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3• KAMER - 3 december 1984 

1° VORDERING IN RECHTE - OOR
ZAAK - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE 
RECHTER. 

2° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - OORZAAK VAN DE VORDER!NG -
AMBTSHALVE WIJZ!GING DOOR DE RECHTER. 

1° en 2° De rechter mag geen schadever
goeding wegens onrechtmatige daad 
op grand van de artt. 1382 en 1383 
B. W. toekennen, wanneer de vordering 
gegrond is op een gebrek van de zaak 
met verwijzing naar art. 1384 B. W. 
(1). (Artt. 702 en 807 Ger.W.) 

(SUPERMARKTEN GB-INNO-BM N.V. T. NEETER) 

ARREST 

(A.R. nr. 4331) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 augustus 1983 in 
laatste aanleg gewezen door de Vre
derechter van het tweede kanton 
Antwerpen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gene
men op 5 september 1984, waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 702, 807, 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eer
biediging van de rechten van de verdedi
ging, 

doordat het vonnis, rechtdoende op de 
vordering ingeleid door verweerder, eise
res veroordeelt tot het betalen van de 

(1) Zie Cass., 29 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 412) en 29 april 1982, A.R. nr. 6555 
(ibid., 1981-82, nr. 509); zie ook de conclusie 
van proc.-gen. Krings, toen adv.-gen., bij Cass., 
24 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 341) en 20 maart 
1980 (Bull. en Pas., 1980, I, 887), evenals de re
de van de proc.-gen. uitgesproken op de plech
tige openingszitting van het Hof, de 1e sept. 
1983 : « Het ambt van de rechter bij de Ieiding 
van het rechtsgeding », nrs. 13 e.v. 

som van negenduizend vijfhonderd 
tweeennegentig frank, te vermeerderen 
met de vergoedende interest vanaf 
28 september 1981, de gerechtelijke inte
rest en de kosten, tot vergoeding van de 
schade door het winkelkarretje aan de 
wagen van verweerder aangericht, en de
ze beslissing onder meer steunt op de 
beschouwingen dat : « in casu het onge
val werd veroorzaakt niet door de ge
brekkige staat van het winkelkarretje, 
doch door de daad van verweerster, die 
toegelaten heeft dat een van haar klan
ten het winkelkarretje onbewaakt op het 
voetpad achterliet, hetgeen een fout of 
nalatigheid oplevert in~ de zin van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek; dat de rechter vermag ambts
halve de rechtsgronden van een vorde
ring aan te vullen, zonder de oorzaak er
van te wijzigen (o.a. Krings en De 
Coninck, Het ambtshalve aanvullen van 
rechtsgronden, Tijdschrift Privaatrecht, 
1982, 655 e.v., nr. 21 e.v.); dat de oorzaak 
van de vordering de titel is waarop een 
partij zich beroept om uit de vastgestel
de feiten het gevorderde te bekomen; dat 
een vordering tot schadevergoeding we
gens een ongeval de fout tot oorzaak 
heeft, ongeacht de juridische omschrij
ving ervan (o.a. Cass., 27 juni 1975, [Bull. 
en Pas., I, 1051]); dat eiser verweerster 
aansprakelijk stelt op grand van door 
haar aangevoerde feiten, die aantonen 
dat verweerster een fout of nalatigheid 
heeft begaan die in oorzakelijk verband 
staat met de schade; dat de vordering 
derhalve gegrond moet worden verklaard 
bij toepassing van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek •, 

terwijl de feitenrechter in burgerrech
' telijke aangelegenheden de oorzaak van 
een voor hem ingeleide vordering niet 
mag wijzigen op straffe van de rechten 

·van de verdediging te miskennen, en uit
spraak te doen buiten de perken van de 
hem voorgelegde zaak, als bepaald in de 
dagvaarding en de conclusie, de oorzaak 
van een rechtsvordering bestaat in het 
rechtsfeit of de rechtshandeling die aan 
de vordering ten grondslag ligt, of, an
ders gezegd, de juridische titel is waarop 
een partij haar vordering laat steunen; 
het gebrek van de zaak juridisch een 
oorzaak is, verschillend en te onderschei-

. den van de nalatigheid die een quasi-de
lictuele fout uitmaakt; en ter zake ver
weerder in zijn exploot van dagvaarding 
zijn vordering heeft gegrond op het ge
brek van de zaak en niet op een nalatig
heid; het vonnis derhalve, door, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder zijn 
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vordering zelf heeft gegrond op het ge
brek van de zaak, een nalatigheid van ei
seres in aanmerking te nemen, en op 
grand hiervan eiseres te veroordelen tot 
het schadeloosstellen van verweerder, in 
strijd met het beschikkingsbeginsel van 
partijen, vonnist buiten de perken hem 
door partijen opgelegd (schending van de 
artikelen 702, 807 en 1138, 2", van het 
Burgerlijk Wetboek), en bovendien het 
recht van de verdediging miskent door 
de veroordeling van eiseres te laten steu
nen op een fout die zij niet heeft kunnen 
betwisten (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging) : 

Overwegende dat verweerder vol
gens de dagvaarding zijn vordering 
enkelliet steunen op het gebrek van 
de zaak; dat partijen enkel hebben 
geconcludeerd over dat feit en de 
toepassing van artikel 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat het vonnis, door eiseres tot 
schadevergoeding te veroordelen we
gens een fout of nalatigheid, op 
grond van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, de oorzaak van de 
vordering wijzigt en daardoor het 
recht van partijen om de grenzen 
van de vordering zelf te bepalen, 
miskent; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt j 
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 Vrederecher van het eerste. 
kanton Antwerpen. 

Nr. 209 

3' KAMER - 3 december 1984 

1° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER- VOR
DERING TOT VERKRIJGING VAN EEN VERKLA
RING VAN RECHT - ERNSTIGE BEDREIGING 
VAN HET RECHT. 

2° VORDERING IN RECHTE - VORDE
RING TOT VERKRIJGING VAN EEN VERKLA
RING VAN RECHT - ERNSTIGE BEDREIGING 
VAN HET RECHT. 

1" en 2° Om te beslissen over de toelaat
baarheid van een vordering tot verkrij
ging van een verklaring van recht oor
deelt de feitenrechter op in cassatie 
onaantastbare wijze of een recht al 
dan niet ernstig bedreigd is (1). (Art. 
18, tweede lid, Ger.W.) 

(VAN NIEUWENHOVE, COOREMAN 
T. DE MARS, VAN NIMMEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4449) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 oktober 1983 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 31 oktober 1984, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het vonnis beslist dat de oor
spronkelijke vordering, door de rechts
voorganger van eerste eiseres en door 
tweede eiseres ingesteld, niet toelaatbaar 
is, op grand : dat die oorspronkelijke vor
dering ertoe strekte te horen zeggen 
voor recht dat de verweerders de door de 
(eiseressen) in huur gegeven woning be
zetten krachtens een gewone huurover
eenkomst, en dat de handelshuurwetge-3 december 1984 - 3' kamer - Voor

zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con- 1-----------------
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene- (1) Cass., 12 juni 1919 (Bull. en Pas., 1919, I, 
raal - Advocaat: mr. De Bruyn. 156). 
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ving noch de pachtwetgeving ter zake 
van toepassing zijn, evenmin als de wet
geving betreffende het recht van voor
koop van huurders van handelseigen
dommen; dat de verweerders stellen dat 
de vorderding slechts een declaratoir 
vonnis nastreeft en dat niet vaststaat dat 
van de (eiseressen) enig recht zou wor
den bedreigd; dat artikel 18, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat de rechtsvordering kan worden toe
gelaten, zelfs tot het verkrijgen van een 
verklaring van recht, indien zij is inge
steld om een schending van een ernstig 
bedreigd recht te voorkomen; dat door 
hun eis de (eiseressen) in werkelijkheid 
de interpretatie nastreven van de huur
overeenkomst die zij met de verweerders 
hebben aangegaan, ten einde de natuur 
ervan alsook de omvang van de eraan 
verbonden rechten te bepalen; dat zij in 
hun conclusie stellen dat zij het gehuur
de goed willen verkopen en dat de bepa
ling van de natuur van de huurovereen
komst van belang is om de koopprijs van 
het goed vast te stellen; dat zij echter 
nergens voorhouden en dat het geens
zins vaststaat dat thans of in de toe
komst een van hun rechten ernstig zou 
zijn bedreigd; dat zelfs niet wordt be
paald van welk recht men schending 
vreest; dat een geschil nopens de inter
pretatie van een overeenkomst slechts 
aan de rechter kan worden onderworpen 
wanneer het betrekking heeft op de 
schending van een recht of op de ernsti
ge bedreiging ervan; dat, zodra niet 
wordt aangetoond dat men ernstig be
dreigd is met de schending van een 
recht, de voorwaarden van artikel 18, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
niet zijn vervuld, zodanig dat de qor
spronkelijke eis niet kan worden toegela
ten, 

terwijl artikel 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat het << belang »,in de 
zin van artikel 17 van hetzelfde wetboek, 
<< een reeds verkregen en dadelijk be
lang >> moet zijn, en verder, zoals door 
het vonnis in herinnering wordt ge
bracht, dat « de rechtsvordering kan wor
den toegelaten, indien zij, zelfs tot ver
krijging van een verklaring van recht, is 
ingesteld om de schending van een ern
stig bedreigd recht te voorkomen •; door 
het vonnis niet ontkend wordt dat er tus
sen partijen een betwisting bestaat, met 
name over de aard van de tussen hen be
staande overeenkomst; de rechtsvoorgan
ger van eerste eiseres, alsook tweede ei
seres in conclusie inriepen, zoals door 
het vonnis wordt vastgesteld en erkend, 

dat zij het gehuurde goed willen verko
pen en dat de aard van de huurovereen
komst van belang is om de koopprijs van 
het goed vast te stellen; zij met name in
roepen dat zij, bij de verkoop van het 
kwestieuze goed, aan de liefhebbers 
« moeten kunnen zeggen of dit goed be
zet wordt krachtens een gewone huur, 
een handelshuur of een landpacht •; hun 
vordering aldus is ingesteld om aan een 
actuele betwisting tussen partijen een 
einde te stellen en om te voorkomen dat 
de ( eiseressen) achteraf zouden bloot
staan aan kritiek, op grond dat zij zou
den tekort gekomen zijn aan hun ver
plichting om aan de liefhebbers te zeg
gen welke de aard van de bezetting van 
het litigieuze goed is; de (eiseressen) al
dus « een reeds verkregen en dadelijk 
belang » hadden of althans konden heb
ben bij de vordering, of minstens, hun 
vordering was ingesteld of althans kon 
ingesteld zijn om een ernstige mogelijk
heid van schade te voorkomen; de vorde
ring derhalve voldeed of althans kon vol
doen aan de voorwaarden gesteld bij 
artikel 18, tweede lid; het vonnis, dat de 
vordering van de (eiseressen) ontoelaat
baar verklaart op de loutere grond dat 
niet wordt aangetoond dat een bepaald 
« recht » van de (eiseressen) ernstig be
dreigd is, derhalve niet wettelijk verant
woord is: 

Overwegende dat, luidens artikel 
17 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechtsvordering niet kan worden 
toegelaten, indien de eiser geen hoe
danigheid en geen belang heeft om 
•ze in te dienen; dat, luidens artikel 
18 van hetzelfde wetboek, het be
lang moet zijn een reeds verkregen 
en dadelijk belang; de rechtsvorde
ring evenwel kan worden toegela
ten, indien zij, zelfs tot verkrijging 
van een verklaring van recht, is 
ingesteld om schending van een ern
stig bedreigd recht te voorkomen; 

Overwegende dat de vraag of een 
recht al dan niet ernstig wordt be
dreigd, een vraag is naar feiten, die 
door de feitenrechter op in cassatie 
onaantastbare wijze wordt beoor
deeld; 

Overwegende dat de rechters ten 
deze oordelen dat het « geenszins 
vaststaat dat thans of in de toe-
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komst een van hun (te weten van de 
eiserressen) rechten ernstig wordt 
bedreigd »; 

Dat het middel, in zoverre het die 
beoordeling aanvecht, opkomt tegen 
de beoordeling van de feiten door de 
rechter en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat de eiseressen in 
hun conclusie niet hebben voorge
houden dat onder een ernstig be
dreigd recht ook moest worden ver
staan een ernstige mogelijkheid van 
schade, en evenmin van een ernsti
ge mogelijkheid van schade gewaag
den, maar aileen stelden dat de be
slechting van het geschil « zeer 
belangrijk » was, « daar (zij) bij de 
verkoop van het kwestieus goed, 
aan de liefhebbers moeten kunnen 
zeggen of dit goed bezet wordt 
krachtens een gewone huur, een 
handelshuur of een landpacht; de 
gevolgen van elk van deze instituten 
zijn inderdaad zeer verschillend, en 
van groot belang voor de bepaling 
van de koopprijs »; 

Dat het middel in zoverre nieuw 
en, nu het niet de openbare orde 
raakt noch berust op dwingend 
recht, evenmin ontvankelijk is; 

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

3 december 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 Gryse. 

Nr. 210 

2' KAMER - 4 december 1984 

1° VERENIGING VAN BOOSDOENERS 
- MISDRIJVEN BEPAALD BIJ ARTr. 322. 323 

EN 324 STRAFWETBOEK - GEMEENSCHAPPE
LIJKE CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN. 

2° VERENIGING VAN BOOSDOENERS 
- PERSONEN DIE VAN DE VERENIGING DEEL 
illTMAKEN - MOREEL BESTANDDEEL. 

1° De misdrijven bepaald bij de artt. 322, 
323 en 324 Sw. hebben als gemeen
schappelijk constitutief bestanddeel 
het bestaan van een georganiseerde 
groep personen met als doel op perso
nen of eigendommen aanslagen te ple
gen die een misdaad of een wanbedrijf 
opleveren (1). 

2° Wat de personen betreft die van een 
vereniging van boosdoeners deel uit
maken, bestaat het moreel bestanddeel 
van de misdrijven bepaald bij de 
artt. 322, 323 en 324 Sw. in de bewuste 
wil van de bende lid te zijn. 

(VANDENDRIESSCHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8290) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 163, 408, 413 van het Wetboek van 
Strafvordering en 322 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens de telastlegging A, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser bij con
clusie voor het hof van beroep uitdrukke
Iijk staande hield dat de incriminatie 
van artikel 322 van het Strafwetboek in
houdt dat aan volgende drie constitutie
ve bestanddelen diende te worden vol
daan : « !'organisation des bandes, la 
correspondance de ces bandes avec leur 
chefs, enfin la convention qui regie le 
partage du butin •; eiser in zijn conclu
sies bovendien de door de rechtsleer (Ri
gaux en Trousse, « Les crimes et delits 
du Code penal •, Tome V, *3, sub B V

0 Or
ganisation du groupement) bevestigde 
stelling uitdrukkelijk voorhield dat wat 
betreft de organisatie van de vereniging 

(1) Cass., 21 okt. 1963 (Bull. en Pas., 1964, I, 
183). 
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deze een organisatie is « qui donne corps 
a !'entente et demontre !'existence d'une 
resolution bien arretee et prete a etre 
mise en execution »; het arrest een niet 
met de draagwijdte van artikel 322 van 
het Strafwetboek strokende interpretatie 
van het begrip organisatie vooropstelt 
daar waar in geen geval de werkelijke 
organisatie met voldoende zekerheid 
vastgesteld wordt; het arrest niet op ge
noegzame wijze de redenering van eiser 
aangaande bendevorming weerlegt; zodat 
het arrest aldus niet aileen zijn beslis
sing niet voldoende motiveert, maar bo
vendien op generlei wijze in rechte ant
woord geeft op de in de conclusie van 
eiser opgeworpen verzoeken en motive
ringen; 

tweede onderdeel, het arrest de mede
plichtigheid van eiser aan het misdrijf 
van bendevorming als volgt motiveert : 
« W at meer bepaald V andendriessche be
treft, deze is plichtig, gelijk de andere le
den van de vereniging, nu hij, na reeds 
aan Van Pluymbroeck een pistool over
handigd te hebben, zonder aan de uitvoe
ring van de voorgenomen feiten zelf te 
moeten deelnemen, instond voor het ont
vangen van de buit, om de diamanten 
een zekere tijd in een kluis te bewaren, 
ze daarna aan de man te brengen en de 
opbrengst op een bank te plaatsen •; het 
arrest in zijn motivering in dubbelzinnig
heid en tegenstrijdigheid vervalt, doordat 
de bewijzen die het tegenover eiser aan
haalt geen enkel verband houden met de 
in het arrest omschreven organisatie van 
een zogenaamde bende; de toepassing 
van artikel 322 van het Strafwetboek als 
impliciete en eerste voorwaarde tot straf
baarstelling het lidmaatschap van een 
dergelijke vereniging vereist; eiser 
steeds uitdrukkelijk staande heeft ge
houden dat de voorwaarden tot het ple
gen van het misdrijf in zijnen hoofde on
bestaande waren en er als dusdanig 
nooit enig begin van uitvoering geweest 
is; het arrest zich hieromtrent beperkt 
tot het opsommen van - weliswaar 
strafbare - feiten die met de incrimma
tie geen verband hebben; de door het ar
rest vastgestelde feiten niet de ge
volgtrekkingen rechtvaardigen die de 
rechter er juridisch uit afleidt aangezien 
ze in hoofde van eiser gei:soleerde feiten 
zijn en niet tot doel hebben een aanslag 
te plegen op eigendommen; het arrest 
dan ook ten onrechte enkel gewaagt van 
algemeenheden waardoor zodoende de 
motivering klaarblijkelijk onvoldoende is 
om de door eiser opgeworpen bewerin
gen regelmatig te beantwoorden en te 

verwerpen; het arrest derhalve niet ten 
genoege van recht zijn besluiten moti
veert noch de verzoeken van eiser van 
antwoord dient en aldus de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen schendt; 

derde onderdeel de procureur-gene
raal, in zijn conclusie ter zitting van het 
hof van beroep d.d. 22 juni 1983, stelde 
dat het feit van de bendevorming zou 
dienen te worden gediskwalificeerd als 
zijnde « poging tot diefstal »; eiser zich 
bij dit verzoek uitdrukkelijk aansloot in 
zijn conclusies voor het hof van beroep 
d.d. 22 juni 1983, steilende dat aile voor
waarden hiertoe voorhanden waren; het 
arrest van dit verzoek geen enkel gewag 
maakt en er hoegenaamd niet over statu
eert; het arrest is aan dit verzoek voor
bijgegaan zonder er ook maar een enkel 
woord over te reppen; het arrest derhal
ve, door a priori dit verzoek te negeren, 
in geen geval op dit punt gemotiveerd 
blijkt, eiser onvoldoende van antwoord 
dient en zodoende de in het middel aan
gewezen bepalingen schendt : 

W at het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat in de beide on
derdelen wordt aangevoerd : ener
zijds dat het arrest niet antwoordt 
op de door eiser bij conclusie « opge
worpen beweringen » en << in zijn 
motivering in dubbelzinnigheid en 
tegenstrijdigheid vervalt », ander
zijds dat het arrest door de redenen 
die het vermeldt de beslissing dat 
eiser schuldig is aan de telastleg
ging A niet naar re~ht verantwoordt; 

Overwegende dat eiser niet preci
seert op welke eis, verweer of excep
tie het arrest niet heeft geantwoord, 
noch waarin de beweerde dubbelzin
nigheid of tegenstrijdigheid in de 
motivering bestaat; 

Overwegende dat voor het be
staan van de misdrijven bepaald bij 
de artikelen 322, 323 en 324 van het 
Strafwetboek als gemeenschappe
lijke constitutieve elementen vereist 
zijn het bestaan van een georgani
seerde groep van meerdere perso
nen met als doel aanslagen te ple
gen op personen of eigendommen 
die een misdaad of een wanbedrijf 
uitmaken; dat het aanstoken tot of 
het deel uitmaken van die vereni
ging als hoofd, bevelvoerder of lid, 
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alsmede het wetens en willens ver
schaffen aan de bende van wapens, 
munitie, werktuigen tot het plegen 
van misdaden, een onderdak, een 
schuilplaats of een vergaderplaats, 
strafbaar worden gesteld volgens 
het onderscheid gemaakt in voor
melde artikelen; dat het moreel be
standdeel, wat de personen betreft 
die van de vereniging deel uitma
ken, bestaat in de bewuste wil van 
de bende lid te zijn; 

Overwegende dat het arrest dat 
eiser schuldig verklaart aan overtre
ding van de artikelen 322, 323 en 
324, eerste en tweede lid, van het 
Strafwetboek die beslissing niet en
kel laat steunen op de in het tweede 
onderdeel van het middel weergege
ven considerans, doch releveert : 
« De beklaagden, die met vier zijn, 
hebben zich niet zomaar gewoon ak
koord verklaard om de strafbare fei
ten te plegen, ze hebben niet zo
maar " ge'improviseerd ". Reeds en
kele dagen v66r elk begin van 
uitvoering hebben de beklaagden 
zich verenigd met het doel de straf
bare feiten te plegen en hebben zich 
daartoe georganiseerd. Ieder afzon
derlijk zou instaan voor een vooraf 
bepaalde taak en enkel het planma
tig verenigd optreden zou de uitvoe
ring van de voorgenomen feiten ver
wezenlijken. De vereniging was ge
vestigd op de specifieke ondubbel
zinnige verhoudingen tussen de le
den; het bestaan ervan hangt niet af 
van de mogelijke aanduiding van 
een van hen als Ieider, noch van het 
voornemen om slechts eenmaal 
strafbare feiten te plegen, noch van 

· de volmaakte efficaciteit van de 
aangesproken middelen. Wat meer 
bepaald Vandendriessche (eiser) be
treft, deze is plichtig, gelijk de ande
re leden van de vereniging, nu hij, 
na reeds aan Van Puymbroeck een 
pistool overhandigd te hebben, zon
der aan de uitvoering van de voorge
nomen feiten zelf te moeten deelne
men, instond voor het ontvangen 
van de buit, om de diamanten een 
zekere tijd in een kluis te bewaren, 
ze daarna aan de man te brengen 

en de opbrengst op een bank te 
plaatsen »; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit het geheel van die onaantastbare 
feitelijke vaststellingen wettig heb
ben kunnen afleiden dat de door de 
artikelen 322, 323 en 324 van het 
Strafwetboek vereiste consitutieve 
bestanddelen verenigd zijn en der
halve hun beslissing naar recht ver
antwoorden; dat voor het overige de 
onderdelen opkomen tegen de be
oordeling van de feiten door de 
rechter; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zoals blijkt uit 

het proces-verbaal van de terechtzit
ting van het hof van beroep van 
15 juni 1983, eiser en de andere in 
de zaak betrokken medebeklaagden 
uitgenodigd werden, op vordering 
van het openbaar ministerie, om 
zich bovendien te verdedigen aan
gaande de telastlegging A, her
omschreven als poging tot diefstal 
door middel van geweld of bedrei
ging met de verzwarende omstan
digheden bepaald bij artikel 4 71 van 
het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat de appelrechters 
om de hoger weergegeven redenen 
oordelen : « Het feit A is in hoofde 
van ( ... ) (eiser) bewezen gebleven zo
als het door de eerste rechter als be
wezen werd aangenomen »; dat hier
uit volgt dat zij met opgave van 
redenen oordelen dat eiser schuldig 
is aan de telastlegging A zoals zij 
oorspronkelijk werd omschreven in 
de beschikking van verwijzing van 
de raadkamer en in het bestreden 
vonnis; dat zij voorts niet meer dien
den te antwoorden op het door eiser 
gevoerde verweer met betrekking 
tot voormelde telastlegging van po
ging tot diefstal; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

4 december 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 - Advocaat: 
mr. De Ridder, Dendermonde. 

Nr. 211 

2' KAMER - 4 december 1984 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - RAMING EX AEQUO 

ET BONO VAN DE MATERIELE SCHADE 
VOORTVLOEIEND UIT GEDEELTELIJKE BLIJ
VENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - WETTIG
HEID - VEREISTEN. 

Raming ex aequo et bono van materiiile 
schade uit hoofde van gedeeltelijke 
blijvende arbeidsongeschiktheid, ver
oorzaakt door een onrechtmatige daad, 
is wettig wanneer de rechter de door 
de verzekeraar van de getroffene voor
gestelde raming bij wege van kapitali
satie verwerpt op grand dat, nu de niet 
betwiste graad van gedeeltelijke blij- . 
vende arbeidsongeschiktheid en de 
aard van de door de getroffene opgelo
pen Jetsels geen weerslag hebben op 
diens beroepsactiviteit en -inkomen, 
die getroffene dientengevolge. geen in
komstenverlies heeft geleden en door 
een grotere inspanning volkomen in 
staat is zijn economische waarde op de 
arbeidsmarkt te handhaven (1). 

(DE PROFESSIONELE KAS VOOR HANDEL EN NIJ
VERHEID, ROYALE BELGE N.V. T. DE COCK, 

ZEGERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8656) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1984 door 

(1) Cfr. Cass., 6 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 348); 10 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr, 430). 

het Hof van Beroep te Gent gewe
zen: 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de civielrechte
lijke vorderingen; 

I. Op de voorziening van de Pro
fessionele Kas voor Handel en Nij
verheid: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, met hervorming 
van het beroepen vonnis, beslist de ma
teriiHe schade ingevolge blijvende ge
deeltelijke arbeidsonbekwaamheid opge
lopen door de verzekerde van eiseres 
niet door kapitalisatie, maar door een ra
ming ex aequo et bono te bepalen, en 
bijgevolg verweerders veroordeelt tot be
taling aan eiseres, gesubrogeerd in de 
rechten van haar verzekerde, van 600.000 
frank, min de reeds betaalde provisies, 
en meer de verwijlsintresten en de kos
ten, en eiseres afwijst van het meer ge
vorderde, hetzij van wat zij in wet forfai
tair aan haar verzekerde heeft betaald, 
en zulks om reden dat : « De graad van 
de B.W.O., groot 30 pet., werd toegekend 
op grond van volgende letsels : een be
perkte exorotatie en endorotatie van de 
heupen langs beide zijden, vooral bij het 
draaien naar links; het kraken van de 
knieen bij flexie en extentie; een tot de 
helft beperkte mogelijkheid tot voor
waarts draaien en buitenwaarts draaien 
van de enkel; een lichte mobiliteitsbeper
king van de voetwortels naar links. Ver
der stelt de gerechtsdeskundige dat, on
clanks deze letsels, de gang normaal is 
gebleven, het lopen op de tenen behoor
lijk, het lopen op de hielen pijnlijk, het 
hurken symmetrisch is maar hinderlijk 
in de knieen en linker hiel. Ook dit 
slachtoffer heeft geen inkomstenverlies 
geleden en is, door een grotere inspan
ning, perfect in staat haar economische 
waarde op de arbeidsmarkt te handha
ven. Vruchteloos stelt (eiseres) in haar 
besluiten nog dat L ... "ook haar taak van 
huishoudster vervulde " vermits die scha
de valt buiten de professionele materiele 
schade. Dat derhalve de professionele 
materiele schade, om de reden ook hier
boven aangehaald, dient vergoed te wor
den per punt en die ex aequo et bono 
wordt vastgesteld op 600.000 frank. Het 
door de eerste rechter toegekende be
drag van 2.775.820 frank wordt derhalve 
verminderd tot 600.000 frank », 
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terwijl de feitenrechter de verplichting 
heeft de schade uit onrechtmatige daad 
zo nauwkeurig mogelijk te begroten voor 
vergoedingen, slechts zijn toevlucht kan 
nemen tot een raming ex aequo et bono 
van de schade geleden door het slachtof
fer van een onrechtmatige daad, wegens 
blijvende gedeeltelijke arbeidsonbe
kwaamheid, indien hij aangeeft, ener
zijds, waarom de door partijen aange
voerde nauwkeurige gegevens niet die
nend zijn, indien hij vaststelt, ander
zijds, dat die schade enkel ex aequo et 
bono kan worden bepaald; in casu, noch 
een graad van blijvende invaliditeit van 
30 pet., noch het feit dat het slachtoffer 
slechts geringe hinder ondervindt van 
zijn letsels, noch de afwezigheid van een 
daadwerkelijk loonverlies, uitsluiten dat 
de schade ingevolge blijvende gedeelte
lijke arbeidsonbekwaamheid op nauw
keurige wijze en, met name, door middel 
van kapitalisatie kan worden bepaald en, 
met andere woorden, geen enkele be
schouwing uit het arrest toelaat te be
sluiten dat de kapitalisatie van de pro
fessionele schade van het slachtoffer 
onmogelijk zou zijn en derhalve enkel de 
bepaling ervan ex aequo et bono moge
lijk was; zodat het arrest de << professio
nele materiiHe schade » van de verzeker
de van eiseres niet wettig ex aequo et 
bono heeft begroot en ten onrechte bijge
volg de subrogatoire vordering van eise
res heeft beperkt tot het ex aequo et bo
no bepaalde bedrag van 600.000 frank 
(schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat noch het beroe
pen vonnis noch het bestreden ar
rest de vergoeding toegekend aan 
de in de rechten van de getroffene 
Palmyre Loncelle getreden eiseres, 
voor de materii:He schade voortvloei
end uit blijvende gedeeltelijke ar-

. beidsongeschiktheid, berekent bij 
wege van kapitalisatie; 

Dat eiseres in hoger beroep stelde 
« dat het niet te aanvaarden zou 
zijn dat geen materi(He schadever
goeding zou worden uitgekeerd, zij 
het bij wijze van de verzekeraar-wet 
of zij het bij kapitalisatie »; dat zij 
haar conclusie besloot met de vraag 
het vonnis van de eerste rechter in 
al zijn beschikkingen te bevestigen; 

Overwegende dat het arrest, na de 
door Palmyre Loncelle aan de on-

derste ledematen opgelopen letsels 
te hebben vermeld, erop wijst dat de 
gerechtsdeskundige vaststelt << dat, 
ondanks deze letsels, de gang nor
maal is ge bleven, het lopen op de te
nen behoorlijk, het lopen op de hie
len pijnlijk, het hurken symme
trisch is, maar hinderlijk in de 
knieen en linkerhiel »; 

Dat het arrest voorts oordeelt dat 
de getroffene geen inkomstenverlies 
heeft geleden en door een grotere 
inspanning volkomen in staat is 
haar economische waarde op de ar
beidsmarkt te handhaven; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
dat de professionele materiele scha
de van de getroffene niet door kapi
talisatie kan worden berekend maar 
naar billijkheid per punt dient ge
raamd te worden, steunt op de niet 
betwiste graad van gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid, op de aard van 
de door de getroffene opgelopen let
sels en op de weerslag ervan op 
haar beroepsactiviteit en -inkomen; 

Dat die beslissing regelmatig met 
redenen omkleed en naar recht ver
antwoord is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van de N.V. 
Royale Belge : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het hof van beroep, om de 
schade te begroten, veroorzaakt door de 
aantasting van het economisch poten
tieel van het slachtoffer, heeft beslist: 
« De graad van B.W.O., groot 20 pet., 
werd toegekend op grond van volgende 
letsels : commotio cerebri, thans zonder 
neurologische sekwellen, maar psychisch 
.moeilijk te verwerken; breuk van het 
aangezicht met als gevolg diplopie, ge
traan, grotendeels verlies van reuk en 
smaak en een zekere graad van gehoors
vermindering zonder invloed op de ver
staanbaarheid; breuk van de linkerhiel 
met lichte beperkte mobiliteit en van het 
rechter sleutelbeen zonder ander gevolg 
dan discrete gevoelsstoornissen in de 
vingers; deze letsels hebben het slachtof-
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fer niet belet zijn beroepsbezigheden 
verder te zetten, hebben dus geen weer
slag op zijn beroepsinkomen en hebben 
hem zelfs toegelaten zijn werk te ver
richten tijdens de gedeeltelijke tijdelijke 
werkongeschiktheid. Op grond van deze 
gegevens komt vast te staan dat de eco
nomische minderwaarde van het slaeht
offer door zijn grotere inspanningen 
waarvoor hij vergoed werd, kon geeom
penseerd worden. Vruehteloos beroept 
verweerster (eiseres) zieh vooral op het 
verlies van reuk, aanvoerende dat dit 
voor een elektriseh lasser zeer belang
rijk is voor het opmerken van een begin 
van brand; dat bij elektriseh lassen im
mers geen vlam te pas komt en een las
ser overigens brand eerder moet zien 
dan ruiken. Met de eerste reehter dient 
dan ook besloten dat de B.W.O. van 20 
pet. op beroepsgebied reeel is doeh niet 
zwaarwiehtig, zodat geen voldoende 
gronden aanwezig zijn om tot kapitalisa
tie van deze sehade over te gaan. De ma
teriele-professionele sehade dient dan 
ook, bij gebrek aan nadere gegevens, ex 
aequo et bono te worden bepaald op 
400.000 frank. Het door de eerste reehter 
toegekend bedrag van 2.185.259 frank 
wordt dus verminderd op 400.000 frank. 
Door eisers (beklaagde en burgerlijk 
aansprakelijke partij) werd daarop 
reeds, op 25 januari 1983, de som van 
300.000 frank betaald (zoals de eerste 
reehter reeds vaststelde), zodat nog 
100.000 frank te vereffenen valt aan de 
N.V. Royale Beige (eiseres) », 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig, minstens onnauwkeurig is, ener
zijds, te beslissen dat het slaehtoffer een 
bestendige werkonbekwaamheid (B.W.O.) 
van 20 pet. leed, aldus - impliciet doeh 
zeker - aannemend dat het slaehtoffer 
een vermindering van zijn arbeidsonge
sehiktheid en van zijn eeonomiseh poten
tieel onderging, waarvan eiseres, als ge
subrogeerd verzekeraar, de vergoeding 
kon vorderen en, anderzijds, aan te ne
men dat die sehade, inhoudend een ver
mindering van de arbeidsongesehiktheid 
en van het economiseh potentieel van 
het slaehtoffer ten belope van 20 pet. 
niet te zwaarwiehtig is, zodat het bestre
den arrest, waarvan de overwegingen 
tegenstrijdig, minstens onnauwkeurig 
zijn, noeh regelmatig is gemotiveerd 
(sehending van artikel 97 van de Grand
wet) noch wettig gereehtvaardigd is 
(schending van alle in het middel aange
haald beschikkingen); 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 

Wetboek, de rechter de verpliehting 
heeft de schade nauwkeurig te begroten, 
wat onder meer inhoudt dat de feiten
reehter sleehts een beroep kan doen op 
de ex aequo et bono begroting van de 
sehade wanneer de nauwkeurige begro
ting ervan onmogelijk is; de reehter die 
een beroep doet op de ex aequo et bono 
begroting van de sehade daartoe de rede
nen dient op te geven waarom, enerzijds, 
de door de partijen voorgestelde eva
luatiegegevens moeten worden verwor
pen en, anderzijds, de raming enkel ex 
aequo et bono kan gesehieden, waarop 
door het Hof toezicht kan worden uitge
oefend, zodat het hof van beroep, uit de 
loutere vaststelling dat de schade niet 
zwaarwichtig was, niet wettelijk heeft 
kunnen afleiden dat die schade ex aequo 
et bono diende te worden begroot, der
halve dat geen nauwkeurige begroting 
mogelijk was en aldus zijn beslissing 
niet wettelijk heeft gereehtvaardigd 
(sehending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat de eerste rech
ter niet de kapitalisatie toepaste, 
evenmin als de appelrechters; 

Overwegende dat eiseres in hager 
beroep weliswaar aanvoerde dat een 
arbeidsongeschiktheid van 20 pet. 
doorgaans aanleiding geeft tot kapi
talisatie en dat de door haar verze
kerde Marcel Verlinden opgelopen 
letsels ongetwijfeld een weerslag 
moeten hebben op het economisch 
potentieel van die getroffene, maar 
in het beschikkend gedeelte van 
haar conclusie niet vorderde dat het 
beroepen vonnis op dat punt zou 
worden hervormd; 

Overwegende dat het arrest, na de 
letsels te hebben bC'c~chreven uit 
hoofde waarvan aan de getroffene 
een gedeeltelijk blijvende arbeidson
geschiktheid van 20 pet. werd toege
kend, erop wijst dat die letsels de 
getroffene niet belet hebben zijn be
roepsbezigheden voort te zetten, oak 
tijdens de periode van gedeeltelijke 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 

Dat het arrest voorts stelt dat die 
letsels geen weerslag hebben op het 
beroepsinkomen van de getroffene 
en dat diens economische minder
waarde door zijn grotere inspannin
gen gecompenseerd kon worden; 
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Dat het arrest oordeelt dat het 
door de getroffene opgelopen verlies 
van reukzin door eiseres vruchteloos 
als voor een elektrisch lasser zeer 
belangrijk wordt aangemerkt en be
slist dat met de eerste rechter de ge
deeltelijke blijvende arbeidsonge
schiktheid van 20 pet. op beroepsge
bied reeel doch niet ernstig moet 
worden geacht, zodat geen voldoen
de gronden aanwezig zijn om tot ka
pitalisatie van de schade over te 
gaan; 

Dat de appelrechters zich aldus 
verenigen met de zienswijze van de 
eerste rechter volgens welke de blij
vende arbeidsongeschiktheid groten
deels werd toegekend wegens het 
verlies van de reukzin door betrok
kene en bezwaarijk kan worden 
aangenomen dat een dergelijk letsel 
een determinerende invloed heeft op 
de beroepsverrichtingen van de ge
troffene; 

Dat die redengeving van het ar
rest niet tegenstrijdig is en de be
slissing dat de materiele-professio
nele schade, bij gebrek aan nadere 
gegevens, ex aequo et bono dient te 
worden bepaald op 400.000 frank re
gelmatig met redenen omkleed en 
naar recht verantwoord is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Nr. 212 

2• KAMER - 4 december 1984 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ - ART. 20, TWEEDE LID WET 
BESCHERMING MAATSCHAPPIJ - VORDE
RING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT 
WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF VRIJ
GELATEN GEINTERNEERDE - CASSATIEBE
ROEP NIET ONTVANKELIJK. 

Cassatieberoep staat niet open tegen de 
op grand van art. 20, tweede lid, Wet 
Bescherming Maatschappij genomen 
vordering van de procureur des 
Konings tot wederopneming van een 
op proef vrijgelaten gei'nterneerde (1). 

(MICHIELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9174) 

HET HOF; - Overwegende dat de 
voorziening van eiser gericht is 
tegen « zijn wederinternering op 
6 oktober 1984 »; 

Overwegende dat eiser bij beslis
sing van 14 september 1983 van de 
commissie tot bescherming · van de 
maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de strafinrichting te 
Leuven als ge'interneerde op proef 
in vrijheid werd gesteld; 

Overwegende dat eiser op 6 
oktober 1984, ingevolge vordering 
van 21 september 1984, met toepas
sing van artikel 20 van de wet van 
9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen de abnormalen 

Om die redenen, verwerpt de en de gewoontemisdadigers, zoals 
voorzieningen; veroordeelt de eise- zij werd vervangen bij artikel 1 van 
ressen in de kosten van hun res- de wet van 1 juli 1964, van de procu
pectieve voorziening. reur des Konings bij de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Leuven, van 
4 december 1984 - 2• kamer - Voor- zijn vrijheid werd benomen voor 

zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit- wederopsluiting in een psychia
ter - Verslaggever : de h. De Peuter - trische afdeling, opdat verder zou 
Gelijkluidende conclusie van de h. I----------------
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca-
ten: mrs. De Bruyn, Nelissen Grade, Si
mont. 

(1) Cass., 25 maart 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 426). 
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gehandeld worden overeenkomstig 
de artikelen 14 en 16 van die wet; 

Overwegende dat noch de verde
ring van de procureur des Konings, 
noch de uitvoering ervan voor voor
ziening in cassatie vatbaar zijn; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

4 december 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal. 

Nr. 213 

2• KAMER - 5 december 1984 

1° BENELUX - VERDRAG BETREFFENDE 
DE INSTELLING EN HET STATUUT VAN EEN 
BENELUX-GERECHTSHOF- UITLEGGING VAN 
EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDER
LAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL 
- VRAAG VAN UITLEG- GEVAL WAARIN HET 
HOF VAN CASSATIE NIET VERPLICHT IS ZICH, 
BIJ WEGE VAN PREJUDICIELE VRAAG, VOOR 
UITLEG TOT HET BENELUXHOF TE WENDEN. 

2° BENELUX- W.A.M.-VERZEKERING- GE
MEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BIJ DE BE
NELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE DIE 
VERZEKERING, ART. 3, § 1 - HOUDER VAN 
HET VOERTUIG - BEGRIP. 

3° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
-WET VAN 1 JULI 1956, ART 3, EERSTE LID
K.B. VAN 5 JAN. 1957, ART. 4, 1° - DIEFSTAL 
VAN HET MOTORR!JTUIG - HODDER - BE
GRIP. 

4° WEGVERKEER - W.A.M.-VERZEKERING 
-WET VAN 1 JULI 1956, ART. 3, EERSTE LID
K.B. VAN 5 JAN. 1957, ART. 4, 1° - DIEFSTAL 
VAN HET MOTORRIJTUIG - HODDER - BE
GRIP. 

1° Met toepassing van art. 6, § 4, in fine, 
Verdrag betreffende de instelling en 
het statuut van een Benelux-Gerechts
hof, mag het Hof van Cassatie nalaten 
de vraag van uitleg van een voor de 
Benelux-landen gemeenschappelijke 
bepaling aan het Beneluxhof voor te 
leggen, wanneer het zich verenigt met 
het tevoren door dat Hof op dezelfde 
vraag in een andere zaak gegeven ant
woord (1). 

2° Het begrip « houder » van het motor
rijtuig in art. 3, § 1, van de Gemeen
schappelijke Bepalingen behorende bij 
de Benelux-Overeenkomst betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen, welk ar
tikel overeenstemt met de bepaling 
van art. 3, eerste lid, W.A.M.-wet 1 juli 
1956, mag niet worden uitgebreid tot 
een persoon die niet zelf of door mid
del van een ander feitelijke heerschap
pij over het motorvoertuig heeft (2). 

3° en 4° Naar recht verantwoord is de 
beslissing dat een persoon houder is 
van een motorrijtuig, in de zin van 
art. 3, eerste lid, W.A.M.-wet en van 
art. 4, 1°, K.B. 5 jan. 1957 tot bepaling 
van de toekenningsvoorwaarden en 
van de omvang van de rechten van de 
benadeelden tegenover het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, wan
neer het arrest oordeelt dat de passa
gier van het verongelukte motorrijtuig, 
nu hij aan de diefstal van dat motorrij
tuig heeft deelgenomen, de feitelijke 
heerschappij daarover uitoefende. Bij 
·iie beoordeling is niet ter zake die
nend dat de feitelijke heerschappij 
over dat voertuig is uitgeoefend door 
een persoon die het meesterschap over 
dat motorrijtuig bezat met of zonder 
de toestemming of voor rekening van 
iemand anders (3). 

(1) Cass., 17 sept. 1982, A.R. nr. 3429 
(A.C., 1982-83, nr. 45) en 22 mei 1984, A.R. 
nr. 8541 (ibid., 1983-84, nr. 535). 

(2) Benelux-Gerechtshof 22 dec. 1981 (Juris
prudentie, 1980-1981, blz. 130 e.v.) 

(3) Cass., 4 juni 1982, A.R. nr. 3143 
(A.C., 1981-82, nr. 593); 17 sept. 1982, A.R. 
nr. 3429 (ibid., 1982-83, nr. 45) en 22 mei 1984, 
A.R. nr. 8541 (ibid., 1983-84, nr. 535); ;zie Cass., 
23 maart 1982, A.R. nr. 5907 (ibid., 1981-82, 
nr. 440). 
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(M ... J., G ... , M ... D. T. GEMEENSCHAPPELIJK MO· 
TORWAARBORGFONDS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3622) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 maart 1984 gewezen 
door de Jeugdkamer van het Hof 
van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening 
van de eisers enkel gericht is tegen 
de beslissingen op hun civielrechte
lijke vorderingen, in zoverre ze zijn 
ingesteld tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig 
tussengekomen partij; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4, 1°, van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 tot 
bepaling van de toekenningsvoorwaar
den en van de omvang der rechten van 
de benadeelden tegenover het gemeen
schappelijk waarborgfonds, bedoeld bij 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen en 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest, om de beslissingen 
op de door de eisers tegen verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vorderingen 
te verantwoorden en om meer bepaald 
die vorderingen tegen verweerder die 
zonder kosten buiten het geding is ge
steld, niet gegrond te verklaren, erop 
wijst « dat het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds (thans verweerder) in 
hoger beroep betoogt niet tot schadever
goeding gehouden te zijn, vermits M ... 
David de mededader was van de diefstal 
van het voertuig waarin hij plaats nam 
naast de bestuurder (Milquet) en derhal
ve als houder moest worden beschouwd, 
zoals de beklaagde Milquet »; dat « arti
kel 1, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 5 januari 1957 tot bepaling van 
de toekenningsvoorwaarden en van de 
omvang der rechten van de benadeelden 
tegenover het gemeenschappelijk waar
borgfonds, bedoeld bij de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen, bepaalt dat het gemeenschappe
lijk waarborgfonds in de plaats wordt 
gesteld van de verplichtingen van de 
aansprakelijke dader, voor de vergoeding 
van de schade voortvloeiende uit licha
melijke letsels, in BelgH! veroorzaakt 

door motorrijtuigen die krachtens de wet 
van 1 juli 1956 moeten verzekerd zijn, 
wanneer het betrokken rijtuig niet verze
kerd is overeenkomstig de bepalingen 
van die wet of wanneer iemand zich door 
diefstal of geweldpleging van het rijtuig 
heeft meester gemaakt »; dat « naar 
luid van artikel 4, 1°, van het konink
lijk besluit van 5 januari 1957 de eige
naar, de houder of de bestuurder van het 
niet verzekerde motorrijtuig dat de scha
de heeft veroorzaakt, geen verhaal kun
nen uitoefenen tegen het gemeenschap
pelijk waarborgfonds »; dat « de term 
houder slaat op de houder wiens burger
rechtelijke aansprakelijkheid krachtens 
artikel 3, eerste lid, van de voormelde 
wet van 1 juli 1956 moet gedekt zijn door 
de verzekering »; dat « die wetsbepaling 
overeekomt ( ... ) met artikel 3, § 1, van de 
Gemeenschappelijke Bepalingen beho
rende bij de Benelux-Overeenkomst be
treffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtui
gen »; dat « ( ••• ) het begrip houder in 
artikel 3, § 1, van de gemeenschappelijke 
bepalingen behorende bij (die) Benelux-
Overeenkomst niet kan worden uitge
breid tot een persoon die niet zelf of 
door middel van een ander de feitelijke 
heerschappij over het motorrijtuig 
heeft » en dat « derhalve de betwisting 
over het houderschap van M ... David, in
zittende van het gestolen voertuig van 
Fortin Pierre, moet worden beslecht », 
dat het arrest vervolgens beslist dat « de 
enige aannemelijke versie van de feiten 
wordt gegeven door Tillie Emmanuel, die 
bij M ... David en M ... Olivier was tijdens 
de nacht van de diefstal van het voertuig 
en meer bepaald gedurende de ogenblik
ken v66r het ongeval dat op 27 augustus 
1981 omstreeks 5 uur in de ochtend ge
beurde te Eigenbrakel », dat hij, na zijn 
"Ontmoeting met M ... en M ... te hebben 
verteld, zei « die twee jongens hebben 
mij gevraagd op hen te wachten en en
kele ogenblikken later zijn ze teruggeko
men terwijl ze een Citroen aan het voort
duwen waren. Een van hen zei dat het 
rle wagen van zijn gebuur was en hij het 
voertuig zou terugbrengen na ermee een 
rit te hebben gemaakt. De twee hebben 
mij dan gezegd hen te vergezellen. Dat 
heb ik gedaan ... »; dat uit een andere 
verklaring van die getuige blijkt dat M ... 
Olivier met het voertuig reed op het 
ogenblik van het ongeval, hetgeen door 
de minderjarige wordt toegegeven in zijn 
verklaring voor de onderzoeksrechter op 
26 september 1981; dat « M ... David, door 
naast M ... Olivier te blijven zitten in het 



Nr. 213 HOF VAN CASSATIE 475 

gestolen voertuig, de onrechtmatige be
zitter is gebleven van het voertuig waar
van hij zich te zamen met de bestuurder, 
door een te zamen gepleegde diefstal, 
had meester gemaakt; dat hij dus, niette
genstaande het feit dat M ... Olivier aan 
het stuur zat op het ogenblik van het on
geval, de feitelijke heerschappij over dat 
voertuig is blijven uitoefenen; dat die in
terpretatie van de feiten trouwens kracht 
wordt bijgezet door de verklaring van 
M... die voor de onderzoeksrechter zei : 
" David ... en ik hebben met de wagen 
gereden ... ", hetgeen bevestigt dat David 
heeft gereden en nog op elk ogenblik het 
stuur kon overnemen; dat moet worden 
opgemerkt dat M... de oudste was van 
de jongelui vermits hij geboren is op 
25 oktober 1962, en dat hij uit vrije wil is 
meegereden met het gestolen voertuig •; 
dat « uit die vaststellingen en overwegin
gen kan worden afgeleid dat M ... David, 
als houder van het motorrijtuig dat de 
schade heeft veroorzaakt, van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
geen vergoeding kan eisen van zijn li
chamelijke schade » en « dat bijgevolg 
de veroordelingen die ten laste van het 
waarborgfonds zijn uitgesproken in het 
voordeel van het echtpaar M ... -G... en 
hun zoon David moeten worden vernie
tigd », 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun voor de appelrechter regelmatig 
neergelegde hoofdconclusie uitdrukkelijk 
betwistten dat David M ... (thans eiser) te 
zamen met de bestuurder Olivier M ... be
trokken was bij de diefstal van het voer
tuig dat het ongeval heeft veroorzaakt 
waarvan hij een der slachtoffers werd; 
de eisers in dat verband wezen op de 
tegenstrijdigheden tussen de verklarin
gen van David M ... (die zijn aandeel in 
die diefstal steeds heeft ontkend), die 
van Olivier M ... (die had staande gehou
den dat het voertuig was gestolen door 
David M ... en Emmanuel Tillie) en Tillie 
Emmanuel (die had verklaard dat de 
diefstal het werk was van Olivier M ... en 
David M ... ); de eisers vooral de verklarin
gen van Emmanuel Tillie bekritiseerden 
door erop te wijzen dat die verklaringen 
waarbij David M... werd beschuldigd, 
kennelijk ingegeven waren door de wens 
zichzelf vrij te pleiten van aile schuld 
aan de diefstal; de eisers bovendien een 
aanvullende onderzoeksmaatregel vroe
gen om twee getuigen (Jo(H Marteling en 
Stephane Hughe) te doen verhoren, ten 
einde de door David M ... gegeven versie 
van de feiten (volgens welke hij de 
avond v66r het ongeval met Marteling 

en Tillie had doorgebracht in de dancing 
« Les Deux Dollars >> zonder M ... daar te 
hebben ontmoet) na te gaan en ten einde 
de door Tillie gegeven versie van de fei
ten (volgens welke hij David M ... en Oli
vier M ... was tegengekomen na het verla
ten van de dancing) onomstotelijk te 
weerleggen; het arrest, nu het de over
weging volgens welke de diefstal van het 
voertuig door David M ... en Olivier M ... 
<< te zamen » was gepleegd en waaruit 
het ten onrechte afleidt dat David M ... 
« houder » was van het gestolen voertuig, 
vermits hij niet had opgehouden « on
rechtmatige bezitter » te zijn van dat 
voertuig toen hij in dat voertuig plaats
nam naast M ... , grondt op de versie van 
Emmanuel Tillie (die eveneens achter
aan in de wagen was gaan zitten) op de 
enkele gronden dat het de enige « aanne
melijke » versie was, zonder te antwoor
den op de hiervoren weergegeven midde
len van de door de eisers in hoger 
beroep neergelegde conclusie waarin die 
versie van Emmanuel Tillie werd bekriti
seerd « omdat ze was ingegeven door de 
wens zichzelf vrij te pleiten van alle 
schuld aan de diefstal •, en zonder uit
spraak te doen over de noodzaak of de 
gepastheid van de aanvullende onder
zoeksmaatregel waarom de eisers had
den verzocht, ten einde de versie van 
David M... te horen bevestigen en die 
van Emmanuel Tillie te horen weerleg
gen, niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, als houder van een 
motorrijtuig in de zin van het in het 
middel vermelde artikel 4, 1", van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 
moet worden aangemerkt, degene die 
zelf of door middel van een ander de fei
telijke heerschappij heeft over het voer
tuig, met uitsluiting evenwel van degene 
die zich door een misdrijf, door diefstal 
of geweld ervan heeft meester gemaakt; 
het arrest, nu het beslist dat de eiser Da
vid M... die in het door Olivier M... be
stuurde voertuig zat, niet had opgehouden 
de « onrechtmatige » bezitter te zijn van 
het voertuig waarvan hij zich te zamen 
met de bestuurder, door de te zamen ge
pleegde diefstal, had meester gemaakt 
en dat de eiser David M ... nog op elk 
ogenblik het stuur kon overnemen daar 
hJj uit vrije wil is meegereden met het 
« gestolen » voertuig, uitdrukkelijk vast
stelt dat de eiser David M ... zich van het 
voertuig meester had gemaakt en slechts 
len gevolge van een misdrijf, ten deze 
cen diefstal, over dat voertuig een feite-
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lijke heerschappij had, en derhalve niet 
wettig tot staving van de bekritiseerde 
beschikkingen kon beslissen dat de eiser 
David M ... « houder » was van het motor
rijtuig dat de schade had veroorzaakt en 
dus van verweerder geen vergoeding kon 
eisen van zijn lichamelijke schade 
(schending van het in het middel vermel
de artikel 4, io, van het koninklijk be
sluit van 5 januari 1957) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de in het 

middel weergegeven consideransen 
van het arrest blijkt dat het hof van 
beroep, na uiteenzetting van de drie 
uiteenlopende versies van de feiten, 
heeft gepreciseerd op grond van 
welke gegevens het in feite oordeelt 
dat de versie van Tillie de meest 
aannemelijke is; dat het hof van be
roep bovendien beslist « dat de eer
ste rechter het verzoek om aanvul
lende onderzoeksmaatregelen perti
nent van de hand had gewezen, 
vermits de hiervoren aangewezen 
feiten vaststonden en een voldoende 
grondslag vormden voor de beslis
sing dat de schade veroorzaakt is 
door de respectieve fouten van het 
slachtoffer M ... en de minderjarige 
M ... Olivier »; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
de conclusie van de eisers; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat het rechtsbegrip 
« houder van een motorrijtuig » in 
voormelde wetsbepaling, overeen
komt met het begrip « houder » in 
artikel 3, eerste lid, van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen en in artikel 3, 
§ 1, van de Gemeenschappelijke Be
palingen behorende bij de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen; 

Dat krachtens artikel 6, lid 3, van 
het op 31 maart 1965 te Brussel on
dertekende Verdrag betreffende de 
instelling en het statuut van een Be
nelux-Gerechtshof, het Hof in begin
sel verplicht is de vraag om uitleg 
aan het Beneluxhof voor te leggen; 

Dat het Hof van Cassatie evenwel, 
ingevolge artikel 6, lid 4, in fine, van 
bedoeld Verdrag, de vraag niet heeft 
voor te leggen aan het Beneluxhof 
indien het zich verenigt met ee:r{ 
reeds eerder door het Beneluxhof in 
een andere zaak gegeven antwoord; 
dat het Beneluxhof in het arrest van 
22 dece:n:iber 1981 in de zaak Van 
Hootegem en Meirsman tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds voor recht verklaart: « het be
grip "houder" in artikel 3, § 1, van 
de Gemeenschappelijke Bepalingen 
behorende bij de Benelux-Overeen
komst betreffende de verplichte aan
sprakelij kheidsverzekering inzake 

Wat het tweede onderdeel be- motorrijtuigen kan niet worden uit-
treft : gebreid tot een persoon die niet zelf 

Overwegende dat krachtens arti-' of door middel van een ander de fei
kel 4, 1°, van het koninklijk besluit telijke heerschappij over het motor
van 5 januari 1957 tot bepaling van rijtuig heeft »; 
de toekenningsvoorwaarden en van Dat het Beneluxhof nog in hetzelf
de omvang der rechten van de bena-' de arrest van 22 december 1981 be
deelden tegenover het gemeenschap- ' slist « dat de rechter nader behoort 
pelijk waarborgfonds, bedoeld bij de te onderzoeken of deze persoon al of 
wet van 1 juli 1956 betreffende de niet de feitelijke heerschappij over 
verpHchte aansprakelijkheidsverze- het motorrijtuig heeft »; 
kering inzake motorrijtuigen, dat : Overwegende dat uit de in het 
fonds niet gehouden is tot vergoe- middel weergegeven vermeldingen 
ding van de schade voortvloeiende blijkt dat het hof van beroep op 
uit lichamelijke letsels van onder grond van feitelijke gegevens beslist 
meer « de houder van het niet ver- i dat de eiser David M ... een feitelijke 
zekerde motorrijtuig dat de schade heerschappij had over het veronge-
heeft veroorzaakt »; lukte voertuig; 
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Dat het voor die beoordeling geen 
belang heeft of de feitelijke heer
schappij over het voertuig is uitge
oefend door een persoon die met of 
zonder de toestemming of voor reke
ning van een ander meester was 
van dat voertuig; 

Dat het hof van beroep derhalve 
wettig beslist dat eiser David M ... 
houder was van het verongelukte 
voertuig in de zin van de voormelde 
wetsbepalingen; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 december 1984 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Andersluiden
de conclusie (4) van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Dassesse en Simont. 

(4) Het O.M. was van oordeel dat de in het 
tweede onderdeel door eiser aangevoerde grief 
een door het Benelux-Gerechtshof niet opge
loste vraag van uitleg van art. 3, § 1, van de 
Gemeenschappelijke Bepalingen bij de Bene
lux-Overeenkomst opwierp en dat het Hof van 
Cassatie derhalve verplicht was zich bij wege 
van prejudiciele vraag voor uitleg tot dat 
rechtscollege te wenden, met het verzoek te 
zeggen of, in de zin van de voormelde bepa
ling, een persoon die, nu hij zich ten gevolge 
van een misdrijf meester heeft gemaakt van 
een motorrijtuig, de rechten van de bezitter of 
van de eigenaar heeft overtreden, als « hou
der » kan worden beschouwd, dat wil zeggen 
als iemand die door zichzelf of door een derde 
een feitelijke heerschappij over de zaak uitoe
fent. 

Het K.B. van 5 jan. 1957 tot bepaling van de 
toekenningsvoorwaarden en van de omvang 
van de rechten van de benadeelden tegenover 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
is opgeheven bij K.B. van 16 dec. 1981 houden
de inwerkingtreding en uitvoering van de 
artt. 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekeringsonderne
mingen. Art. 17, § 1, 1' en 4', van genoemd 
K.B. bepaalt dat het Fonds niet tot vergoeding 
is gehouden tegenover de eigenaar, de verze
keringnemer, de houder of de bestuurder van 
een motorrijtuig dat de schade heeft veroor
zaakt, alsmede tegenover de persoon die zich 
van het motorrijtuig dat de schade heeft ver-
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2" KAMER - 5 december 1984 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANK

BREUK - VERDU!STERING OF VERBERGING 
VAN ACTIVA- FElTEN DIE AAN HET FAILLIS
SEMENT VOORAFGAAN - OGENBLIK WAAROP 
HET MISDRIJF ONTSTAAT. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - BE
DRIEGLIJKE BANKBREUK - VERDUISTERING 
OF VERBERGING VAN ACTIV A - FElTEN DIE 
AAN HET FAILLISSEMENT VOORAFGAAN -
VERTREKPUNT VAN DE VERJARINGSTERMIJN. 

3° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK - DEELNEMING AAN MISDRIJVEN -
TOEPASSING VAN DE ARTT. 66 EN 67 SW. 

4° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
- BEDRIEGLIJKE BANKBREUK - ARTT. 66 
EN 67 SW. - TOEPASSEL!JKE BEPALINGEN. 

5° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK - DEELNEMING AAN MISDRIJVEN -
VEROORDELING WEGENS DEELNEMING AAN 
DAT MISDRIJF- WETTIGHEID- VEREISTEN. 

6° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
- BEDRIEGLIJKE BANKBREUK - VEROOR
DELING WEGENS DEELNEMING AAN DAT MIS
DRIJF - WETTIGHEID - VEREISTEN. 

7° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK - VERDUISTERING OF VERBERGING 
VAN ACTIVA - BEDRIEGLIJK OPZET - BE
GRIP. 

oorzaakt heeft meester gemaakt door diefstal 
of geweldpleging, de heler van het motorrij
tuig en de mededader of de medeplichtige van 
de diefstal, het geweld of de heling. Het K.B. 
'van 16 dec. 1981 dat op 9 juni 1982 in werking 
is getreden, was ten deze niet toepasselijk. De 
in het cassatieberoep opgeworpen en door het 
.arrest van het Hof opgeloste vraag zal zich in 
de toekomst allicht niet meer stellen, tenmin
ste wanneer de litigieuze feiten dateren van 
na de inwerkingtreding van genoemd K.B. 
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8° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK- BEKENDMAKING VAN HET VEROOR
DELEND ARREST OF VONNIS - INHOUD. 

1" en 2" Wanneer de constitutieve feiten 
van bedrieglijke bankbreuk, zoals het 
verduisteren of verbergen van een ge
deelte van de activa, aan het faillisse
ment voorafgaan, ontstaat het misdrijf 
eerst en begint de verjaringstermijn 
pas te lopen vanaf de datum van de 
staat van faillissement (1). 

3" en 4" De bepalingen van de artt. 66 en 
67 Sw. zijn krachtens art. 578 Kh. toe
passelijk op het misdrijf bedrieglijke 
bankbreuk (2). 

5' en 6' Om een beklaagde wettig te kun
nen veroordelen als mededader van of 
medeplichtige aan het · misdrijf be
drieglijke bankbreuk behoeven niet ai
le bestanddelen van het misdrijf in de 
deelnemingshandelingen aanwezig te 
zijn; het is voldoende dat vaststaat dat 
een dader het misdrijf bedrieglijke 
bankbreuk heeft begaan en dat de me
dedader of de medeplichtige aan dat 
misdrijf heeft deelgenomen op een der 
wijzen bepaald in de artt. 66 en 67 Sw. 
(3). 

(DE BONVOISIN, BOULEMBERG, CARDON 
T. MR. BOURLEE Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3761) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. Op de voorziening van de Bon
voisin: 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 577, 2", van 
het Wetboek van Koophandel en 489 van 
het Strafwetboek, 

doordat het arrest, om eiser te veroor
delen en hem schuldig te verklaren aan 
bedrieglijke bankbreuk, ter zake dat hij 
op 5 augustus 1976 medeplichtig is ge
weest aan verduistering van activa, na 
onderzoek van het voor het hof van be-

7' Voor bedrieglijke bankbreuk door ver- roep opgeworpen probleem betreffende 
duistering of verberging van activa de verjaring van de strafvordering, be
moet de dader gehandeld hebben met slist dat de naamloze vennootschap 
de bedoeling de gezamenlijke schuldei- L.M.C.I. pas in staat van faillissement 
sers te benadelen (4). verkeerde op 6 november 1978, dag waar-

op ze opgehouden heeft te betalen, en 
8' Uit art. 53, tweede lid, 3', Kh. blijkt vermeldt « dat de verjaringstermijn ten 

dat, wanneer wegens eenheid van op- deze slechts begint te lopen vanaf 6 no
zet een enkele straf is uitgesproken vember 1978, dag van de stopzetting van 
wegens bedrieglijke bankbreuk en we- de betalingen, en dit zowel voor de be
gens andere misdrijven, de uittreksels drieglijke bankbreuk en de medeplichtig
bestemd voor bekendmaking overeen- heid aan bedrieglijke bankbreuk als voor 
komstig art. 583, eerste lid, van ge- de valsheden die zijn gepleegd om ver
noemd wetboek, aile misdrijven ver- duisteringen te verbergen, vermits die 
melden die met deze enige straf war- misdrijven slechts de voortgezette uit
den gestraft. voering zijn van een en hetzelfde opzet 

------------------1 en een enkel misdrijf vormen dat onder

(1) Cass., 20 juni 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 
1347) en de noot 1; 24 feb. 1975 (A.C., 1975, 
708). 

(2) Cass., 14 okt. 1969 (A.C., 1970, 164) en 
20 dec. 1983, A.R. nr. 8051 (ibid., 1983-84, 
nr. 214). 

(3) Cass., 28 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 205) 
en 16 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 521). 

(4) Cass., 20 nov 1973 (A.C., 1974, 324). 

worpen is aan de verjaringstermijn voor 
de bedrieglijke bankbreuk, welk misdrijf 
het laatst is gepleegd », 

terwijl de telastlegging van bedrieg
lijke bankbreuk door verduistering van 
activa slechts wettig bewezen is wanneer 
de verduistering dagtekent van na de 
stopzetting van de betalingen, nu de aan
gehaalde wettekst zegt dat slechts 
schuldig is aan bedrieglijke bankbreuk 
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de gefailleerde handelaar die een gedeel
te van zijn activa heeft verduisterd of 
verborgen: 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt, ter zake dat hij op 5 au
gustus 1976 met zijn weten de eer
ste en tweede beklaagde (Boulem
berg en Cardon), die schuldig zijn 
verklaard aan bedrieglijke bank
breuk, heeft geholpen in de daden 
die zijn bankbreuk hebben voorbe
reid, vergemakkelijkt of voltooid 
« door het bedrieglijk verduisteren 
of verbergen van (een) bedrag van 
vijf miljoen frank ten nadele van de 
naamloze vennootschap Etudes et 
Realisations de levage, manutention 
et constructions industriels »; dat 
het in dat verband vaststelt dat, zo
als de eerste rechter heeft beslist, 
de staat van faillissement van die 
vennootschap « L.M.C.I. » dagtekend 
van 6 november 1978, en erop wijst 
dat de verjaringstermijn van de 
strafvordering wegens bedrieglijke 
bankbreuk en medeplichtigheid aan 
bedrieglijke bankbreuk slechts in
gaat op de dag van de stopzetting 
van de betalingen; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus de beslissing naar recht 
verantwoordt; dat de wet niet ver
eist dat de bedrieglijke bankbreuk 
of de medeplichtigheid aan bedrieg
lijke bankbreuk die bestaat in het 
verduisteren of verbergen van acti
va, dagtekenen van na de staat van 
het faillissement; dat, wanneer die 
feiten, zoals ten deze, dagtekenen 
van v66r het faillissement, het mis
drijf slechts bestaat en de verja
ringstermijn van de strafvordering 
slechts begint te lopen vanaf de 
door de strafrechter op onaantastba
re wijze vastgestelde datum waarop 
de handelaar werkelijk in staat van 
faillissement verkeert; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 577 van 
het Wetboek van Koophandel en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat « de eer
ste en tweede beklaagde (Boulemberg en 

Cardon) hebben gehandeld met het be
drieglijk opzet fictief-kapitaal van 
E.S.A.H. in te brengen in de Boomse, ten 
einde als tegenprestatie voor de kapitaal
verhoging door de N.I.M. toegezegde kre
dieten te verkrijgen ( ... ), en die inbreng 
deden met het bedrieglijk inzicht het on
rechtmatig voordeel toe te eigenen dat 
ze als tegenprestatie voor de uitgave van 
het geld van L.M.C.I. verwachtten van de 
uitvoering van de tussen Boulemberg en 
Lambert gesloten overeenkomst » en er
aan toevoegt « dat de verdraaiing van de 
waarheid de naamloze vennootschap 
L.M.C.I. schade heeft berokkend of heeft 
kunnen berokkenen •, 

terwijl een veroordeling die met toe
passing van artikel 577 van het Wetboek 
van Koophandel wordt uitgesproken, 
slechts regelmatig met redenen is om
kleed wanneer het bijzonder opzet wordt 
vastgesteld, namelijk het bedrieglijk op
zet de gezamelijke schuldeisers te bena
delen: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel blijkt dat eiser 
met toepassing van artikel 578 van 
het W etboek van Koophandel dat de 
artikelen 66 en 67 van het Strafwet
boek toepasselijk maakt op de mis
drijven " bedrieglijke bankbreuk ", is 
veroordeeld ter zake dat hij met zijn 
weten de eerste en tweede beklaag
de (Boulemberg en Cardon) die 
schuldig zijn verklaard aan bedrieg
lijke bankbreuk, heeft geholpen in 
de daden die zijn bankbreuk voorbe
reid, vergemakkelijkt of voltooid; 

Overwegende dat een beklaagde 
wettig kan worden veroordeeld als 
mededader of medeplichtige aan be
'drieglijke bankbreuk zonder dat 
hoeft te worden vastgesteld dat die 
beklaagde gehandeld heeft met het 
bedrieglijk opzet de boedel te bena
delen; dat het bewijs volstaat dat 
een dader die misdrijven heeft ge
pleegd en dat de mededader die of 
de medeplichtige daaraan heeft 
deelgenomen op een van de bij de 
artikelen 66 en 67 van het Strafwet
boek bepaalde wijzen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de eerste en tweede be
_klaagde (Boulemberg en Cardon) die 
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zijn schuldig verklaard aan bedrieg
lijke bankbreuk, hebben gehandeld 
met het opzet de boedel te benade
len; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, .. . 
Over het vierde middel, .. . 
Over het vijfde middel, 

B. 

II. Op de voorzieningen van Bou
lemberg en Cardon : 

A. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers, beklaagden, gericht 
zijn tegen de beslissingen op de te
gen hen ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel, ... 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 577, 2", van het Wetboek van 
Koophandel en 489 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de eisers we
gens het feit dat ze op 16 februari 1976 · 
het bedrag van 3.000.000 frank, op 19 fe
bruari 1976 het bedrag van 1.000.000 
frank, op 19 februari 1976 het bedrag 
van 2.000.000 frank, op 19 februari 1976 
het bedrag van 2.000.000 frank en op 
31 december 1976 het bedrag van 
2.000.000 frank te hebben verduisterd of 
verborgen ten nadele van de naamloze 
vennootschap L.M.C.I. schuldig verklaart 
aan bedrieglijke bankbreuk en hen ver
oordeelt onder meer op grond « dat, wat 
meer bepaald het aan Zarotti voorge
schoten bedrag van 10 miljoen betreft, 
de eerste twee beklaagden hebben toege-1 
geven dat ze die lening hebben verstrekt 
om Zarotti, afgevaardigd beheerder van 
de Boomse Metaalwerken, de kans te ge
ven aandelen van laatstgenoemde ven
nootschap aan te kopen voor rekening , 
van de Zwitserse vennootschap E.S.A.H. 1 

en dat het niet ter zake doet of Zarotti al 
dan niet met eerlijke bedoelingen heeft 
gehandeld, vermits zijn bedoelingen hoe 
dan ook niet strookten met het maat- , 
schappelijk doe! van de vennootschap 
met de belangenverdediging waarvan de 
eerste twee beklaagden waren belast •, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusie uitdrukkelijk hadden be
toogd dat het zedelijk bestanddeel van 
het verweten misdrijf, dat is de bewuste . 

wil om de gelden van de vennootschap 
gedeeltelijk te doen verdwijnen ten ein
de daaruit persoonlijk voordeel te halen, 
volledig ontbrak, zodat het arrest, nu het 
op die conclusie niet antwoordt, niet re
gelmatig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel . 97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, de veroordeling we
gens bedrieglijke bankbreuk door ver
duistering of verberging van activa niet 
aileen het bestaan van schade voor de 
gezamenlijke schuldeisers vereist, doch 
ook de vaststelling dat de dader de ver
duistering of de verberging heeft ge
pleegd met het opzet zodanige schade te 
veroorzaken; het arrest, verre van dat ze
delijk bestanddeel vast te stellen, mel
ding maakt van het feit dat de bedragen 
van in totaal 10.000.000 frank in de vorm 
van een lening waren gegeven, hetgeen 
impliceert dat de eisers op het ogenblik 
van de overhandiging van dat geld niet 
konden gehandeld hebben met het opzet 
om schade te berokkenen, schade waar
van trouwens om die reden geen sprake 
kon zijn, waaruit volgt dat het hof van 
beroep de beslissing niet naar recht 
heeft verantwoord (schending van de ar
tikelen 577, 2", van het Wetboek van 
Koophandel en 489 van het Strafwet
boek); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest ver

meldt « dat de eerste twee beklaag
den (thans de eisers), tussen 15 fe
bruari 1976 en 6 augustus 1976, een 
gedeelte van het actief van de 
naamloze vennootschap « L.M.C.I. » 
en meer bepaald het « aan Zarotti 
voorgeschoten bedrag » van tien mil
joen frank te hebben verduisterd, 
« dat (zij) hebben toegegeven die le
ning te (hebben) verstrekt om Zarot
ti, afgevaardigd beheerder van de 
Boomse, de kans te geven aandelen 
van die vennootschap aan te kopen 
voor rekening van de Zwitserse ven
nootschap E.S.A.H., dat Jacques Dal
lons, medebeheerder van de ven
nootschap L.M.C.I., op 5 december 
1983 verklaarde dat de voorgescho
ten bedragen Zarotti in staat moes
ten stellen zijn meerderheid in de 
Boomse te versterken (en) dat het 
er weinig toe doet of Zarotti al dan 
niet met eerlijke bedoelingen heeft 
gehandeld, vermits zijn bedoelingen 
hoe dan ook niet strookten met het 
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maatschappelijk doel van de ven
nootschap met de belangenverdedi
ging waarvan de eerste twee be
klaagden waren belast »; 

Overwegende dat het arrest door 
die vermeldingen vaststelt dat de ei
sers een bedrag van tien miljoen 
frank hebben verduisterd met de be
doeling de heer Zarotti te begunsti
gen die zijn meerderheid in de ven
nootschap Boomse Metaalwerken 
wenste te versterken en dat zij zo
doende gehandeld hebben in strijd 
met het doel van de vennootschap 
L.M.C.I., met de belangenverdedi
ging waarvan zij waren belast; dat 
het aldus antwoordt op de in het on
derdeel aangegeven conclusie van 
de eisers; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het door de eisers aan Za
rotti voorgeschoten bedrag van tien 
miljoen frank, hetgeen de bestreden 
beslissing vaststelt, in de vorm van 
een lening was gegeven, het mis
drijf « bedrieglijke bankbreuk door 
verduistering of verberging van acti
va » niet uitsluit, vermits uit het ar
rest volgt dat het voorschot afbreuk 
deed aan het doel van de vennoot
schap L.M.C.I., vermits hierdoor een 
deel van de activa werd onttrokken 
aan die vennootschap en afbreuk 
werd gedaan aan het recht van alge
meen onderpand dat haar schuldei
sers toekomt hetgeen het bedrieglijk 
opzet om de boedel te benadelen, 
impliceert; 

Dat het tweede onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, ... 
Over het vierde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 583 van het Wetboek van 
Koophandel, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, beveelt dat de 
beslissing, op de kosten van de veroor
deelden, bij uittreksel zal worden be
kendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, 
« Le Soir » en 1'« Aclot ». 

terwijl het arrest, door het opleggen 
van een enkele straf voor verschillende 
feiten te zamen, met name valsheid in 
geschriften, de bekendmaking van de 
veroordeling heeft bevolen voor feiten 
die niet worden vermeld in artikel 593 
van het Wetboek van Koophandel : 

Overwegende dat uit artikel 583, 
tweede lid, 3°, van het Wetboek van 
Koophandel, gewijzigd bij de wet 
van 24 juli 1962, blijkt dat, wanneer 
wegens eenheid van opzet, zoals ten 
deze, een enkele straf is uitgespro
ken wegens bedrieglijke bankbreuk 
en andere misdrijven, op de over
eenkomstig artikel 583, eerste lid, 
bekend te maken uittreksels al de 
misdrijven worden vermeld waar
voor die enige straf is uitgesproken; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vijfde middel, 

B .... 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het door ieder van de ei
sers voorgedragen :iesde middel, dat 
uitsluitend betrekking heeft op de 
civielrechtelijke vordering en dat 
geen verband houdt met de ontvan
kelijkheid van de voorzieningen, 
verwerpt de voorzieningen; veroor
deelt de eiser, ieder van hen, in de 
kosten van hun voorziening. 

5 december 1984 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

Nr. 215 

2• KAMER - 5 december 1984 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE

MENT, ART. 42.4.4 - VOETGANGER BEGEEFT 
. ZICH REGELMATIG OP DE RIJBAAN OP EEN 
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PLAATS WAAR HET VERKEER NIET WORDT 
GEREGELD - VERPLICHTINGEN. 

Luidens art. 42.4.4 Wegverkeersregle
ment mogen de voetgangers op de 
plaatsen waar het verkeer door een be
voegd persoon, noch door verkeerslicll
ten geregeld wordt, zich slechts voor
zichtig op de rijbaan begeven en met 
inachtneming van de naderende voer
tuigen. Noch die bepaling noch enige 
andere bepaling van het Wegverkeers
reglement verplichten de voetgangers, · 
die zich regelmatig op de rijbaan heb
ben begeven, te stoppen ter hoogte van 
de onderbroken witte streep die de rij
stroken scheidt, om de voertuigen die 
op de rijbaan rijden, te Jaten voorgaan. 

(BAUDELET T. LOUIS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3820) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen verweerder, beklaagde, ingestel
de strafvordering : 

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 
door eiser tegen verweerder inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10.1.1°, 40.1, 40.2 en 
42.4.4 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het arrest niet bewezen acht 
dat verweerder een onvoorzichtigheid 
heeft begaan die aan de oorsprong ligt 
van de aan mevrouw H. Leopoldine toe
gebrachte slagen en verwondingen, en 
doordat het bijgevolg het hof van beroep 

niet bevoegd verklaart om kennis te ne
men van de civielrechtelijke vordering 
van eiser tegen verweerder op grand 
<< dat uit de gegevens van de zaak blijkt 
dat verweerder, toen hij met zijn voer
tuig in de bebouwde kom reed op de der
de rijstrook van een in rijstroken ver
deelde rijbaan, het 70 jaar oude slachtof
fer heeft aangereden op het ogenblik dat 
het de rijbaan van rechts naar links, ge
zien vanuit de rijrichting van de autobe
stuurder, aan het oversteken was, dat, 
gezien de richting waarin verweerder 
reed en de verkeersdichtheid niet geble
ken is dat (verweerder), door de linker
rijstrook te volgen, de artikelen 9.4 en 
9.5 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 heeft overtreden, dat niet 
wordt betwist dat de betrokken wegge
bruikers elkaar niet konden zien op het 
ogenblik dat de voetganger de rijbaan 
began over te steken; dat (verweerder) 
heeft verklaard dat hij met een snelheid 
van om en bij de 60 kilometer per uur 
reed toen hij het slachtoffer zag staan in 
de tweede rijstrook; dat het slachtoffer 
ter hoogte van de onderbroken witte 
streep tussen de tweede en de derde rij
strook even gestopt was maar met ver
snelde pas verderliep op het ogenblik dat 
hij bij haar aankwam, dat (verweerder), 
toen hij het slachtoffer zag stilstaan ter 
hoogte van de onderbroken witte streep, 
dus gegronde redenen had om te geloven 
dat die persoon ondanks haar hoge leef
tijd zijn nadering had opgemerkt en hem 
voorrang verleende overeenkosmtig arti
kel 42.4.4 van het koninklijk besluit van 
1 december 1975, dat derhalve (verweer
der) niet kan worden verweten niet te 
hebben vertraagd of niet te zijn gestopt 
om het slachtoffer dat tot op dat ogen
blik geen tekenen van verwarring had 
getoond, de gelegenheid te geven zijn 
weg na de onderbreking te vervolgen, 

Dat helemaal niet is aangetoond dat 
(verweerder), op het ogenblik dat het 
slachtoffer zijn weg vervolgde, nog ver 
genoeg van haar verwijderd was om 
voor die hindernis te kunnen stoppen », 

terwijl artikel 42.4.4 van het Wegver
keersreglement bepaalt dat << op de plaat
sen waar het verkeer noch door een be
voegd persoon, noch door verkeerslich
ten geregeld wordt, de voetgangers zich 
slechts voorzichtig en met inachtneming 
van de naderende voertuigen op de rij
baan mogen begeven »; de voetganger 
daartoe slechts verplicht is wanneer hij 
een naderend voertuig kan zien op het 
ogenblik dat hij zich op de rijbaan be
geeft; de voetganger daartegen krachtens 
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voormeld artikel 42.4.4 niet !anger ver
plicht is voorrang te verlenen aan de na
derende voertuigen wanneer hij zich re
glementair op de rijbaan heeft begeven 
omdat geen voertuigen te zien of te voor
zien waren; de bestuurders van die voer
tuigen daarentegen de voetganger de ge
legenheid moeten geven de over kant van 
de rijbaan te bereiken; artikel 40.1 van 
het Wegverkeersreglement dienaangaan
de bepaalt dat de bestuurder de voetgan
gers, die op de rijbaan gaan onder de in 
dit reglement voorzien voorwaarden, niet 
in gevaar mag brengen en bovendien 
dubbel voorzichtig moet zijn ten aanzien 
van bejaarden (artikelen 10.1.1" en 40.2 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975); het arrest bijgevolg, nu het 
niet vaststelt dat het slachtoffer zich niet 
reglementair op de rijbaan begeven 
heeft, doch daarentegen onderstreept dat 
de verweerder en het slachtoffer elkaar 
niet konden zien op het ogenblik dat 
laatstgenoemde, die 70 jaar oud was, de 
rijbaan begon over te steken, onwettig 
beslist dat het slachtoffer krachtens arti
kel 42.4.4 van het koninklijk besluit ver
plicht was om voorrang te verlenen aan 
verweerder, zodat laatstgenoemde • ge
gronde » redenen had om te geloven dat 
het hem voorrang verleende (schending 
van al de vooraan in het middel aange
geven bepalingen) : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 42.4.4 van het Wegverkeers
reglement op de plaatsen waar het 
verkeer noch door een bevoegd per
soon noch door verkeerslichten ge
regeld wordt, de voetgangers zich 
slechts voorzichtig en met inachtne
ming van de naderende voertuigen 
op de rijbaan mogen begeven; 

Overwegende dat het arrest, waar 
het vermeldt « dat beklaagde (thans 
verweerder), toen hij het slachtoffer. 
zag stilstaan ter hoogte van de on
derbroken witte streep, dus gegron-. 
de reden had om te geloven dat die 
persoon, ondanks haar hoge leeftijd, 
zijn nadering had opgemerkt en 
hem voorrang verleende overeen
komstig artikel 42.4.4 van het 
koninklijk besluit van 1 december 
1975 >>, aan de voetgangers een ver
plichting oplegt die noch door die 
noch door enige andere bepaling 
van het Wegverkeersreglement 
wordt voorgeschreven; 

Dat het arrest, nu het de beslis
sing onder meer grondt op die consi
derans, niet wettig beslist dat ver
weerder geen fout heeft begaan 
waardoor hij aansprakelijk is jegens 
het slachtoffer; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel van eiser dat niet tot 
ruimere cassatie kan leiden, vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre 
het uitspraak doet over de door ei
ser tegen de verweerder Thierry 
Louis ingestelde civielrechtelijke 
vordering; 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 verweer
der in de helft van de kosten, met 
uitzondering van de kosten van be
tekening van de voorziening aan de 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten, en verwijst eiser in de overi
ge kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

5 december 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 216 

2' KAMER - 5 december 1984 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
VERMELDING, IN DE DAGVAARDING, VAN DE 
DATUM WAAROP HET MISDRIJF IS GEPLEEGD 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM HEM 
TE VERBETEREN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VEROORDELENDE BESLIS
SING WAARINDE DATUM VAN DE FElTEN DER 
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TELASTLEGGING IS GEWIJZIGD - BEKLAAG
DE NIET VERWITTIGD - MISKENNING VAN 
HET RECHT VAN VERDEDIGING. 

1' De vermelding in de dagvaarding, van 
de dag waarop de feiten zijn gepleegd 
die ten grondslag liggen aan de vervol
ging, is maar voorlopig; de feitenrech
ter dient die datum definitief vast te 
stellen naar de uitslag van het onder
zoek, met inachtneming van het recht 
van verdediging (1). 

2o Wanneer de veroordelende beslissing 
de datum van de feiten der telastleg
ging wijzigt, zonder dat beklaagde 
daarvan is verwittigd en dienaangaan
de zijn opmerkingen heeft kunnen 
doen gelden, is het recht van de verde
diging miskend (2). 

(POUGIN L. T. POUGIN M.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3834) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van het 
recht van verdediging : 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd wegens familieverlating, mis
drijf gepleegd op 1 juni 1982 te 
Leglise in staat van wettelijke her
haling; 

Overwegende dat het arrest eiser 
uit dien hoofde veroordeelt op grond 
dat uit de gegevens van het dossier 
en het onderzoek ter zitting blijkt 
dat de telastlegging bewezen is ge
bleven zoals ze in de dagvaarding 
was omschreven, met de toevoeging 

(1) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 192). 

(2) Cass., 9 nov. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 
237); 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 192); zie 
Cass., 18 sept. 1984, A.R. nr. 8539 
(A.C., 1984-85, nr. 50). 

evenwel dat de periode van het mis
drijf zich uitstrekt van 1 april 1982 
tot 16 november 1982; 

Overwegende dat de opgave van 
de datum van de feiten in de dag
vaarding slechts voorlopig is en het 
de taak is van de feitenrechter om 
aan de hand van de resultaten van 
het onderzoek de datum van het 
misdrijf definitief vast te stellen en 
hem desnoods te verbeteren; 

Overwegende evenwel dat de 
rechter zodanige verbetering slechts 
mag aanbrengen op voorwaarde dat 
de door hem bewezen verklaarde 
feiten dezelfde zijn als die waarvoor 
de vervolging was ingesteld en dat 
beklaagde de gelegenheid heeft ge
kregen om zijn verweermiddelen 
voor te dragen tegen de aldus verbe
terde omschrijving; 

Overwegende dat ten deze uit 
geen enkel stuk waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat eiser 
op de hoogte is gebracht van een 
eventuele wijziging van de datum 
van de ten laste gelegde feiten of de 
gelegenheid heeft gekregen om zijn 
middelen daaromtrent voor te dra
gen voor het hof van beroep; 

II. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
op de tegen hem ingestelde civiel
rechtelijke vordering; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging meebrengt van de beslissing 
op de tegen hem ingestelde civiel
rechtelijke vordering die van eerst
genoemde beslissing het gevolg 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; venvijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brusset 
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5 december 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 217 

1 • KAMER - 6 december 1984 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - BE
PALING VAN DE PACHTSOM - BURGERLIJK 
WETBOEK, ART. 1709 - PACHTWET, ART. 3 -
DRAAGWIJDTE VAN DIE WETSBEPALINGEN. 

Overeenkomstig art. 1709 B. W. is voor 
het bestaan van de pachtovereenkomst 
vereist dat de pachtprijs door de par
tijen is bepaald; art. 3 Pachtwet regelt 
het geval dat de pachtovereenkomst 
werd gesloten, met andere woorden 
dat alle bestanddelen, onder meer de 
pachtsom, werden « overeengeko
men », maar dat de overeengekomen 
pachtsom, doorgaans het bedrag, niet 
is bewezen, en laat het, in dat geval, 
aan de vrederechter over de overeen
gekomen pachtsom te bepalen (1). 

(DEVOS T. VANDERSMISSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4316) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 juni 1983 in hoger 
beroep door de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Leuven gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1709 van het Burgerlijk 
W etboek, 3 van de regels betreffende de 
pacht in het bijzonder, in het Burgerlijk 
W etboek ingevoerd bij artikel 1 van de 
wet van 4 november 1969, en 780 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

(1) Zie Cass., 31 maart 1978 (A.C., 1978, 865); 
4 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 500); 5 okt. 1979 
(ibid., 1979-80, nr. 84) en 23 okt. 1981, A.R. 
nr. 3171 (ibid., 1981-82, nr. 136). 

doordat het bestreden vonnis - na 
aangenomen te hebben dat het bewezen 
was dat verweerster akkoord was ge
weest om het genot van haar goed, gele
gen te Rummen en bestemd voor een 
landbouwbedrijf, aan eiser af te staan -
beslist dat uit het getuigenverhoor niet 
was gebleken dat tussen partijen een ak
koord was bereikt omtrent de door eiser 
te betalen pachtprijs, dat namelijk eiser 
niet heeft bewezen dat een jaarlijkse 
pachtprijs van 5.000 frank per hectare 
werd bedongen, zodat aldus niet bewe
zen is dat een pachtovereenkomst was 
ontstaan, en de vordering van verweer
ster gegrond verklaart, welke ertoe 
strekte eiser te horen veroordelen tot het 
ontruimen van het kwestieuze goed en 
tot het betalen van een schadevergoe
ding wegens bezetting zonder titel noch 
recht, en zijn beslissing laat stoelen op 
de beschouwing dat de getuige C. ner
gens heeft verklaard dat hij met eiser 
betreffende de grond van verweerster de
zelfde pachtprijs had bedongen als be
treffende zijn eigen gronden, dat trou
wens de tussen eiser en de getuige G. 
bedongen pachtprijs niet 5.000 frank per 
hectare maar 4.444 per hectare bedroeg, 
en dat, wanneer deze getuige spreekt 
van « zelfde condities », hij de voorwaar
den bedoelt van het rooien van de bo
men, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, indien de motive

ring van het bestreden vonnis in die zin 
gei'nterpreteerd dient te worden, dat uit 
de getuigenverhoren was gebleken dat, 
door bemiddeling van haar schoonbroer 
G., verweerster aan eiser het genot van 
het litigieus goed had afgestaan mits, als 
tegenprestatie, het gratis rooien van de 
bomen, maar dat het getuigenverhoor 
niet had uitgewezen welke bepaalde 
daarbij komende in specien te betalen 
pachtprijs werd bedongen, het bestreden 
vonnis, door om die reden te beslissen 
dat niet bewezen was dat een pachtover
eenkomst was afgesloten, enerzijds arti
kel 1709 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, luidens hetwelk er huur van 
goederen is wanneer een partij zich ver
bindt om een andere het genot van een 
zaak te doen hebben tegen een bepaalde 
prijs, met dien verstande dat die prijs 
niet noodzakelijk een betaling in specien 
moet zijn, maar ook in een prestatie in 
natura kan bestaan welke eventueel in 
een keer bij de aanvang van de pacht ge
presteerd kan worden, waaruit volgt dat 
uit de constataties van het bestreden 
vonnis betreffende het aan eiser ver-
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leend genot en de door eiser aangegane 
verbintenis de bomen te rooien, blijkt 
dat tussen partijen een pachtovereen
komst werd afgesloten, en anderzijds ar
tikel 3 van de hoger ingeroepen pachtwet
geving schendt, luidens hetwelk het mo
gelijk is dat diegene die een landelijk 
goed in bezit heeft, bewijst dat dit bezit 
op grond van een pachtovereenkomst 
plaats heeft, zonder in staat te zijn te be
wijzen welke bepaalde pachtprijs werd 
bedongen, in welk geval de pachtprijs 
door de vrederechter overeenkomstig de 
gebruiken wordt bepaald; 

derde onderdeel, .. . 
vierde onderdeel, .. . 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de rechtbank 
niet beslist dat het rooien van bo
men niet de gehele of een deel van 
de tegenprestatie van de pachter 
kan zijn, maar oordeelt dat het in
zicht van de partijen was, naast het 
rooien van de bomen, nog een 
pachtsom in geld te bedingen en dat 
zulks niet is gebeurd; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat overeenkomstig 
artikel 1709 van het Burgerlijk Wet
hoek voor het bestaan van de pacht
overeenkomst is vereist dat de 
pachtprijs door de partijen is be
paald; 

Dat artikel 3 van de Pachtwet het 
geval regelt dat de pachtovereen
komst werd gesloten, met andere 

· woorden dat alle bestanddelen, on
der meer de pachtsom, werden « over- · 
eengekomen », maar dat de overeen
gekomen pachtsom, doorgaans het 
bedrag, niet is bewezen; dat artikel 
3 in dat geval de vrederechter de· 
overeengekomen pachtsom laat be
palen; 

Dat het vonnis oordeelt dat artikel 
3 van de Pachtwet ten deze niet kan 
toegepast worden omdat de partijen 
de pachtsom niet hadden bedongen 
en derhalve overeenkomstig artikel 

1709 van het Burgerlijk Wetboek 
geen pachtovereenkomst tot stand 
was gekomen; 

Dat, in zoverre, het onderdeel 
faalt naar recht; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

W at het vierde onderdeel betreft : 

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

6 december 1984 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Bayart en 
Biitzler. 

Nr. 218 

1' KAMER - 6 december 1984 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - VERMOE
DENS - BEWIJS DOOR FEITELIJKE VERMOE
DENS NIET TOEGELATEN VOOR ZAKEN DIE 
DE SOM OF DE WAARDE VAN DRIEDUIZEND 
FRANK TE BOVEN GAAN. 

Art. 1341 B. W. wordt geschonden door 
het arrest dat het bewijs door feite
lijke vermoedens toelaat voor zaken 
die de som of de waarde van driedui
zend frank te boven gaan, wanneer 
niet blijkt dat het om een afwijkend 
geval gaat, inzonderheid om handels
verbin tenissen. 

(DE ROECK E.A. 
T. EDUARD NAGELS & ZONEN P.V.B.A.) 

(A.R. nr. 4347) 

6 december 1984 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en. De 
Gryse. 
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Nr. 219 

1' KAMER - 6 december 1984 

GENEESKUNST - ORDE DER GENEESHE
REN - BESL!SSING DIE OP ONDEONTOLO
GISCHE CONCURRENT!£ EN STRIJD!GHEID 
MET DE CONFRATERNITEIT STEUNT - BE
SLISSING DIE AAN DE GENEESHEER OPLEGT 
ZIJN ACTIVITEITEN TE BEPERKEN TOT EEN 
PLAATS NAAR ZIJN KEUZE - NAAR RECHT 
VERANTWOORDE BESLISSING. 

Een wettige toepassing van de artt. 6, :!', 
en 13, eerste lid, van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 be
treffende de Orde der Geneesheren is 
de beslissing van de raad van beroep 
van de Orde der Geneesheren die, na 
de gespreide activiteiten van een ge
neesheer in feite en derhalve op on
aantastbare wijze als ondeontologische 
concurrentie en als strijdig met de 
confraterniteit te hebben aangemerkt, 
aan die geneesheer oplegt zijn activi
teiten te beperken tot een plaats naar 
zijn keuze. 

(C ... T. ORDE DER GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4441) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 februari 1984 
door de raad van beroep van de Or
de der Geneesheren, met het Neder
lands als voertaal, gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 52, 57, leden 2 en 
3, van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
goedgekeurd door de wet van 2 decem
ber 1957, 1, 7, 38, § 3, van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 be
treffende de geneeskunst, de uitoefening 
van de daaraan verbonden beroepen en 
de geneeskundige commissies, 2, 6, 13 en 
15 van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren, 

doordat de bestreden beslissing aan ei
ser het verbod oplegt om twee kabinet
ten voor algemene geneeskunde te bedie
nen en zegt dat hij zijn activiteiten zal 
moeten beperken tot een enkele plaats 

naar zijn keuze, uiterlijk op 1 mei 1984, 
op grond : dat de raad van beroep te on
derzoeken heeft of het bedienen van 
twee kabinetten de continui:teit van de 
verzorging in het gedrang brengt, of nog 
is gei:nspireerd door winstbejag, of nog 
gevaar oplevert voor de confraterniteit ten 
opzichte van andere geneesheren; dat, in 
de concrete omstandigheden van de zaak 
en vooral gelet op de korte afstand tus
sen de door eiser bediende kabinetten, 
niet met zekerheid kan gezegd worden 
dat de spreding van zijn medische activi
teit de continui:teit van de verzorging in 
het gedrang brengt; dat nu uit de debat
ten is gebleken, enerzijds, dat eiser een 
uitgebreide praktijk wist uit te bouwen 
te Begijnendijk, zodat hij zonder proble
men afstand kon doen van zijn activiteit 
in de Polikliniek te Aarschot, anderzijds, 
dat geneesheren omnipractici in voldoen
de aantal gevestigd zijn te Aarschot, 
aangenomen moet worden eensdeels dat 
het bedienen van twee kabinetten op 
korte afstand van mekaar werd ingege
ven veeleer door financiiHe overwegin
gen dan door het welzijn van de patii:in
ten, anderdeels dat de versnippering van 
de medische activiteit van eiser aanlei
ding geeft tot ondeontologische concur
rentie en derhalve strijdig is met de con
fraterniteit; dat de getroffen beslissing 
niets te maken heeft met enig beleid in
zake vestiging van geneesheren, 

terwijl, eerste onderdeel, de motieven 
waarop de bestreden beslissing is ge
grond, namelijk dat eiser een uitgebreide 
praktrijk heeft te Begijnendijk zodat hij 
zonder problemen afstand kan doen van 
zijn activiteit te Aarschot, en dat er te 
Aarschot voldoende omnipractici aanwe
zig zijn, getuigen van een vestigingsbe
leid inzake de kabinetten van geneeshe
ren, wat niet tot de bevoegdheid van de 
raad van beroep behoort en indruist te
gen de vrijheid van vestiging der genees
heren; het feit dat de bestreden beslis
sing aan die consideraties bemerkfngen 
vastknoopt van een andere aard, name
lijk financiele betrachtingen en ondeon
tologische concurrentie, aan de door het 
vestigingsbeleid ingegeven consideraties 
geen afbreuk doet (schending van de ar
tikelen 1, 7, 38, § 3, van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967, 2, 6, 
15 van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967, 52 en 57 van het Ver
drag van 25 maart 1957); 

tweede onderdeel, zolang de code van 
de medische plichtenleer niet in werking 
is getreden, de tuchtmaatregelen en de 
individuele maatregelen om inbreuken te 
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voorkomen of te beeindigen, en die geen 
tuchtmaatregelen zijn, slechts kunnen 
genomen worden ten overstaan van de 
bij artikel 38, § 3, van het koninklijk be
sluit nr. 78 van 10 november 1967 bepaal
de gevallen; bij deze bepaling de gesprei
de activiteiten niet voorzien worden, 
zodat de bestreden beslissing ten on
rechte de uitgesproken maatregel lastens 
eiser treft, te meer daar het niet betwist 
is dat het houd.:m van de twee kabinet
ten door eiser de continui:teit der zorgen 
niet in gevaar bracht (schending van de 
artikelen 38, § 3, van het koninklijk be
sluit nr. 78 van 10 november 1967, 6, 2", 
13, 15, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967); 

derde onderdeel, ... 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 6, 2", van 

het koninklijk besluit nr. 79 van 10 
november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren bepaalt dat de pro
vinciale raad bevoegd is om : te wa
ken over het naleven van de regelen 
van de medische plichtenleer en 
over de handhaving van de eer, de 
bescheidenheid, de eerlijkheid en de 
waardigheid van de leden van de 
Orde. Hiertoe zijn zij belast met het 
treffen van tuchtmaatregelen we
gens fouten die de op hun lijst inge
schreven leden in de uitoefening 
van hun beroep of naar aanleiding 
ervan begaan, alsook wegens zware 
fouten bedreven buiten de be
roepsbedrijvigheid, wanneer die fou
ten de eer of de waardigheid van 
het beroep kunnen aantasten; dat 
artikel 13, eerste lid, van het zelfde 
koninklijk besluit luidt: Volgens de 
regelen bepaald in de artikelen 24 
en 25 neemt elke raad van beroep 
kennis van het hoger beroep tegen 
de beslissingen die onderscheiden
lijk zijn genomen door de provincia
le raden met het Nederlands of het 
Frans als voertaal, en die artikel 6, 
1" of 2", toepassen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing steunt op « ondeontolo
gische concurrentie » en strijdigheid 
met de confraterniteit en derhalve 
wettig toepassing maakt van de 
voormelde bepalingen; dat aan die 
wettigheid niets afdoet dat de door 

de raad van beroep getroffen indivi
duele maatregel eiser oplegt zijn ac
tiviteiten te beperken tot een plaats 
naar zijn keuze; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat de gespreide ac
tiviteiten van eiser door de raad van 
beroep, in feite en derhalve onaan
tastbaar, worden beschouwd als een 
« ondeontologische concurrentie » en 
als « strijdig met de confraterni
teit »; dat de raad van beroep wettig 
de in het antwoord op het eerste 
onderdeel aangehaalde artikelen 6, 
2", en 13, eerste lid, toepast; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het derde onderdeel betreft : 

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

6 december 1984 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en De 
Gryse. 

Nr. 220 

1' KAMER - 6 december 1984 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - OP

DRACHT VAN DE DOOR DE WERKGEVER GE
MACHTIGDE EN BETAALDE GENEESHEER -
WET VAN 3 JULI 1978, ARTIKEL 31, § 2, VOOR
LAATSTE LID - BEROEPSGEHEIM VAN DE GE
NEESHEER- OMVANG VAN ZIJN OPDRACHT. 

2° GENEESKUNDE - ORDE DER GENEES

HEREN - TUCHTVERVOLGINGEN UIT HOOFDE 
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VAN DE SCHENDING VAN HET BEROEPSGE
HEIM VAN DE DOOR DE WERKGEVER GE
MACHTIGDE EN BETAALDE GENEESHEER -
OMVANG VAN DIT BEROEPSGEHEIM. 

3° BEROEPSGEHEIM - BEROEPSGEHEIM 
VAN DE GENEESHEER- WET VAN 3 JULI 1978, 
ARTIKEL 31, § 2, VOORLAATSTE LID - BE
ROEPSGEHEIM VAN DE DOOR DE WERKGE
VER GEMACHTIGDE EN BETAALDE GENEES
HEER - OMVANG. 

1" Krachtens art. 31, § 2, voorlaatste lid, 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten gaat de 
door de werkgever gemachtigde en be
taalde geneesheer na of de werknemer 
werkelijk arbeidsongeschikt is en val
len aile andere vaststellingen onder 
het beroepsgeheim; die wettelijk om
schreven opdracht kan niet uitgebreid 
worden door de werkgever. 

2" De raad van beroep van de Orde der 
Geneesheren die vaststelt dat er geen 
elementen aanwezig zijn waaruit zou 
blijken dat de werkgever reeds tevo
ren op de hoogte kon of moest zijn 
van de evolut1e van {de) aandoening 
van de werknemer, beslist wettig dat 
de door de werkgever gemachtigde en 
betaalde geneesheer de in art. 31, § 2, 
voorlaatste lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten omschreven opdracht te bui
ten is gegaan en het beroepsgeheim 
heeft geschonden door de werkgever 
in kennis te stellen van de mogelijke 
evolutie van de aandoening waardoor 
de onderzochte werknemer was aange
tast. 

(D ... T. ORDE DER GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4481) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 5 maart 1984 door 
de raad van beroep van de Orde der 
Geneesheren, met het Nederlands 
als voertaal, gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 458 van het Straf
wetboek en 31, § 2, vierde lid, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, 

doordat de aangevochten beslissing ei
ser de tuchtsanctie van de censuur 
oplegt, onder meer op grond : << dat hem 
( ... ) kan worden verweten het beroepsge
heim te hebben geschonden; ... dat, lui
dens artikel 31, § 2, vierde lid, van de 
wet van 3 juli 1978, (eiser) enkel vast te 
stellen had of de werknemer werkelijk 
arbeidsonge'schikt was; dat alle andere 
vaststellingen onder het beroepsgeheim 
vallen; ( ... ) dat deze wetsbepaling duide
lijk is en niet vatbaar voor interpretatie; 
... ( ... ) dat (eiser) ter zake de perken van 
zijn opdracht te buiten is gegaan en met
een het beroepsgeheim heeft geschonden 

door de werkgever in kennis te stellen 
van de mogelijke evolutie van de aandoe~ 
ning waardoor de onderzochte werkne
mer was aangetast; dat er ter zake geen 
elementen voorhanden zijn waaruit zou 
blijken dat de werkgever reeds tevoren 
op de hoogte kon of moest zijn van de 
evolutie van deze aandoening >>, 

terwijl, het beroepsgeheim van. de ge
neesheren in beginsel enkel slaat op fei
ten die uiteraard geheim zijn of die, uit
drukkelijk of stilzwijgend, aan de ge
neesheer worden toevertrouwd en daar
toe geenszins behoort het louter meede
len aan de werkgever, door de door hem 
gemachtigde geneesheer overeenkomstig 
artikel 31, § 2, vierde lid, van de wet van 
3 juli 1978, binnen de perken van zijn op
dracht, van een wetenschapplijk vast
staande en klinisch vastgestelde eigen
schap van de aandoening van de werkne
mer, zonder de aard van deze aandoe
ning nader te preciseren, 

zodat, nude opdracht van eiser, optre
dend als een door de werkgever gemach
tigde en betaalde geneesheer in de zin 
van artikel 31, § 2, van de Arbeidsover
eenkomstenwet, luidde : << Heeft de werk
nemer Vinck Alfons geen valse verkla
ring afgelegd omtrent zijn gezondheids
toestand en is de ingreep aan de hand 
dringend of kan ze uitgesteld worden » 
(beslissing van de provinciale raad van 
Antwerpen d.d. 1 augustus 1983, blz. 2) 
en eiser, naast de vaststelling dat de be
trokkene arbeidsongeschikt is en dat 
« de werkonbekwaamheid, zoals voorge
schreven door de behandelende genees
heer, werd aanvaard », er zich in zijn 
brief d.d. 23 juni 1982 toe beperkte -
overigens zonder de grenzen van zijn op
dracht te overschrijden - de opmerking 
te maken dat de aandoening reeds be
stand bij de aanvang van de dienstbe
trekking, doch dat het « tot de klinische 
karakteristiek (behoort) dat de evolutie 
niet kan voorzien worden en dat het tot 
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de mogelijkheden behoort dat de aandoe
ning op zeer korte tijd evolueerde waar
door een heelkundige ingreep noodzake
lijk was », de raad van beroep de 
aangevochten beslissing door de bekriti
seerde motieven, onder meer dat eiser 
ter zake de perken van zijn opdracht te 
buiten is gegaan en meteen het be
roepsgeheim heeft geschonden door de 
werkgever in kennis te stellen van de 
~ogelijke evolutie van de aandoening 
waardoor de onderzochte werknemer 
was aangetast, niet wettig rechtvaartigt 
(schending van de in het middel aange
duide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel 31, § 2, 
voorlaatste lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten bepaalt: De door de werk
gever gemachtigde en betaalde ge
neesheer gaat na of de werknemer 
werkelijk arbeidsongeschikt is; alle 
andere vaststellingen vallen onder 
het beroepsgeheim; 

Overwegende dat die wettelijk 
omschreven opdracht niet kan uitge
breid worden door de werkgever; 

Dat de raad van beroep vaststelt 
dat er ten deze « geen elementen 
voorhanden zijn waaruit zou blijken 
dat de werkgever reeds tevoren op 
de hoogte kon of moest zijn van de 
evolutie van (de) aandoening »; 

Overwegende dat de raad van be
roep derhalve wettelijk beslist dat 
eiser de in artikel 31, § 2, voorlaatste 
lid, omschreven opdracht te buiten 
is gegaan en het beroepsgeheim 
he eft geschonden « door de wer kg e
ver in kennis te stellen van de mo
gelijke evolutie van de aandoening 
waardoor de onderzochte werkne
mer was aangetast »; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

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

conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Biitzler en De 
Gryse. 

Nr. 221 

1' KAMER - 6 december 1984 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
AFWEZIGHEID VAN REDENEN - BEGRIP. 

Met afwezigheid van redenen, in de 
zin van art. 97 Gw., moet onduidelijk
heid van redenen worden gelijkgesteld 
wanneer deze het Hoi verhindert de 
wettigheid van de beslissing te toetsen 
(1). 

(V ... , G ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nrs. 4502-4503) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 maart 1984 
door de raad van beroep van de Or
de van Architecten, met het Neder
lands als voertaal, gewezen; 

Overwegende dat, nu de voorzie
ningen tegen dezelfde beslissing 
werden ingesteld, het Hof deze 
ambtshalve client samen te voegen; 

In de zaak 4503 : 
Overwegende dat eiser afstand 

doet van de voorziening; 
In de zaak nr. 4502: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1316, 1349, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat de bestreden beslissing uit 
hoofde van de beide telastleggingen, na
melijk het aanvaarden van onvolledige 
opdrachten en het gebrek aan bijstand 

6 december 1984 1' kamer - Voor-1-----------------
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 

(1) Zie Cass., 3 feb. 1984, A.R. nr. 3959 
(A.C., 1983-84, nr. 303). 
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aan clienten, wegens samenhang een 
straf uitspreekt, namelijk de schorsing 
gedurende een termijn van twaalf maan
den van het recht het beroep van archi
tect uit te oefenen, op grond : dat eiser 
blijft betwisten ooit enige onvolledige op
dracht te hebben aanvaard en blijft be
nadrukken dat hij steeds de nodige bij
stand heeft verleend en hoogstens admi
nistratief niet volmaakt is geweest; dat 
hij blijft beroep doen op de neergelegde 
attesten uitgaand van bouwheren; dat 
een nauwkeurig onderzoek van de neer
gelegde dossiers aantoont dat deze dos
siers uitsluitend de documenten bevatten 
nodig voor het indienen van de bouwaan
vraag; dat - op enkele werfbezoeken na 
- uit niets blijkt dat de in de uitvoe
ringsfaze van de werken enige begelei
ding en/of oplevering geschieden; dat de 
(beroepen) beslissing terecht onder
streept dat eiser, wanneer hij optreedt 
als architect voor zogenaamde zelfbou
wers, zijn technische en artistieke bij
stand nog meer dient te verlenen dan 
wanneer de werken door vaklui werden 
uitgevoerd; dat de (beroepen) beslissing 
terecht de door eiser voorgebrachte at
testen van bouwheren heeft verworpen; 
dat deze attesten inderdaad niet het be
wijs opbrengen dat eiser volledige op
drachten heeft uitgevoerd vermits het 
voorbrengen van dergelijke verklaringen 
aan geen enkele wettelijke bewijstech
niek beantwoordt; dat samengevat de 
(beroepen) beslissing het terecht als be
wezen heeft aangezien - op grand van 
de voorgebrachte en onderzochte dos
siers - dat eiser in de aangehaalde pe
riode onvolledige opdrachten heeft uitge
voerd; dat de vermoedens in de zin van 
artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
uit het onderzoek van voormelde dos
siers voortspruitend, op geen enkele wij
ze en in geen enkele mate op rechtsgel
dige wijze door eiser worden ontzenuwd, 

terwijl, eerste onderdeel, 
tweede onderdeel, ... 

derde onderdeel, de motieven van de 
bestreden beslissing, volgens dewelke de 
door eiser neergelegde attesten en ver
klaringen van de bouwheren, waarop ei
ser steunde om aan te tonen dat ·hij wel 
volledige opdrachten had aanvaard en de 
vereiste bijstand aan zijn clienten had 
verstrekt, aan geen enkele wettelijke be
wijstechniek beantwoorden en op geen 
enkele wijze de vermoedens tegenover 
eiser uit de dossiers geput rechtsgeldig 
ontzenuwen, dubbelzinnig en duister 
zijn; immers de bestreden beslissing de 

door eiser voorgebrachte stukken enkel 
verwerpt om de reden dat zij niet aan de 
wettelijke bewijstechniek beantwoorden 
en de stukken op geen enkel ander punt 
heeft onderzocht; het dientengevolge on
mogelijk is na te gaan wat er nog be
doeld wordt, wanneer de stukken worden 
verworpen omdat zij « op geen enkele 
wijze » kunnen in aanmerking genomen 
worden (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

vierde onderdeel, ... 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de raad van be

roep oordeelt dat « het voorbren
gen » van attesten van bouwheren 
« aan geen enkel wettelijke bewijs
techniek beantwoordt » en dat de 
vermoeden die ten laste van eiser 
bestaan « op geen enkele wijze en 
in geen enkele mate op rechtsgeldi
ge wijze door eiser worden ontze
nuwd »; 

Dat het niet duidelijk is wat de 
raad van beroep bedoelt met « aan 
geen enkele wettelijke bewij stech
niek beantwoordt » en met « rechts
geldige wijze »; 

Dat die onduidelijkheid het Hof 
verhindert de wettigheid van de be
slissing na te gaan; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
nrs. 4502 en 4503 van de Algemene 
Rol samen; in de zaak nr. 4503: ver
leent akte van de afstand; veroor
~eelt de eiser G ... in de kosten; in 

de zaak nr. 4502 : vernietigt de be
streden beslissing in zoverre zij oor
deelt over eiser V ... E ... ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal wor
den gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de raad van beroep van de Or
de van Architecten, met het Neder
lands als voertaal, anders samenge
steld. 
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6 december 1984 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Biitzler. 

Nr. 222 

3' KAMER - 10 december 1984 

CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER

LIJKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST -
GEZAGSVERHOUDING - TOEZICHT VAN HET 
HOF. 

Het Hoi van Cassatie is bevoegd om na 
te gaan of de feitenrechter uit de door 
hem vastgestelde feiten wettig heeft 
kunnen afleiden of er al dan niet een 
gezagsverhouding tussen de contracte
rende partijen bestaat en deze derhal
ve al dan niet door een arbeidsover
eenkomst verbonden zijn (1). 

(• BELGIAN SHELL ' N.V. T. LEJEUNE, GENON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6892) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1982 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

voortbrenging en de verdeling, en van 
artikel 1 van dit koninklijk besluit, zoals 
gewijzigd bij het koninklijk besluit 
nr. 295 van 30 maart 1936 en bij het 
koninklijk besluit nr. 78 van 28 novem
ber 1939 en bekrachtigd bij de wet van 
16 juni 1947 en van artikel 1 van deze 
wet, 

doordat het arrest het beroepen vonis 
bevestigt in zoverre het « voor recht ver
klaart dat tussen de (verweerders) en (ei
seres) een arbeidsovereenkomst voor be
dienden was gesloten en zich dientenge
volge bevoegd verklaart om kennis te 
nemen van het geschil; dat volgens de 
motivering van deze beslissing de om-
schrijving van de litigieuze overeen
komst door de partijen, de toepassing op 
de verweerders van het belastingstelsel 
dat geldt voor de zelfstandige onderne
mers, de hoedanigheid van helpster van 
verweerster, de onderwerping van de 
verweerders aan de belasting over de 
toegevoegde waarde, hun aansluiting bij 
een sociale zekerheidsinstelling voor 
zelfstandigen en hun inschrijving in het 
handelsregister geen elementen zijn om 
de aard van de contractuele betrekkin
gen tussen partijen te beoordelen, en 
doordat het arrest vaststelt dat er een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden be
stand aileen op grond dat eiseres eigena
res bleef van de gevoerde handelszaak; 
dat de verweerders verplicht waren uit
sluitend voor haar hun handelswerk
zaamheden te verrichten; dat zij waren 
onderworpen aan een concurrentiebe
ding; dat zij de richtlijnen van eiseres 
moesten volgen inzake de vaststelling 
van de verkoopprijzen van de verdeelde 
producten; dat zij « enkel hun arbeids
kracht, hun werk aanbrachten »; dat er 
een permanent toezicht was op de voor
raden; dat de verweerders « zich moes-
ten houden aan de methode van hoek-

Over het derde middel, afgeleid uit de houding van (eiseres), moesten deelne
schending van de artikelen 1134, 1135, men aan de reclamecampagnes, oplei-
1319, 1320, 1322, 1710, 1779 en 1787 van dingscursussen moesten volgen en het 
het Burgerlijk Wetboek, van artikel 3 uniform Shell dragen », 
van de wert van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten, van artikel 2 terwijl geen enkel van die feiten op 
van het koninklijk besluit van 9 juni zichzelf het bestaan impliceert van de 
1981 tot inwilliging van een ver- verhouding van ondergeschiktheid, die 
zoekschrift betreffende de tussen de le- kenmerkend is voor de arbeidsovereen
veranciers en kleinhandelaars in brand- komst voor bedienden; de samenvoeging 
stoffen gesloten contracten en ingediend van die feiten, zoals eiseres uitdrukkelijk 
bij toepassing van het koninklijk besluit in haar appelconclusie betoogde, zulks 
nr. 62 van 13 januari 1935 waarbij toela- bijgevolg evemin impliceert en die ele
ting wordt verleend tot het instellen van menten het bestaan van een 
een economische reglementering van de aannemingscontract geenszins uitsluiten; -------------------f derhalve het arrest, door het litigieuze 

contract, niettegenstaande zijn omschrij-
(1) Cass., 20 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 322). ving en de terminologie die is gebruikt 
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door de partijen, niet als « aannemings
contract » te willen omschrijven op 
grond alleen van de in het middel ver
melde elementen: 1" de bewijskracht van 
dit contract miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek), alsmede de verbinden
de kracht ervan (schending van de arti
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek); 2" het begrip aannemingscon
tract miskent (schending van de artike
len 1710, 1779 en 1787 van het Burgerlijk 
W etboek en van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 9 juni 1981, van 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
13 januari 1935 en van artikel 1 van de 
wet van 16 juni 1947, zoals deze konink
lijke besluiten en deze wet in het middel 
zijn aangewezen) en bovendien het be
grip arbeidsovereenkomst voor bedien
den miskent (schending van artikel 3 
van de in het middel aangewezen wet 
van 3 juli 1978) : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
koninklijk besluit van 8 juni 1981 op 
3 juli 1981 in werking is getreden, 
terwijl het tussen de partijen be
staande contract een einde had ge
nomen op 30 juni 1980; 

Dat, anderzijds, de artikelen 1 van 
het koninklijk besluit nr. 62 van 13 
januari 1935 waarbij toelating wordt 
verleend tot het instellen van een 
economische reglementering van de 
voortbrenging en de verdeling en 
van de wet van 16 juni 1947 houden
de bekrachtiging van de koninklijke 
besluiten getroffen krachtens de wet 
van 1 mei 1939 geen betrekking heb
ben op de in het middel aangevoer
de grieven; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van die wettelijke bepa
lingen aanvoert, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest, voor 
het overige, zegt dat het de rechts
betrekkingen tussen de partijen on
derzoekt op grond van de bewoor
dingen van hun contract en de uit
voering die zij eraan hebben gege
ven; 

Dat het arrest zich in dit opzicht 
niet beperkt tot de in het middel 
vermelde vaststellingen maar er bo
vendien, op zijn eigen gronden en 
die van de eerste rechter, op wijst 

dat de dienst was geregeld volgens 
de gebruiken en op de wijze, onder 
meer de werktijden, die door eiseres 
waren bepaald en dat de verweer
ders niets mochten doen zonder 
haar goedkeuring en haar toezicht; 
dat het arrest ook oordeelt dat uit 
de artikelen 5 en 6 van het contract 
volgt dat eiseres een permanent toe
zicht op het financieel beheer en 
een permanente leiding uitoefende 
volgens criteria waarover zij aileen 
oordeelde, 

Overwegende dat het arrest uit al 
die elementen en vaststellingen, 
zonder schending van de in het mid
del vermelde wettelijke bepalingen 
betreffende de verbindende kracht 
van de contracten, betreffende de 
aannemingsovereenkomst en de ar
beidsovereenkomst, het bestaan 
heeft kunnen afleiden van een ver
houding van ondergeschiktheid die 
kenmerkend is voor de arbeidsover
eenkomst; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het arrest, dat 
wettig heeft beslist dat de bedingen 
van het contract die het vermeldt en 
de uit:Voering die de partijen eraan 
hebben gegeven het bestaan van 
een verhouding van ondergeschikt
heid impliceren, de bewijskracht 
van deze overeenkomst niet miskent 
door te beslissen dat ze, niettegen
staande de door de partijen gebruik
te bewoordingen, in werkelijkheid 
een arbeidsovereenkomst is; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

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

10 december 1984 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Duchate
let, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten mrs, Van Ommeslaghe en Draps. 



494 HOF VAN CASSATIE Nr. 223 

Nr. 223 

3' KAMER - 10 december 1984 

1° VOORZIENING IN CASSATIE- PER
SONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE ZAKEN 
- CASSATIEBEROEP TEGEN DE ARBEIDSAU
DITEUR DIE HOGER BEROEP HEEFr INGE
STELD TEGEN EEN VONNIS VAN DE ARBEIDS
RECHTBANK - NIET ONTVANKELIJK CAS
SATIEBEROEP. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMER DIE 
EEN PENSIOEN OF EEN RENTE GENOOT 
REEDS V66R DE INWERKINGTREDING VAN 
DE E.E.G.-VERORDENING 1408/71 - VERZOEK 
TOT HERZIENING GEGROND OP ART. 94.5 VAN 
DIE VERORDENING - VERZOEK INGEDIEND 
MEER DAN TWEE JAAR NA DE !NWERKING
TREDING VAN DE GENOEMDE VERORDENING 

- GEVOLGEN. 

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMER DIE 
EEN PENSIOEN OF EEN RENTE GENOOT 
REEDS V66R DE !NWERKINGTREDING VAN 
DE E.E.G.-VERORDENING 1408/71 - VERZOEK 
TOT HERNIEUWING MEER DAN TWEE JAAR NA 
DIE DATUM INGEDIEND - DATUM WAAROP 

DE NIET VERVALLEN OF VERJAARDE RECH
TEN ZIJN VERKREGEN - VERVALLEN RECH
TEN - BEGRIP. 

4° SOCIALE ZEKERHEID - OVERZEESE 
SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMER WIENS 
RECHTEN OP EEN RENTE V66R DE INWER
KINGTREDING VAN DE E.E.G.-VERORDENING 
1408/71 ZIJN VASTGELEGD - GEEN INDEXE
RING VAN DIE UITKERING WEGENS DE NATIO
NALITEIT VAN DE WERKNEMER- VERZOEK 
TOT TOEKENNING VAN DE INDEXERING GE
GROND OP DIE VORDERING - VERZOEK 
MEER DAN TWEE JAAR NA DE INWERKING
TREDING VAN DIE VERORDENING INGEDIEND 
- RECHT OP INDEXERING NIET VERVALLEN 
IN DE ZIN VAN ART. 94.7 VAN DE VERORDE
NING. 

lo Het cassatieberoep tegen een op het 
hager beroep van de arbeidsauditeur 
gewezen arrest van het arbeidshof en 
dat met name gericht is tegen de ar
beidsauditeur en de procureur-gene
raal bij het hoi van beroep, is niet ont
vankelijk in zoverre het tegen de 
genoemde arbeidsauditeur is gericht 

(1). (Artt. 143, tweede lid, en 145 
Ger.W.) 

2° Wanneer de werknemer wiens rechten 
op een pensioen of een rente v66r de 
dag van de inwerkingtreding van 
de E.E.G.-verordening 1408/71 werden 
vastgesteld, meer dan twee jaar na die 
datum een verzoek tot herziening in
dient strekkende tot erkenning van de 
aan die verordening te ontlenen rech
ten, worden de niet vervallen of ver-

jaarde rechten verkregen inet ingang 
van de datum waarop het verzoek is 
ingediend, tenzij gunstiger bepalingen 
van de wetgeving van enige Lid-Staat 
van toepassing zijn. (Artt. 94.5 en 94.7 
E.E.G.-verordening 1408/71 van de 
Raad betreffende de toepassing van de 
sociale zekerheidsregelingen op werk
nemers en zelfstandigen alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen.) 

3° Wanneer de rechten van een werkne
mer op pensioen of een rente v66r de 
datum van de inwerkingtreding van de 
E.E.G.-verordening 1408/71 zijn vastge
steld en hij geen beroep heeft inge
steld tegen de desbetreffende beslissing 
binnen de op straffe van verval door 
de nationale wetgeving van een Lid
Staat bepaalde termijn, en wanneer de 
werknemer meer dan twee jaar na de 
inwerkingtreding van de genoemde 
verordening een verzoek tot herzie
ning indient strekkende tot erkenning 
van de aan de verordening te ontlenen 
rechten, zijn die rechten niet vervallen 
in de zin van art. 94.7 van de verorde
ning. (Art. 94.7 E.E.G.-verordening 
1408/1 van de Raad betreffende de toe
passing van de sociale zekerheidsrege
len op werknemers en zelfstandigen 
alsmede op hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen.) 

4° Wanneer de rechten van een werkne
mer op een bij de wet van 16 juni 1960 
bepaalde rente v66r de inwerkingtre
ding van de E.E.G.-verordening 
1408/71 werden vastgesteld, zonder 
dat hem daarbij, wegens zijn nationali
teit, indexering van die rente werd toe
gestaan, en wanneer die werknemer 
meer dan twee jaar na de genoemde 
datum een op die verordening gegrond 
verzoek tot herziening heeft ingediend, 

(1) Cass., 24 okt. 1974 (A.C., 1975, 256) en 
Cass., 11 dec. 1980, A.R. nr. F 533 F 
(ibid., 1980-81, nr. 220). 
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heeft de omstandigheid dat hij tegen 
de oorspronkelijke beslissing geen be
roep heeft ingesteld binnen de op 
straffe van verval bij art. 10, § 2, van 
de wet van 17 juli 1963 gestelde ter
mijn, niet tot gevolg dat zijn rechten 
vervallen zijn in de zin van art. 94, § 7, 
E.E.G.-verordening 1408/71. (Art. 11 
wet 16 juni 1960 die de organismen, 
belast met het beheer van de sociale 
zekerheid van de werknemers van Bel
gisch-Congo en Ruanda-Burundi, onder 
de controle en de waarborg van de 
Belgische Staat plaatst; art. 10. § 2, wet 
17 juli 1963 betreffende de overzeese 
sociale zekerheid; art. 94.7 E.KG.-ver
ordening 1408171 van de Raad betref
fende de toepassing van de sociale ze
kerheidsregelen op werknemers en 
zelfstandigen alsmede op hun gezinsle
den, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen.) 

(DIENST VOOR OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 
T. ARBEIDSAUDITEUR TE BRUSSEL, PROCU
REUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP 

TE BRUSSEL, FOURNIER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6928) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1981 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid, ambtshalve tegen de voorziening 
opgeworpen overeenkomstig artikel 1097 
van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre 
ze tegen de arbeidsauditeur te Brussel is 
gericht: 

Overwegende dat de zaak welis
waar bij het Arbeidshof aanhangig 
is gemaakt door het hager beroep 
van de arbeidsauditeur te Brussel, 
doch bij dat hof een lid van het ar
beidsauditoraat-generaal onder het 
toezicht en de leiding van de procu
reur-generaal bij dat hof het ambt 
van openbaar ministerie heeft ver
vuld overeenkmstig de artikelen 143, 
tweede lid, en 145 van het Gerechte
lijk Wetboek; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is in zoverre ze tegen de ar
beidsauditeur is gericht; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11, §§ 1 en 4, van 
de wet van 16 juni 1960 die de organis
men belast met het beheer van de socia
le zekerheid van de werknemers van 
Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi 
onder de controle en de waarborg van de 
Belgische Staat plaatst en die waarborg 
draagt - door de Belgische Staat van de 
maatschappelijke prestaties ten gunste 
van deze werknemers verzekerd (zoals 
dit artikel 11 van kracht was v66r de wij
ziging ervan bij de wet van 11 februari 
1976), 580, 7°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 10 van de wet van 17 juli 1963 be
treffende de overzeese sociale zekerheid 
(zoals dit artikel 10 is gewijzigd bij arti
kel 3.83, A, van de opheffings- en wijzi
gingsbepalingen van de wet van 10 okto
ber 1967 houdende het Gerechtelijk Wet
hoek), 94, inzonderheid de vijfde, zesde 
en zevende paragraaf, van verordening 
nr. 1408/71 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen betreffende de toepas
sing van de sociale zekerheidsregeling 
en op loontrekkenden en hun gezinnen 
die zich binnen de Gemeenschap ver
plaatsen, 6 en 1131 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat, zonder te ontkennen dat, zo
als eiser er in zijn conclusie voor het ar
beidshof op wees, de tweede verweerder, 
van Franse nationaliteit, ten laste van ei
ser, met toepassing van de wet van 16 
juni 1960 betreffende de overzeese socia
le zekerheid, sedert 21 januari 1969 een 
pensioen genoot krachtens een pensioen
brevet van 17 maart 1969 en dat dit pen
sioenbrevet het pensioen van de tweede 
verweerder niet had aangepast aan de 
evolutie van de index van de prijzen se
dert 30 juni 1960, en na te hebben vast
gesteld dat de tweede verweerder eiser 
· op 20 oktober 1979 heeft verzpcht 
om vanaf de inwerkingtreding van 
(E.E.G.)-verordening nr. 1408/71 van 14 
juni 1971 het hem sedert 21 januari 1969 
toegekende rustpensioen van 38.699 
frank te indexeren; dat eiser dit verzoek 
.heeft afgewezen bij een op 8 november 
1979 ter kennis gebrachte beslissing; dat 
op beroep van de tweede verweerder de 
arbeidsrechtbank het verzoek tot indexe
ring heeft ingewilligd maar ze heeft 
doen ingaan vanaf de datum van het ver
zoek, namelijk vanaf 20 oktober 1979; het 
arrest het beroepen vonnis op dit punt 
wijzigt, voor recht verklaart dat de twee
de verweerder vanaf 20 oktober 1974 
aanspraak kan maken op de indexering 
van de hem door eiser toegekende voor
delen, en eiser veroordeelt om aan de 
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tweede verweerder de uit dien hoofde 
verschuldigde achterstallige uitkeringen 
te betalen, op grand « dat de partijen het 
eens zijn om te erkennen dat het recht 
op indexering van de uitkeringen die 
met toepassing van de wet van 16 juni 
1960 aan de (tweede verweerder) zijn 
toegekend, hem is verleend ingevolge 
voormelde verordening nr. 1408/71; dat 
dus enkel nog in geschil is vanaf welke 
datum hem dit recht moet worden toege
kend; dat, daar volgens de Belgische wet
geving geen administratieve beslissing 
zou zijn vereist om het voordeel van de 
indexering te genieten (zoals de eerste 
rechter heeft toegegeven), dit recht enkel 
zou kunnen worden beperkt door de bij 
artikel 60 van de wet van 17 juli 1963 
vastgestelde vijfjarige verjaring, zodat 
de bepalingen van de Belgische wet al
dus gunstiger zouden zijn dan die van de 
verordening nr. 1408/71; dat dus nog 
dient te worden onderzocht of ... om het 
voordeel van de bepalingen betreffende 
de indexering van de toegekende voorde
len te kunnen genieten, geen aanvraag 
moest worden ingediend en door (eiser) 
geen beslissing moest worden gena
men »; dat (eiser) « tot taak heeft uit
spraak te doen over de aanvragen tot 
toekenning van de voordelen bedoeld in 
artikel 3 van de wet van 16 juni 1960; dat 
artikel 11 van die wet bepaalt dat de al
dus vastgestelde voordelen schommelen 
volgens de kosten van het levensonder
houd; dat die schommelingen dus een ge
volg zijn dat de wet aan de beslissing tot 
toekenning geeft en niet een bestanddeel 
van die beslissing; dat artikel 4 van de 
wet van 2 augustus 1971, waarnaar dit ' 
artikel 11 verwijst voor de werking van 
die schommelingen, bepaalt dat de bere
kening van de uitkeringen ambtshalve 
moet worden herzien iedere maal dat het 
gemiddelde van de indexcijfers van de 
consumptieprijzen van twee opeenvol
gende maanden een van de spilindexen 
bereikt of er op teruggebracht wordt; dat 
artikel 6 van die wet zegt vanaf welke 
datum de verhoging of de vermindering 
wordt toegepast; dat daartoe geen enkele 
aanvraag is voorgeschreven; dat volgens 
§ 3 van voormeld artikel 11 die bepalin
gen met name van toepassing zijn op de 
gerechtigden van Belgische nationaliteit 
met wie, overeenkomstig de verordening 
nr. 1408171, moeten worden gelijkgesteld 
de onderdanen van de Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschap; dat deze derhal
ve door hun nationaliteit aileen, vanaf 
de' inwerkingtreding van voornoemde 
Europese verordening, die bepalingen 
kunnen inroepen en als zodanig, vanaf . 

die datum, kunnen aanspraak maken op 
de herziening van ambtswege van het 
bedrag van hun uitkering wanneer elke 
wijziging van het indexcijfer van de con
sumptieprijzen voldoet aan de in artikel 
4 van de wet van 2 augustus 1971 vastge
stelde criteria; dat men niet inziet waar
op (eiser) zou kunnen steunen om te be
weren dat aileen de hoedanigheid van 
gerechtigde van de litigieuze bepalingen 
niet volstaat om het voordeel ervan te 
verkrijgen, maar dat het vereist is dat 
die hoedanigheid vooraf bij een adminis
tratieve beslissing is bekrachtigd; dat 
(voormelde bepalingen) g~~n administr~
tieve procedure voorschnJven of nod1g 
maken; (dat) (eiser) het bedrag van de 
verschuldigde uitkering moet vaststellen 
en niet de eventuele schommelingen er
van in de toekomst die bij de wet zijn 
geregeld; (dat) de nationaliteit van de be
trokkene, waaraan de toepassing van de 
litigieuze bepalingen is onderworpen, 
een objectieve omstandigheid is die niet 
« beslist » maar eenvoudig vastgesteld 
moet worden, zodat « een beslissing » 
dienaangaande doelloos zou zijn; (dat) 
wanneer de betrokkene, vanaf het mo
ment van de oorspronkelijke beslissing 
tot toekenning van de uitkeringen, vol
doet aan de voorwaarden voor hun in
dexering, die beslissing weliswaar niet ai
leen het bedrag van de uitkering ver
meldt maar ook de indexering die vanaf 
de toekenning is verkregen; dat ze aldus 
echter geen kwestie inzake hoedanigheid 
van gerechtigde « beslecht » maar een
voudig de indexeringsregels toepast ten 
voordele van degene van wie ze vaststelt 
dat hij de voorwaarden daartoe vervult; 
dat de indexering of de niet-indexering 
op dat moment natuurlijk niet kan gel
den voor de toekomst, daar de omstandig
heden die tot het ene of het andere heb
ben geleid, omgekeerd kunnen zijn bij 
latere schommelingen van het indexcij
fer van de consumptieprijzen; dat (eiser) 
dus ten onrechte zijn oorspronkelijke be
slissing over de indexering die dienaan
gaande enkel zou kunnen worden gewij
zigd door een beroep of een verzoek tot 
herziening », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
niet ontkent dat, zoals eiser in zijn ap
pelconclusie aanvoerde, de « oorspronke
lijke beslissing » waarbij eiser aan de 
tweede verweerder een rustpensioen van 
38.,699 frank heeft toegekend op 17 
maart 1969 is genomen, maar zonder 
aanpassing van het pensioen aan de evo
lutie aan de index van de prijzen sedert 
30 juni 1960, welke aanpassing destijds 
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voor de gerechtigden van Belgische na
tionaliteit was voorgeschreven bij artikel 
11, § 1, van de vooraan in het middel ge
noemde wet van 16 juni 1960, eiser in die 
beslissing dus impliciet maar zeker heeft 
beslist dat de tweede verweerder, van 
Franse nationaliteit, de toepassingsvoor
waarden van de indexering niet vervulde 
overeenkomstig artikel 11, § 4, van de 
wet van 16 juni 1960, volgens hetwelk de 
bepalingen van artikel 11 « slechts toe
passelijk zijn op de gerechtigden van 
Belgische nationaliteit of op deze die on
derhorigen zijn van landen waarmede 
een wederkerigheid zal gesloten geweest 
zijn »; een dergelijke beslissing, in tegen
stelling met wat het arrest verklaart, wel 
degelijk een kwestie inzake hoedanig
heid van gerechtigde voor de indexering 
beslecht; als de tweede verweerder des
tijds had geoordeeld recht te hebben op 
de indexering bedoeld in artikel 11, § 1, 
(bijvoorbeeld wegens het bestaan van 
een wederkerigheidsakkoord), hij tegen 
de beslissing van eiser, binnen drie 
maanden na de kennisgeving van deze 
beslissing, bij de arbeidsrechtbank be
roep had moeten insteilen krachtens de 
artikelen 580, 7", van het Gerechtelijk 
Wetboek en 10 van de vooraan in het 
middel genoemde wet van 17 juli 1963; 
daar er binnen die termijn niet een der
gelijk beroep was ingesteld, de beslissing 
van 17 maart 1969, volgens welke de in
dexering is geweigerd, definitief is ge
worden (onder voorbehoud van de even
tuele weerslag van latere bepalingen van 
intern recht of van gemeenschapsrecht 
waarbij een recht tot herziening wordt 
toegekend); aileen ingeval de beslissing 
tot toekenning van het pensioen tegelijk 
de indexering toekent voor de op de da
tum van de beslisisng verlopen periode, 
het pensioen nadien van rechtswege kan 
veranderen krachtens de wet, zonder dat 
een nieuwe beslissing van eiser is ver
eist, waaruit volgt dat het arrest, door te 
beslissen dat « de oorspronkelijke beslis
sing » van eiser van 17 maart 1969 geen 
« definitieve beslissing over de indexe
ring is die enkel kon worden gewijzigd 
door een beroep of een verzoek tot her
ziening », de artikelen 11, §§ 1 en 4, van 
die wet van 16 juni 1960, 10 van die wet 
van 17 juli 1963 en 580, 7", van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, het recht van de 
tweede verweerder op een gelijke behan
deling, en met name op de indexering 
van zijn pensioen overeenkomstig artikel 
11, § 1, van die wet van 16 juni 1960 te 
vinden is in die (E.E.G.)-verordening 

nr. 1408/71; die verordening deze gelijke 
behandeling niet van rechtswege toe
kent, maar daarvoor, voor de pensioenen 
die v66r de inwerkingtreding van de ver
ordening zijn vastgesteld, een verzoek 
tot herziening vereist (art. 94, § 5); indien 
dit verzoek binnen twee jaar na de da
tum van deze inwerkingtreding wordt 
ingediend, de aan deze verordening te 
ontlenen rechten met ingang van die da
tum worden verkregen, zonder dat de be
palingen van de Belgische wet met be
trekking tot het verval of de verjaring 
kunnen worden toegepast (art. 94, § 6); 
indien daarentegen, zoals ten deze, het 
verzoek tot herziening na afloop van die 
termijn van twee jaar wordt ingediend, 
het enkel betrekking kan hebben op de 
rechten die niet vervailen of verjaard 
zijn (krachtens de Belgische wet) (art. 
94, § 7); in het onderhavige geval, het 
recht van de tweede verweerder op een 
wijziging van de beslissing van 17 maart 
1969, waarbij eiser hem het recht op de 
indexering had geweigerd, krachtens de 
Belgische wet was vervailen sedert het 
verstrijken van de beroepstermijn van 
drie maanden bedoeld in artikel 10 van 
die wet van 17 juli 1963, waaruit volgt 
dat het arrest, door te beslissen dat de 
tweede verweerder recht had op de in
dexering van zijn pensioen vanaf 20 okto
ber 1974, op grond dat.hij die indexering, 
vanaf de inwerkingtreding van de veror
dening nr. 1408/71, ambtshalve had ver
kregen door het feit aileen dat die veror
dening de onderdanen van de Lid-Staten 
van de Europese Gemeenschap met de 
Belgen heeft gelijkgesteld, artikel 94, in
zonderheid §§ 5, 6 en 7, van die verorde
ring nr. 1408/71, en artikel 10 van die 
wet van 17 juli 1963 schendt; 

derde onderdeel, artikel 10 van die wet 
van 17 juli 1963 en het verval dat eruit 
voortvloeit van openbare orde zijn; het 
arrest derhalve, voor zover het steunt op 
een akkoord van de partijen om aan de 
tweede verweerder een recht op de in
dexering toe te kennen, dat artikel en de 
artikelen 6 en 1131 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt: 

Overwegende dat de wet van 16 
juni 1960, enerzijds, waarborgt de 
renten en verhogingen verzekerd 
door de bijdragen die, v66r 30 juni 
1960, door de bedienden van Bel
gisch-Congo en van Ruanda-Urundi 
zijn gestort en, anderzijds, voorziet 
in de indexering van die uitkeringen 
voor de gerechtigden van Belgische 
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nationaliteit of voor diegenen die 
onderhorigen zijn van Ianden waar
mede Belgie een wederkerigheidsak
koord heeft gesloten; 

Dat uit het arrest blijkt dat eiser 
in 1969 aan de tweede verweerder, 
van Franse nationaliteit, bij die wet 
van 16 juni 1960 gewaarborgde ou
derdomsuitkeringen heeft toegekend 
zonder indexering, en dat die ver
weerder op 20 oktober 1979 heeft 
verzocht om indexering van die uit
keringen op grond van de E.E.G.
verordening 1408/71; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat het recht op indexering dat 
voor de tweede verweerder is ont
staan op de dag van de inwerking
treding van voormelde verordening, 
niet bij een beslissing van eiser 
moest worden toegekend, daar de 
indexering een rechtstreeks gevolg 
is dat de wet aan de toekenningsbe
slissing verleent, en daaruit afleidt 
dat de tweede verweerder, krach
tens artikel 94, § 7, van de E.E.G.
verordening 1408/71, recht had op 
de indexering sedert 20 oktober 
1974, daar artikel 60 van de wet van 
17 juli 1963 bepaalt dat de op grond 
van de wet van 16 juni 1960 inge
stelde vorderingen verjaren door 
verloop van vijf jaren; 

Overwegende dat artikel 94, § 5, 
van de E.E.G.-verordening 1408171 
bepaalt dat de rechten van de be
trokkenen wier pensioen of rente, 
zoals ten deze, v66r de inwerking
treding van deze verordening werd 
vastgesteld, op hun verzoek kunnen 
worden herzien; I 

Dat § 7 van hetzelfde artikel zegt 
dat indien het in § 5 bedoelde ver
zoek niet is ingediend binnen een 
termijn van twee jaar na de inwer
kingtreding van de verordening, de 
niet vervallen of verjaarde rechten 
worden verkregen met ingang van 
de datum waarop het verzoek is 
ingediend, tenzij gunstiger bepalin
gen van de wetgeving van enige 
Lid-Staat van toepassing zijn; 

Overwegende dat eiser betoogt 
dat het arrest niet wettig kon beslis-

sen dat het op 20 oktober 1979 inge
diende verzoek tot indexering op 20 
oktober 1974 effect zou sorteren met 
toepassing van artikel 60 van de wet 
van 17 juli 1963 waarvan de bepalin
gen gunstiger zijn dan de bepalin
gen van artikel 94, § 7, van de 
E.E.G.-verordening 1408/71; 

Dat hij in dit opzicht enkel hierop 
steunt dat de rechten van de tweede 
verweerder vervallen waren in de 
zin van dat artikel 94, § 7, daar die 
verweerder binnen de bij artikel 10, 
§ 2, van de wet van 17 juli 1963 op 
straffe van verval voorgeschreven 
termijn geen beroep had ingesteld 
tegen de oorspronkelijke beslissing 
van 1969 tot toekenning van gewaar
borgde uitkeringen zonder indexe
ring; 

Overwegende dat de tweede ver
weerder, onder de gelding van de 
wet van 16 juni 1960, wegens zijn 
Franse nationaliteit en omdat er 
dienaangaande geen wederkerig
heidsakkoord was gesloten, geen 
recht had op de indexering van de 
uitkeringen die hem zijn gewaar
borgd; dat voor hem dit recht pas is 
ontstaan bij de inwerkingtreding 
van de E.E.G.-verordening 1408/71; 

Overwegende dat het gezag van 
de beslissing van 1969, die definitief 
is geworden omdat er geen beroep 
is ingesteld, enkel geldt voor de 
rechten waarop de tweede verweer
der destijds aanspraak kon maken 
en hem niet kon beletten daarna het 
nieuwe recht te doen gelden dat hij 
aan de verordening 1408/71 ontleent; 

Overwegende dat derhalve aan de 
tweede verweerder niet kan worden 
verweten dat hij binnen de op straf
fe van « verval » voorgeschreven ter
mijn geen beroep heeft ingesteld te
gen de beslissing van 1969 die hem 
niet een indexering toekende waar
op hij destijds geen aanspraak kon 
maken; 

Overwegende dat het arrest bo
vendien niet steunt op het akkoord 
van de partijen, maar op de gevol
gen die het aan de wet van 2 augus
tus 1971 en aan de E.E.G.-verorde
ning nr. 1408/71 toekent; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 december 1984 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Duchate
let, eerste advocaat-generaal - Advo
caat: mr.··Kirkpatrick. 

Nr. 224 

2" KAMER - 11 december 1984 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK -
STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHT
BANK - VERHINDERDE RECHTERS EN 
PLAATSVERVANGENDE RECHTERS - VAST
STELLING. 

2" BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -
STRAFZAKEN - GEVAL WAARIN DE WET 
GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOOR
SCHRIJFT - GETUIGENIS - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER -
GRENZEN. 

3° STRAF - GELDBOETE - OPDECIEMEN -
FElTEN GEPLEEGD V66R 8 JULI 1981- GELD
BOETE VERHOOGD MET 590 DECIEMEN -
ONWETTIGE VEROORDELING. 

2" Wanneer de wet, in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de feitenrechter op onaan
tastbare wijze, in feite, de bewijswaar
de van de getuigenissen, mits hij de 
bewoordingen ervan niet miskent (1),
hij mag sommige verklaringen van 
een getuige als niet geloofwaardig, en 
andere verklaringen van dezelfde ge
tuige als geloofwaardig beschouwen en 
zijn beslissing op laatstgenoemde ver
klaringen laten steunen. 

3" Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis waarbij de geldboete, waartoe 
de beklaagde is veroordeeld, met 590 
deciemen wordt verhoogd wegens een 
misdrijf dat hij heeft gepleegd v66r de 
inwerkingtreding van de wet van 2 juli 
1981, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 8 juli 1981 (2). 

(MAERTENS T. BENOOT) 

ARREST 

(A.R. nr. 8160) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 mei 1983 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 322 van het Ge
rechtelijk Wetboek, en luidend als volgt: 
De zaak werd behandeld door de correc
tionele rechtbank samengesteld uit me
vrouw S. Ongena, ondervoorzitter, en de 
heren C. Maertens en G. Dhoest, Belgi
sche advocaten, meer dan 30 jaar oud, 
tot de balie van Brugge behorend, de 
oudste volgens de orde van de tabel van 
de ter terechtzitting aanwezige advoca
ten, geassumeerd als rechters bij wettig 
belet van rechters en plaatsvervangende 
rechters; de vermelding « wettig belet • 
wordt niet nader omschreven; nochtans 
waren ter terechtzitting aanwezig de 
heer D. De Bruyn en mevrouw G. Van 

1" Om de verhinderde rechters (!n plaats
vervangende rechters te kunnen ver
vangen door een of twee op het ta
bleau van de Orde ingeschreven advo
caten die ten minste dertig jaar oud 
zijn, is het voldoende dat de magis- 1-----------------
traat die een kamer van de rechtbank (1) Cass., 12 jan. 1983, A.R. nr. 2704 
van eerste aanleg voorzit, die verhin- (A.C., 1982-83, nr. 280); zie Cass., 8 juni 1983, 
dering vaststelt; art. 322 Ger. W. ver- A.R. nr. 2913 (ibid., 1982-83, nr. 559). 

plicht hem niet de reden van de ver- (2) Cass., 4 okt. 1983, A.R. nrs. 7927 en 7989 
hindering te vermelden. (A.C., 1983-84, nr. 67). 



500 HOF VAN CASSATIE Nr. 224 

Eygen, rechters van de zetel; het vonnis 
vermeldt niet om welke reden de titula
rissen belet waren en dienden te worden 
vervangen door de oudst aanwezige ad
vocaten: 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 322 van het Gerechtelijk 
Wetboek, in de rechtbanken van eer
ste aanleg de verhinderde rechter 
kan worden vervangen door een an
der rechter of door een plaatsver
vangend rechter en dat, wanneer er 
niet genoeg plaatsvervangende 
rechters zijn, de voorzitter van de 
kamer, om de rechtbank voltallig te 
maken, een of twee, op het tableau 
van de Orde ingeschreven advocaten 
die ten minste dertig jaar oud zijn, 
kan oproepen om zitting te nemen; 

Overwegende dat voor de toepas
sing van voormelde wetsbepaling 
het volstaat dat de verhindering van 
de rechters of plaatsvervangende 
rechters wordt vastgesteld, zonder 
dat bovendien vereist is dat de re
den van de verhindering wordt ver
meld; 

Overwegende dat ten deze, uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat op 29 
april 1983, datum waarop de zaak 
door de correctionele rechtbank 
werd behandeld, de in het middel 
genoemde rechters ter terechtzitting 
aanwezig waren, noch dat zij niet 
verhinderd waren om in de zaak zit
ting te nemen; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 29 
april 1983 en uit het bestreden von
nis, die niet van valsheid worden be
ticht, blijkt dat de voorzitter van de 

· kamer, na de verhindering van de 
rechters en plaatsvervangende 
rechters te hebben geconstateerd, de 
heren C. Maertens en G. Dhoest, ad
vocaten van ten minste dertig jaar, 
ingeschreven op het tableau van de 
Orde van de balie te Brugge, heeft 
opgeroepen om zitting te nemen, 
overeenkomstig artikel 322, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek; 
dat de samenstelling van de recht
bank derhalve overeenkomstig de 
wet is geschied; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 163 van het Wetboek van 
Strafvordering, en luidende als volgt : 
(1) het vonnis stelt vast dat - in strijd 
met wat Goudenhooft Guido verklaard 
had onder eed voor de politierechtbank 
- Vandeputte Kris op het ogenblik van 
het ongeval niet aanwezig was en dus 
Goudenhoofdt niet kon vergezeld hebben 
naar de plaats van het ongeval; waar de 
correctionele rechtbank deze onjuisthe
den vaststelde, kon zij niet op wettige 
wijze geloof hechten aan de verklaringen 
van Goudenhooft om eiser op grond van 
deze verklaringen te veroordelen; (2) de 
correctionele rechtbank constateert dat 
bepaalde getuigen tegenstrijdige verkla
ringen hebben afgelegd met betrekking 
tot het contactpunt van de aanrijding en 
de positie van eisers voertuig na het on
geval; zij laat haar beslissing onder meer 
op die overweging steunen zonder te ant
woorden op eisers conclusie waarin werd 
aangetoond dat de positie van het voer
tuig zonder oorzakelijk verband was met 
de aanrijding : 

Wat de eerste grief betreft: 
Overwegende dat in strafzaken, 

wanneer de wet, zoals ten deze, 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, 
de rechters op onaantastbare wijze 
in feite de bewijswaarde beoordelen 
van de verklaringen van de getui
gen; 

Dat aldus ten deze de rechters 
vermochten sommige verklaringen 
van de getuige Goudenhoofdt als 
niet geloofwaardig, andere als ge
loofwaardig te aanzien en hun be
slissing mede op deze laatste te la
ten steunen; 

Wat de tweede grief betreft: 
Overwegende dat eiser bij conclu

sie aanvoerde : « Ten onrechte ver
wijst Benoot (verweerder) naar zo
genaamde " onjuiste " verklaringen 
vanwege (eiser) met betrekking tot 
zijn plaats op de rijbaan. Het is vol
komen normaal dat (eiser) nogal 
links reed aangezien hij de intentie 
had links af te slaan in de Leopold 
I-laan. Dat hij nu een meter meer in 
het midden reed of meer naar links 
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doet hoegenaamd niets terzake en 
houdt niet het minste verband met 
de aanrijding ( ... ) »; 

Overwegende dat eiser dit ver
weer voerde ten betoge dat de 
plaats van zijn voertuig op de rij
baan zonder belang is voor het be
palen van de oorzaak van de aanrij
ding, vermits de verkeerslichten op 
het kruispunt voor hem op groen 
stonden, zodat aileen verweerder 
een overtreding beging door de voor 
hem op rood staande verkeerslich
ten te negeren; 

Overwegende dat de rechters de 
fout van eiser niet afleiden uit de 
positie van zijn voertuig en het con
tactpunt bij de aanrijding; dat zij 
beslissen, op grond van de redenen 
die het vonnis vermeldt, dat niet 
verweerder - zoals eiser voorhield 
- maar eiser zelf de voor hem op 
rood staande verkeerslichten op het 
kruispunt heeft genegeerd en door 
die fout de aanrijding heeft veroor
zaakt; 

Overwegende dat het vonnis der
halve niet meer diende te antwoor
den op eisers conclusie die ingevol
ge de beslissing van de rechters 
geen belang meer vertoonde; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 van het 
Strafwetboek, en 1, eerste en tweede lid, 
van de wet van 5 maart 1952, zoals ge
wijzigd bij artikel 36 van de wet van 2 
juli 1981, en luidende als volgt: Het be
streden vonnis constateert dat de over
treding gepleegd werd te Brugge, op 16 
juli 1980; eiser werd veroordeeld tot een 
geldboete van 50 frank waarvan het be
drag verhoogd werd met 590 deciemen; 
op het ogenblik van de feiten was de wet 
van 20 juli 1981 niet in werking getre
den, zodat de verhoging van de opgeleg
de geldboete met 590 deciemen onwettig 
is: 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt wegens overtreding van 
de artikelen 5 en 61.1.1 o van het 
Wegverkeersreglement, gepleegd op 
16 juli 1980, tot een geldboete van 50 
frank, verhoogd met 590 deciemen, 

met toepassing van artikel 1 van de 
wet van 5 maart 1952, zoals gewij
zigd bij artikel 36 van de wet van 2 
juli 1981; 

Overwegende dat de wetsbepaling 
waarbij de geldboeten met 590 de
ciemen worden verhoogd, op 8 juli 
1981 in werking is getreden; dat de 
bij die wet ingevoerde verhoging 
van de geldboeten niet toepasselijk 
is op de geldboeten die uitgesproken 
worden wegens misdrijven die v66r 
de inwerkingtreding van de wet 
werden gepleegd; dat het vonnis, 
waarbij wordt vastgesteld dat het 
vermeld misdrijf op 16 juli 1980 is 
gepleegd, de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eiser 
tegen verweerder: 

Overwegende dat uit de stuken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, burger
lijke partij, zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan verweerder; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, vernietigt het bee 
streden vonnis in zoverre het de te
gen eiser uitgesproken geldboete 
met 590 deciemen verhoogt; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel-
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ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiser in drie vierde 
van de kosten en laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Veur
ne, zitting houdende in hoger be
roep. 

11 december 1984 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. D. Floren, Brugge, en D. DeClercq, 
Brugge. 

Nr. 225 

2" KAMER - 11 december 1984 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHT
BANK - SAMENSTELLING VERSCHILLEND 
VOLGENS HET PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZITTING EN HET DOOR DE GRIFFIER 
EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN 
HET VONINS - NIETIG VONINS. 

Wanneer, volgens de vermeldingen van 
het proces-verbaal van de terechtzit
ting, enerzijds, en volgens die van het 
door de griffier eensluidend verklaard 
afschrift van het vonnis, anderzijds, de 
rechters die het vonnis hebben gewe
zen niet dezelfde zijn, is dit vonnis nie
tig (1). (Art. 779 Sw.) 

(FORDHAM T. WOUTERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8866) 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 779, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen op 20 april 
1984 gehouden terechtzitting, waar
op volgens de vermeldingen van het 
proces-verbaal de rechtbank, na be
raad, vonnis uitsprak, vaststelt dat 
zitting hielden : voorzitter van de 
kamer rechter A. Wuyts, rechter J. 
Goossens en plaatsvervangend 
rechter A. Van Driessche, terwijl 
het vonnis, dat op dezelfde datum 
door die rechtbank is uitgesproken, 
vermeldt dat zitting hielden : voor
zitter van de kamer rechter A. 
Wuyts, rechter J. Goossens en L. 
Bouteligier, Belg, meer dan 30 jaren 
oud, eerst ingeschreven advocaat ter 
terechtzitting aanwezig, zetelende 
bij belet van alle werkelijke en 
plaatsvervangende rechters; 

Overwegende dat het Hof, wegens 
die tegenstrijdige vermeldingen, niet 
kan nagaan of het vonnis, zoals 
voorgeschreven in de genoemde 
wetsbepaling, gewezen werd door de 
rechters die alle zittingen over de 
zaak hebben bijgewoond; dat dit 
vonnis derhalve door nietigheid is 
aangetast; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing over de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiser : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 

RET HOF; - Gelet op het bestre- ingestelde strafvordering de vernie
den vonnis, op 20 april 1984 in hoger tiging meebrengt van de beslissing 
beroep gewezen door de Correctio- op de civielrechtelijke vordering van 
nele Rechtbank te Antwerpen; verweerder tegen eiser, die het ge
----------------l volg is van de eerstgenoemde beslis

sing en waartegen eiser zich regel-
(1} Cass., 20 juli 1978 (A.C., 1978, 1287}. matig heeft voorzien; 
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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; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Turnhout, 
zitting houdende in hoger beroep. 

11 december 1984- 2' kamer- Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

Nr. 226 

2' KAMER - 11 december 1984 

1° DRONKENSCHAP - DRONKENSCHAP 
AAN HET STUUR - MISDRIJF - BEWIJS - GE
MEEN RECHT. 

2° BEWIJS - DRONKENSCHAP AAN HET 
STUUR- GEMEEN RECHT. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJS DOOR 
VERMOEDENS - BESTAAN VAN VERMOEDENS 
- BEOORDELING IN FEITE DOOR DE RECH
TER - ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - STRAF UITGESPRO
KEN WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN -
MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP 
EEN VAN DIE MISDRIJVEN - STRAF NAAR 
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF - NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
MIDDEL. 

3° Wanneer de wet het bewijs door ver
moedens toelaat, oordeelt de rechter 
op onaantastbare wijze in feite of uit 
sommige gegevens waaromtrent de 
partijen vrij verweer hebben kunnen 
voeren, vermoedens voortvloeien, ook 
indien bepaalde van die gegevens, af
zonderlijk genomen, geen voldoende 
zekerheid verstrekken (2). 

4° 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 dat en
kel betrekking heeft op een van die 
misdrijven, als de uitgesproken straf 
naar recht verantwoord blijft door een 
ander misdrijf (3). (Artt. 411 en 414 
Sv.) 

(NOTTEBOOM) 

ARREST 

(A.R. nr. 8950) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 mei 1984 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk; 

Over het eerste middel en het 
vierde onderdeel van het tweede 
middel samen : 

het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 van de Be
sluitwet van 14 november 1939, 28, 35 en 
38, § 1, van de Wegverkeerswet, 

doordat het vonnis de aan eiser ten 
laste gelegde feiten C (openbare dron
kenschap) en E (het besturen van een 
voertuig in staat van dronkenschap) be
wezen verklaart << aan de hand van de 
volgende gegevens van de bundel : ·1 o de 
adem van de beklaagde rook naar alco
h()l; zijn ogen waren met bloed doorlopen 
en de ademtest was positief; 2° uit de ei-

10 en 2° Het bewijs dat een persoon bij gen verklaring· van de beklaagde blijkt 
het besturen van een voertuig op de dat hij, v66r het ongeval, minstens vijf 
openbare weg in staat van dronken- glazen zwaar bier gedronken had; 3° hoe
schap verkeerde, is aan geen bijzonde- wel de beklaagde boekhouder van beroep 
re regel onderworpen; het mag onder is, slaagde hij er niet in de optelsom van 
meer door vermoedens worden gele- 1-----------------
verd (1). (2) Zie Cass., 12 juni 1979 (A.C., 1978-79, ---------------1 1210). 

(1) Zie Cass., 6 juli 1953 (Bull. en Pas., 1953, 
I, 81\5). 

(3) Cass., 7 april 1982, A.R. nr. 2150 
(A.C., 1981-82, nr. 476). 
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een rekenproef behoorlijk te maken; 
4o bij de evenwichtproef kon hij niet op 
een rechte lijn lopen; 5° rijdend met een 
snelheid van 110 kilometer per uur viel 
hij in slaap achter het stuur. Samen en 
in hun geheel genomen leiden deze gege
vens tot de conclusie dat de geest van de 
beklaagde, op het ogenblik van het onge
val, zodanig beneveld was ten gevolge 
van alcoholverbruik dat hij niet meer de 
aanhoudende beheersing over zijn daden 
behield, en hij ten gevolge daarvan in 
slaap is gevallen achter het stuur, terwijl 
hij aan hoge snelheid reed », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser Notte
boom uitdrukkelijk aantoonde dat er tal 
van vermoedens aanwezig waren in het 
dossier, en de uiterlijke tekens die erop 
wezen dat hij niet in staat van dronken
schap was, doordat volgens het klinisch 
verslag de gang van eiser Notteboom 
vast was, zijn spraak normaal is 
zijn adem slechts licht naar alcohol ruikt 
(in tegenstelling tot wat het bestreden 
vonnis stelt); eiser niet spreekt met dub
bel slaande tong, hij geen onsamenhan
gende taal spreekt, hij jui<>t besef van 
tijd en plaats heeft van de ISituatie waar
in hij zich bevindt, hij een muntstuk 
opraapt, allemaal elementen die voldoen
de aantonen dat hij de voortdurende con
trole van zijn handelingen behield en 
zich niet in staat van dronkenschap be
vend, daar dronkenschap de staat van 
een persoon is die niet meer de voortdu
rende kontrole heeft over zijn daden; 

tweede onderdeel, het niet mogelijk is 
uit te maken of het bestreden vonnis 
met al deze vermoedens rekening heeft 
gehouden of omdat de vermoedens on
voldoende geoordeeld werden, daar waar 
de vermoedens in strafrecht toelaatbaar 
zijn en de motieven van het vonnis in 
elk geval duister en dubbelzinnig zijn 
(schending van 1'!-rtikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, het in slaap vallen · 
achter het stuur evengoed kan veroor
zaakt zijn door oververmoeidheid en niet 
noodzakelijk het gevolg is van een alco
holinvloed, zoals gesteld werd, zodat het 
vonnis de in het middel aangewezen be
palingen schendt; 

het vierde onderdeel van het tweede 
middel, hieruit afgeleid dat er in het dos
sier evenveel, minstens nog meer reden 
en omstandigheden aanwezig waren, die 
niet wezen noch op dronkenschap, zelfs 
niet op intoxicatie, en de rechter hierop 
zelfs niet geantwoord heeft, wat nog-

maals een schending van de rechten van 
verdediging uitmaakt : 

Overwegende dat het derde onder
deel van het eerste middel, in zover
re het tegen de beoordeling van de 
feiten door de rechter opkomt, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
het bewijs van de staat van dron
kenschap aan geen bijzondere regel 
is onderworpen; dat het bewijs er
van onder meer door vermoedens 
mag geleverd worden; 

Overwegende dat het vonnis in de 
in het middel weergegeven conside
ransen nauwgezet de feitelijke gege
vens opsomt waaruit het afleidt dat 
eiser ingevolge het overdadig ver
bruik van alcoholische dranken op 
het ogenblik van het ongeval niet 
meer de aanhoudende beheersing 
van zijn daden bezat; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door nauwkeurig en omstandig 
de feitelijke gegevens te vermelden 
waarop zij hun beslissing laten steu
nen, de door eiser met die gegevens 
strijdige of andere bij conclusie aan
gevoerde gegevens, die wegens de 
gedane vaststellingen niet meer die
nend zijn, verwerpen aldus zonder 
miskenning van eisers recht van 
verdediging diens verweer beant
woorden en op duidelijke en ondub
belzinnige wijze de redenen aange
ven waarom zij oordelen dat eiser 
zich aan de hem ten laste gelegde 
feiten C en E schuldig heeft ge
maakt; 

Overwegende dat de rechter, wan
neer de wet zoals ten deze geen bij
zonder bewijsmiddel voorschrijft, op 
onaantastbare wijze, in feite, oor
deelt of uit een reeks bepaalde feite
lijke gegevens, waaromtrent de par
tijen vrij verweer hebben kunnen 
voeren, vermoedens voortvloeien die 
het bewij s ervan leveren, ook indien 
een van die gegevens, afzonderlijk 
genomen, geen voldoende zekerheid 
zou verstrekken; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit de in het vonnis vermelde gege
vens « samen en in hun geheel ge-
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nomen » de gevolgtrekking maken 
dat eiser zich op het ogenblik van 
het ongeval in staat van dronken
schap bevond; 

Dat het eerste middel voor het 
overige en het vierde onderdeel van 
het tweede middel niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het eerste, het tweede, het 
derde, het vijfde onderdeel van het 
tweede middel en het derde middel 
samen: 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, lid 1 en lid 
3, a, ben c, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 97 van de 
Grondwet, 9, 10 van het koninklijk be
sluit van 10 juni 1959 betreffende de 
bloedproef met het oog op het bepalen 
van het alcoholgehalte, 34 van de Weg-' 
verkeerswet en de miskenning van het 
recht van verdediging, 

doordat het vonnis het aan eiser ten 
laste gelegde feit D (het besturen van 
een voertuig in staat van alcoholintoxica
tie) bewezen verklaart op grond van de 
overweging « de beklaagde stelt ten on
rechte dat met de bloedanalyse geen re
kening mag gehouden worden omdat 
hem niet werd medegedeeld in welk la
boratorium deze analyse verricht werd, 
zodat hij tot geen tweede analyse kon 
overgaan "• 

terwijl, eerste onderdeel, eiser recht 
heeft op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak en de bloedanalyse niet con
tracdictoir is gew~st, wat een schending 
uitmaakt van het recht van verdediging; 

tweede onderdeel, de verdediging 
steeds recht heeft op een tegenanalyse 
en hiervoor in kennis moet gesteld wor
den van de elementen die hem toelaten 
een tweede analyse te vragen, dit op offi
ciele manier; 

derde onderdeel, de door eiser ge
vraagde tegenexpertise een essentieel 
recht is, aan ieder is toegekend en dat 
zonder deze tegenexpertise de rechter, 
niet aileen niet voiledig is ingelicht als 
vereist over aile gegevens van de zaak, 
doch zelfs verkeerd kan ingelicht zijn, 
daar hij na uitvoering van tegenexperti
se een andere overtuiging kan toegedaan 
zijn, zodat de rechten van de verdediging 
en de tegensprekelijkheid in het gerech
telijk debat geschonden zijn, en met de 
bloedanalyse slechts kan rekening hou-

den voor zover eiser het recht op tegen
expertise heeft kunnen hebben - quod 
non-; 

vijfde onderdeel, het gehele vooronder
zoek be1Hndigd is en noch de verdachte 
noch zijn raadsman kennis hebben van 
het gerechtsbundel, zodat het hun taak 
niet is om zelf kontakt op te nemen met 
het openbaar ministerie, doch dat het 
wei het openbaar ministerie is dat de ge
gevens dient mede te delen waar de eer
ste analyse gebeurd is, zodat het vonnis 
de in het middel aangehaalde bepalingen 
schendt; 

het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de regels inzake de 
bewijslast, 

doordat het vonnis oordeelt dat, indien 
eiser zich had willen wenden tot het 
openbaar ministerie om deze aanduiding 
te bekomen, hij hierover ongetwijfeld da
delijk zou zijn ingelicht, 

terwijl « het niet aan de verdachte is 
om zijn onschuld te bewijzen, doch wei 
aan het openbaar ministerie om de 
schuld te bewijzen en er geen enkele 
wettelijke verplichting berust op de ver
dachte, die in strijd is met het geheim 
van het onderzoek en ook hun raadsman 
niets mag ondernemen dat de belangen 
van zijn klient zou kunnen schaden » : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt tot een enkele straf, na
melijk een geldboete van 100 frank 
wegens de samengevoegde feiten A 
(overtreding van artikel 8.3, tweede 
lid, van het Wegverkeersreglement), 
B (overtreding van artikel 10.1.3° van 
dit reglement), C (overtreding van 
artikel 1 van de Besluitwet van 14 
november 1939), D (overtreding van 
artikel 34, 1", van de Wegverkeers
wet) en E (overtreding van artikel 
35 van voormelde wet); dat het daar
enboven eiser wegens de feiten D 
en E vervallen verklaart van het 
recht om een motorvoertuig te be
sturen voor een duur van drie 
maanden; 

Overwegende dat de middelen, nu 
zij slechts de telastlegging sub D be
treffen, terwijl de tegen eiser uitge
sproken straf wettelijk verantwoord 
blijft door het bewezen verklaarde 
misdrijf sub E, niet tot cassatie kun
nen leiden en derhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn; 
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En- overwegende dat de substan
tii:ile of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

11 december 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
J. De Wever (Kortrijk). 

Nr. 227 

2• KAMER - 11 december 1984 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -
STRAFZAKEN - GEVAL WAARIN DE WET 
GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOOR
SCHRIJFT - GETUIGENIS - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER -
GRENZEN. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - BESTANDDE
LEN VAN HET MISDRIJF - BEWIJSLAST. 

1° Wanneer de wet, in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de feitenrechter in feite en, 
derhalve, op onaantastbare wijze de 
bewijswaarde van de getuigenissen, 
mits hij de bewoordingen ervan niet 
miskent (1). 

2° Het staat aan de vervolgende of aan 
de burgerlijke partij te bewijzen dat 
aile bestanddelen van een misdrijf 
aanwezig zijn (2). (Algemeen beginsel 
van het strafrecht.) 

(AMELOOT T. DERYCKERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9015) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk; 

Over de middelen, woordelijk gesteld 
als volgt : I. Ten onrechte heeft de cor
rectionele rechtbank geoordeeld dat er 
geen toepassing te maken was van arti
kel 19.3.3° van het Wegverkeersregle
ment : Daar waar het kruispunt van ver
keerslichten is voorzien en, waar beide 
.bestuurders de Ringlaan volgden in een 
tegenovergestelde richting, en waar De-
ryckere links moest afslaan, diende hij 
het rijvak dat door eiser werd gebruikt, 
te dwarsen. Deze rijbeweging naar links 
is niet gereglementeerd door verkeers
lichten. Derhalve is het wel degelijk arti-
kel 19.3.3° dat van toepassing is. De oor
spronkelijke betichte Deryckere bevond 
zich nog niet in de Zandbergstraat, doch 
wel op het kruispunt. II. Daar waar eiser 
rechtdoor reed en het voertuig Derycke-
re, komende uit de tegenovergestelde 
richting, naar links afsloeg en aldus het 
rijvak van eiser dwarste, heeft de correc
tionele rechtbank ten onrechte geoor
deeld dat, gezien tegenstrijdige verkla
ringen van partijen en getuigen, de 
twijfel in het voordeel van de verdachte 
speelt : Dat immers eiser de prioritaire 
weg gebruikt en rechtdoor rijdt. Dat De
ryckere, zijn tegenligger, naar links af
slaat. Dat hij aan eiser voorrang moest 
verlenen. Dat zijn fout dan ook bewezen 
is, zolang Deryckere niet kan bewijzen 
dat eiser door het rode verkeerslicht is 
gereden. De correctionele rechtbank 
heeft dan ook qua bewijslast de rollen 
omgekeerd. Zolang het niet bewezen is 
dat eiser door het rode verkeerslicht 
reed, dient in toepassing van artikel 
19.3.3° van het Wegverkeersreglement de 
oorpsronkelijke betichte Deryckere als 
foutieve partij te worden aangezien. III. 
Ten onrechte heeft de correctionele 
rechtbank geoordeeld dat er tegenstrijdi
ge verklaringen waren en afwezigheid 
van objectieve getuigen: Zoals door het 
aanvullend plan is aangetoond bestaat ------------------1 de Ringlaan uit twee keer twee rijvak

(1) Cass., 12 jan. 1983 A.R. nr. 2704 
(A.C., 1982-83, nr. 280). 

(2) Cass., 16 okt. 1972 (A.C., 1973, 164). 

ken, gescheiden door een zeer brede 
middenberm. De heer Deryckere moet 
linksaf om de Zandbergstraat in te rij
den. Daartoe moet hij de middenberm 
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dwarsen en de beide rijvakken, in de rij
richting van eiser. De overgang van de 
middenberm naar de Ringlaan, rijvak 
gevolgd door eiser, wordt niet geregeld 
door verkeerslichten. De getuige De
ryckere Nina, inzittende van het voertuig 
van de oorspronkelijke betichte Derycke
re verklaart dat de betichte Deryckere 
Luc de Ringlaan volgde. Naarmate zij de 
opeenvolgende kruispunten naderden, 
namelijk met de Gentsesteenweg, de Hy
podroomstraat en de Zandbergstraat, 
sprongen de verkeerslichten telkens op 
groen. Deryckere reed dus door het groe
ne licht, toen het pas op groen was ge
slagen, en slaat dan onmiddellijk naar 
links af, richting Zandbergstraat. Daar
uit moet worden afgeleid dat, voor wat 
eiser betreft, de verkeerslichten ook juist 
op groen waren geslagen : immers de 
lichten werken synchroon op genoemd 
kruispunt, zowel voor de bestuurder ko
mende uit de richting Harelbeke als deze 
komende uit de richting Kuurne. Eiser 
kan dus onmogelijk door het rode licht 
zijn gereden, daar waar een getuige, in
zittende van het voertuig van de oor
spronkelijke betichte zelf, verklaart dat 
de lichten pas op groen sloegen. IV. Zelfs 
voor het geval de stelling van de correc
tionele rechtbank zou worden gevolgd, 
namelijk dat Deryckere zich niet meer 
zou hebben bevonden op het kruispunt, 
maar wel reeds in de Zandbergstraat, 
dan dient te worden aangenomen dat het 
ongeval zich voordoet op het kruispunt 
Ringlaan-Zandbergstraat. De Ringlaan 
heeft prioriteit op de Zandbergstraat. 
Dat dus ook in dat geval het ongeval te 
wijten is aan de fout van Deryckere : 

W at de vier middelen samen be
treft: 

Overwegende dat in strafzaken, 
wanneer de wet, zoals ten deze, 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, 
de rechters op onaantastbare wijze 
in feite de bewijswaarde beoordelen 
van de verklaringen van beklaagden 
en getuigen; 

In zoverre het tweede middel aan
voert dat het vonnis ten onrechte uit 
de tegenstrijdige verklaringen van 
de getuigen en de partijen afleidt 
dat twijfel in het voordeel van be
klaagde dient te worden uitgelegd, 
aldus de bewijslast omkerend; 

Overwegende dat die aanvoering 
in strijd is met het algemeen rechts-

beginsel volgens hetwelk de vervol
gende partij of de burgerlijke partij 
het bewij s moeten leveren van alle 
bestanddelen van het misdrijf, 

Overwegende dat de middelen 
voor het overige kritiek oefenen op 
de feitelijke beoordeling van de 
rechter; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

11 december 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. De Peuter -
Gel1jkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
L. Declerck, Kortrij k. 

Nr. 228 

2' KAMER - 11 december 1984 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - NIEUW MIDDEL - BE
GRIP. 

Nieuw, en derhalve niet ontvankelijk, is 
het middel dat uitsluitend gegrond is 
op onregelmatigheden bij een bloed
analyse en bij de vermelding van de 
namen van de verbalisanten in een 
proces-verbaal van verhoor en dat niet 
voor de feitenrechter is aangevoerd (1). 

(VLAEMINCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 904.2) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 juni 1984 in hoger 

(1) Zie Cass., 13 nov 1984, A.R. nr 8974 
(A.C., 1984-85, nr 165). 
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beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, woordelijk gesteld als 
volgt : « Gezien eiser gedavaard werd ·om 
te verschijnen Voor de Politierechtbank 
te Gent op 12 oktober 1983, wegens over
treding van de artikelen 34, 1°, 33, § 1, 1°, 
van de Wegverkeerswet, en 15.2, van het 
Wegverkeersreglement; aangezien eiser 
vervolgd werd wegens een alcoholintoxi
catie van 1,28 g per liter volgens bereke
ning van het J.F. en C. Heymans-Insti
tuut, De Pintelaan 135 te Gent, dat deze 
berekening gebaseerd was op medede
ling door de politionele diepsten van het. 
tijdstip van het ongeval namelijk 8,00 u.; 
dat evenwel uit het P.V. 396, blz. 1, blijkt 
dat het ongeval plaatshad de vijfde 
maart om 8.15 u.; dat de mededeling van 
hoger vermelde alcoholintoxicatie . bij 
aangetekend schrijven van 25 maart ge
beurde; dat eiser door de vermelding van 
1,28 g per liter werd misleid, of toch min
stens in zijn rechten werd geschaad, 
waardoor hij geen aanvraag tot tweede 
analyse heeft doen verrichten, of heeft 
verricht; dat op het verhoorblad van Van 
Geit Cyrille, blad nr. 3, strafdossier, ver
meld werd: op 5 maart 1983 te 11.58 u. 
werd door mij/ons verbalisanten ge
hoord: Van Geit Cyrille ... , ... waarvan 
akte; dat desbetreffende geen identiteit 
der verbalisanten werd vermeld; dat de 
rechten van concluanten desbetreffende 
werden geschonden; dat de bloedafname 
ten kantore « Bureel brigade • gebeurde 
om 10.15 u., dat de bloedanalyse door de 
heer politiecommissaris Cuvillier van 
Gent werd aangevraagd; gezien in zake 
proceduriale fouten aanleiding gegeven 
hebben tot het vonnis van de correctio
nele rechtbank, zetelende in beroep poli
tierechtbank van 19 juni 1984 waarbij ei
ser werd veroordeeld tot een boete voor 
betichting A en C samen van 100 frank 
en een rijverbod van 15 dagen, en voor 
feit B een boete van 100 frank en een rij
verbod van 15 dagen en de kosten • : 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser voor de von
nisgerechten de thans aangeklaagde 
onregelmatigheden heeft aange
voerd; 

voor het Hof kan worden aange
voe.rd en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

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

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

11 december 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Cluyse, Gent. 

Nr. 229 

2' KAMER - 11 december 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - BESLIS
SINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - AK
TE, GEEN BESLISSING IN DE ZIN VAN ARTT. 
608, 609 GER.W. - CASSATIEBEROEP NIET 
ONTVANKELIJK. 

De brief van de eerste voorzitter van het 
hoi van beroep, waarbij hij aan een 
klager die verzoekt door hem ontvan
gen te worden om tegen een rechter 
van zijn rechtsgebied een klacht in te 
dienen met burgerlijke partijstelling, 
laat weten dat de strafvordering ten 
laste van een rechter niet aanhangig 
kan worden gemaakt door een burger
lijke partijstelling, is geen beslissing 
in de zin van de artt. 407, 413, 416 Sv., 
608 en 609 Ger. W., en is niet vatbaar 
voor cassatieberoep (1). 

Dat het middel dat geen betrek- 1--------------
king heeft op de bevoegdheid en uit
sluitend op het voorbereidend straf
onderzoek, niet voor de eerste maal 

(1) Zie Cass., 17 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 118); Cass., 15 maart 1983, A.R. nr 7905 
(ibid., 1982-83, nr. 395). 
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(GROOTAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9163) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den brief van 2 oktober 1984 van de 
eerste voorzitter van het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Overwegende dat bij bedoelde 
brief de eerste voorzitter van het 
Hof van Beroep te Brussel, in ant
woord op een schrijven van 19 sep
tember 1984 van eiser, waarbij deze 
verzoekt ontvangen te worden om 
tegen een rechter van het rechtsge
bied van het Hof van Beroep te 
Brussel klacht in te dienen met aan
stelling als burgerlijke partij, laat 
weten dat geen zaak ten laste van 
een rechter kan worden aanhangig 
gemaakt door aanstelling van bur
gerlijke partij; 

Overwegende dat in strijd met de 
aanvoeringen van eiser zodanige 
brief geen voor een cassatieberoep 
vatbare beslissing is in de zin van 
de artikelen 407, 413, 416 van het 
Wetboek van Strafvordering, 608 en 
609 van het Gerechtelijk W etboek; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

11 december 1984 - 2" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Boon, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Ballet, advocaat-gene
raal 

jNr. 230 

2" KAMER - 11 december 1984 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSINGEN WAARTEGEN 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD 
- ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
CASSATIEBEROEP - NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP. 

2° HERZIENING - VERZOEKSCHRIFT VAN 
DE VEROORDEELDE - N!ET ONDERTEKEND 
DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE - NIET ONTVANKELIJK VERZOEK. 

1• Tenzij er grand bestaat voor een ver
zoek tot intrekking of verzet staat er 
tegen arresten van het Hoi van Cassa
tie bij dat Hoi geen rechtsmiddel open 
(1). 

2• Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
tot herziening, ingediend door de ver
oordeelde, dat niet is ondertekend door 
een advocaat bij het Hoi van Cassatie 
(2). (Art. 444 Sv.) 

(VAN GUYT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9184) 

HET HOF; - Overwegende dat 
Willy Van Guyt op 31 oktober 1984 
hoger beroep heeft ingesteld « tegen 
het arrest uitgesproken door het 
Hof van Cassatie te Brussel op 30 
oktober 1984; beroep voor een her
ziening op de uitspraak »; 

I. W at het « hoger beroep » tegen 
het arrest van het Hof betreft : 

Overwegende dat de door het Hof 
van Cassatie uitgesproken arresten 
niet voor « hoger beroep » vatbaar 
zijn; 

Dat het « hoger beroep » niet ont
vankelijk is; 

(1) Cass., 29 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1143) en 
Cass., 13 aug. 1980 (ibid., 1979-80, nr 696). 

(2) Cass., 8 april 1981, A.R. nr 1641 
(A.C., 1980-81, nr 455). 
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II. In zoverre het « hoger beroep » 
een verzoek om herziening van de 
tegen eiser uitgesproken en in 
kracht van gewijsde gegane veroor
deling betreft: 

Overwegende dat luidens artikel 
444 van het W etboek van Strafvor
dering de veroordeelde de aanvraag 
tot herziening bij het Hof aanhangig 
moet maken, onder meer door een 
verzoekschrift dat getekend is door 
een advocaat bij het Hof; 

Dat noch de akte van « hager be
roep », noch de op 5 en 7 november 
1984 op het Hof ontvangen brieven 
van verzoeker, die enkel door hem
zelf zijn ondertekend, aan dit vereis
te voldoen; dat de aanvraag derhal
ve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het 
« hoger beroep » en de aanvraag tot 
herziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

11 december 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat·generaal. 

Nr. 231 

2• KAMER - 11 december 1984 

VAN DE MAAT-

kan de commissie tot bescherming van 
de maatschappij de wederopneming 
van de betrokkene in een door haar 
aangegeven instelling slechts bevelen, 
als zij in haar beslissing vaststelt dat 
de voorwaarden voor de wederopne
ming vervuld zijn (1). (Art. 20 Wet Be
scherming Maatschappij.) 

(PINSARD) 

ARREST 

(A.R. nr. 9197) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 23 oktober 1984 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 20 van de wet van 1 juli 1964 tot 
bescherming van de maatschappij en ge
steld als volgt : Overwegende dat de be
slissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij ingesteld bij 
de psychiatrische afdeling van de gevan
genis te Antwerpen, op 23 oktober 1984, 
als volgt werd gemotiveerd : « Dat de 
voorwaarden niet werden nageleefd; dat 
genoemde zich plichtig heeft gemaakt 
aan laakbare gedragingen, aangezien de 
voorhanden zijnde gegevens, verslagen 
en adviezen, geen aktuele mogelijkheid 
bieden om zonder bestendig gevaar voor 
de maatschappij, belanghebbende uit de 
door hem ondergane internering te ont
staan »; overwegende dat krachtens arti
kel 20 van de wet van 1 juli 1964 tot be
scherming van de maatschappij een op 
proef in vrijheid gestelde ge'interneerde 
op vordering van de procureur des Ko
nings opnieuw in een psychiatrische af-
deling kan worden opgenomen, wanneer 
in zijn gedragingen of zijn geestestoeBESCHERMING 

SCHAPPIJ BESLISSING VAN 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ TOT WEDEROPNEMING VAN 

DE stand een gevaar voor de maatschappij 
waarneembaar is, en met name wanneer 
hij de hem opgelegde voorwaarden niet 
in acht neemt; dat, vervolgens, de com
missie uitspraak doet over de wederop-

EEN OP PROEF IN VRUHEID GESTELDE GE"iN-
TERNEERDE - WETTIGHEID - VEREISTE. 

neming van betrokkene in een inrichting 
die zij aanwijst. Dat zij nochtans vooraf 

Wanneer een op proef in vrijheid gestel- 1-----------------
de gei'nterneerde, op vordering van de 
procureur des Konings, weder opgeno
men is in een psychiatrische afdeling 

(1) Cass., 25 april 1979 (A.C., 1978-79, 1015); 
zie Cass., 19 maart 1980 (ib1d., 1979-80, nr. 454) 
en Cass., 28 jan. 1981 (ib1d., 1980-81, nr. 311). 
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moet nagaan of de voorwaarden voor de 
wederopneming al dan niet vervuld zijn 
en zulks moet vaststellen in haar beslis
sing; dat hieruit kan worden afgeleid dat 
de commissie in de eerste plaats moet 
vaststellen dat de gedragingen van de op 
proef in vrijheid gestelde gei:nterneerde 
een sociaal gevaar uitmaken, en vervol
gens dient zij te bepalen welke voor
waarden voor de vrijlating op proef niet 
werden nageleefd; dat de elementen aan
gehaald door de commissie in haar be
slissing van 23 oktober 1984, te weten de 
laakbare gedragingen, de voorhanden 
zijnde gegevens, verslagen en adviezen 
die geen mogelijkheid bieden zonder be
stendig gevaar voor de maatschappij, 
eventueel het sociaal gevaar zouden kun
nen aantonen van de vrijlating van de 
betrokkene, doch dat zij geen bewijs le
veren van de niet-naleving van de opge
legde voorwaarden; dat de beslissing van 
de commissie tot heropneming van de ge
i:nterneerde die op proef in vrijheid is ge
steld, niet inhoudelijk aangeeft dat hij 
de opgelegde voorwaarden niet vervulde. 
Dat zulks absoluut noodzakelijk is, zo
niet kan niet worden gekontroleerd of 
bet sociaal gevaar voortspruit uit de ge
zondheidstoestand van betrokkene; dat 
uit die gronden niet blijkt of de voor
waarden voor de wederopneming al dan 
niet vervuld zijn; dat de beslissing der
halve niet wettelijk verantwoord is : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 20 van de wet tot bescherming 
van de maatschappij, een op proef 
in vrijheid gestelde ge'interneerde 
op vordering van de procureur des 
Konings opnieuw in een psychia
trische afdeling kan worden opgeno
men, indien in zijn gedragingen of 
geestestoestand een gevaar voor de 
maatschappij waarneembaar is, met 
name wanneer hij de hem opgeleg
de voorwaarden niet in acht neemt; 
dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij vervolgens uit
spraak doet over de wederopneming 
van de betrokkene in een inrichting 
die zij aanwijst; dat de commissie 
echter vooraf dient na te gaan of de 
voorwaarden voor de werderopne
ming vervuld zij n en zulks in haar 
beslissing dient vast te stellen; 

Overwegende dat de commissie 
ten deze het geval van eiser betref
fende « niet naleven van de voor-

waarden » behandelt en beslist << tot 
plaatsing van betrokkene te Merks
plas B G, gelet op het feit dat hager 
genoemde (eiser) zich plichtig heeft 
gemaakt aan laakbare gedragingen; 
aangezien de voorhanden zijnde ge
gevens, verslagen en adviezen, geen 
actuele mogelijkheid bieden, om 
zonder bestendig gevaar voor de 
maatschappij, belanghebbende uit 
de door hem ondergane internering 
te ontslaan »; 

Overwegende dat uit die redenge
ving niet blijkt welke voorwaarde 
van de invrijheidstelling op proef ' 
door eiser niet in acht werd gena
men; 

Dat de beslissing derhalve niet 
wettelijk is verantwoord; 

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; verwij st de zaak naar 
de anders samengestelde commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij, ingesteld bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Ant
werpen. 

11 december 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Scheers. 

Nr. 232 

2•· KAMER - 12 december 1984 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJS DOOR 
GESCHRIFT - BEWIJSKRACHT VAN DE AK
TEN - UITLEGGING ONVERENIGBAAR MET 
DE BEWOORDINGEN VAN EEN VERZEKE
RINGSPOLIS. 
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2° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 

- CLAUSULE VAN DE MODELVERZEKERINGS
POLIS BETREFFENDE DE OVERDRACHT VAN 
HET MOTORRIJTUIG - TOEPASSING OP EEN 
VOERTUIG DAT VOORLOPIG BUITEN GEBRUIK 
IS GESTELD - MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE VERZEKERINGSPOLIS. 

1" en 2° De bewijskracht van art. 33 uit 
de modelpolis van de W.A.M.-verzeke
ring, dat bepaalt dat het motorrijtuig 
dat het verzekerde vervangt, gedekt is 
in geval van overdracht, wordt mis
kend door het arrest dat, door de over
dracht van het verzekerde motorrijtuig 
gelijk te stellen met zware averij 
waardoor het voorlopig buiten gebruik 
is gesteld, de polis uitlegt op een wijze 
die met de bewoordingen ervan onver
enigbaar is (1). 

(ROYALE BELGE N.V. T. WILLAERT E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3760) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening van 
eiseres, gedaagde tot gedwongen 
tussenkomst, gericht is tegen de be
slissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen die tegen haar zijn 
ingesteld door Jean Willaert, het 
echtpaar Willaert-Cleys, Jacques 
Cremers en Marie-Louise Rade
mackers: 

Over het middel, afgeleid uit de schen- · 
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319, I 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1 
van de wet van 11 juni 1874 op de verze
keringen in het algemeen, 1 en 2, § 1, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 1 

doordat het arrest het verweermiddel 
van eiseres verwerpt volgens hetwelk de 
" Ford Escort" waarmee de verweerder 
Jean Willaert het litigieuze ongeval heeft 
veroorzaakt, niet kan worden aange
merkt als een vervangingsvoertuig in de 
zin van artikel 33 van de modelpolis en . 

(1) Zie Cass., 29 sept. 1982, A.R. nr. 2265 
(A.C., 1982-83, nr. 71 en de noot). 

doordat het, na de rechtsvorderingen van 
de verweerders te hebben toegewezen, 
eiseres in solidum met de verweerders 
Jean Willaert, Jacques Willaert en Marie 
Cleys veroordeelt tot vergoeding van de 
schade van de verweerders Jacques Cre
mers, Marie-Louise Rademackers, Andre 
Cremers en de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten en hen tevens ver
wijst in de kosten van het hoger beroep, 
op grond « dat moet worden nagegaan of 
de Ford Escort, gelet op de omstandighe
den waarin dit motorrijtuig is gebruikt, 
kan worden aangemerkt als een vervan
gingsvoertuig in de zin van artikel 33 
van de modelpolis, zoals de huidige 
rechtspraak dat artikel thans uitlegt, dat, 
volgens de rechtspraak, met vervan
gingsvoertuig in de zin van die bepaling 
kan worden gelijkgesteld, het voertuig 
dat de verzekerde in het verkeer brengt, 
terwijl het gedekte voertuig onbetwist
baar en ondubbelzinnig buiten gebruik is 
gesteld op voorwaarde dat hiervan over
eenkomstig artikel 33 binnen een ter
mijn van acht dagen mededeling wordt 
gedaan aan de verzekeraar, dat de logica 
die aan de basis ligt van het systeem 
erin bestaat de mogelijkheid uit te slui
ten dat twee voertuigen onder dekking 
van een en dezelfde polis tegelijkertijd 
in het verkeer zouden worden gebracht, 
in welk geval het door de verzekeraar 
aangegane risico uiteraard niet met het 
werkelijke risico zou overeenstemmen, 
dat derhalve het vereiste dat het voer
tuig definitief buiten gebruik is gesteld 
niet verantwoord is, dat niet wordt be
twist dat de Datsun niet werd gebruikt 
tussen 26 en 30 januari 1981 (zie conclu
sie van hoger beroep van eiseres), dat 
het, gelet op de aard van de herstellin
gen (schade aan de cilinderkopdichting) 
uitgesloten is dat het voertuig nog kon 
rijden v66r de herstelling, dat het onge
val zich bovendien minder dan acht da
gen na de buitengebruikstelling heeft 
voorgedaan, zodat de vervanging niet 
hoefde te worden medegedeeld aan de 
verzekeraar, dat de toepassing van arti
kel 33 van de modelpolis ten deze in 
overeenstemming lijkt met de algemene 
beginselen van goede trouw en billijk

. heid en niet berust op een uitlegging die 
onverenigbaar zou zijn met de bewoor
dingen van die bepaling, dat ten slotte 
niet valt in te zien om welke reden de 
dekking zou worden geweigerd voor de 
Ford Escort, nu niet wordt aangevoerd 
dat het model, het gewicht of de cilinder
inhoud gevoelig zouden verschillen van 
die van het vervangen voertuig, dat bij-
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gevolg de eerste rechter terecht heeft be
slist dat beklaagde de dekking van het 
contract behield en het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds buiten het ge
ding heeft gesteld »; 

terwijl artikel 1 van de modelpolis die 
ten deze van toepassing is, bepaalt dat 
« de maatschappij door dit contract, 
overeenkomstig de wet van 1 juli 1956 en 
onder de hierna volgende voorwaarden, 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
dekt van de verzekerde voor de schade 
in Belgie veroorzaakt door het motorrij
tuig dat in de bijzondere voorwaarden is 
omschreven »; de dekking zich uitstrekt 
tot het tijdelijk gebruikte vervangings
voertuig of tot het toevallig bestuurde 
voertuig, op voorwaarde dat het aan een 
derde toebehoort (artikel 4, 1, a, b, van 
de modelpolis); artikel 33 bepaalt dat « in 
geval van overdracht van het omschre
ven voertuig, de verzekeringnemer daar
van binnen acht dagen mededeling moet 
doen aan de maatschappij en de dekking 
van het contract in dit geval hem ver
worven blijft ... »; ook al kan worden 
aangenomen dat de toepassing van 
laatstvermelde bepaling niet beperkt is 
tot het enkele geval van overdracht van 
het daarin uitdrukkelijk vermelde voer
tuig, maar moet worden uitgebreid tot 
gelijkaardige gevallen, zoals de definitie
ve buitengebruikstelling van het verze
kerde voertuig, daarentegen de in voor
meld artikel 33 bedoelde uitbreiding van 
de dekking tot het vervangingsvoertuig 
geenszins kan worden toegepast in het 
geval dat het verzekerde voertuig slechts 
tijdelijk buiten gebruik is; enerzijds, het 
geval dat het verzekerde voertuig tijde
lijk door een ander wordt vervangen niet 
bij analogie mag worden gelijkgesteld 
met het geval van « overdracht van voer
tuig », dat het enige bij artikel 33 bepaal
de geval is; anderzijds, in het geval dat 
het omschreven voertuig slechts tijdelijk 
buiten gebruik is, de mogelijkheid niet 
uitgesloten is dat twee voertuigen onder 
dekking van een en dezelfde polis in het 
verkeer worden gebracht; het omschre
ven voertuig immers dat niet buiten ge
bruik is doch enkel wegens herstellingen 
niet wordt gebruikt, door de verzeke
ringspolis gedekt blijft; het niet gebrui
ken van het voertuig wegens herstellin
gen bovendien iets helemaal anders is 
dan een "overdracht ", vermits de verze
keringnemer op elk ogenblik het voer
tuig opnieuw in het verkeer kan bren
gen; artikel 33 van de polis bijgevolg in 
een dergelijk geval niet bij analogie kan 
worden toegepast; het arrest bijgevolg, 

nu het beslist dat het voor de toepassing 
van artikel 33 niet vereist is dat het om
schreven voertuig voorgoed buiten ge
bruik is en het artikel ook van toepas
sing is op het tijdelijk gebruikte ver
vangingsvoertuig dat aan de verzekering
nemer toebehoort, de verbindende kracht 
van de tussen de partijen gesloten verze
keringsovereenkomst miskent en met 
name de artikelen 1 en 4 schendt die de 
dekking van de verzekering beperken tot 
het gebruik van een nauwkeurig om
schreven voertuig en/of van een toevallig 
gebruikt vervangingsvoertuig dat aan 
een derde toebehoort (schending van de 
artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wet van 11 juni 1874, 
1 en 2, § 1, van de wet van 1 juli 1956 die 
het door de verzekeringsovereenkomst 
gedekte risico omschrijft); het tevens de 
bewijskracht van artikel 33 van de mo
delpolis schendt door aan die bepaling 
een betekenis en een strekking toe te 
kennen die onverenigbaar zijn met de 
bewoordingen en de context ervan 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat de 
verweerder Jean Willaert op 28 ja
nuari 1981 een aan hem toebehoren
de Ford Escort in het verkeer heeft 
gebracht ter vervanging van zijn 
Datsun, die tijdelijk buiten · gebruik 
was en het enige motorrijtuig was 
dat omschreven was in de met eise
res gesloten verplichte verzekerings
overeenkomst inzake burgerrechte
lijke aansprakelijkheid; dat de Dat
sun van 26 tot 30 januari 1981 in 
een garage stond wegens zware 
schade en dat, gelet op de aard van 
de herstellingen, het voertuig onmo
gelijk kon rijden v66r de uitvoering 
van de herstellingen; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van deze door het middel 
overgenomen vaststellingen en ver
meldingen beslist dat de verweerder 
Jean Willaert, met toepassing van 
artikel 33 van de algemene voor
waarden van de modelpolis, de dek
king van het contract bleef genieten 
op grond « dat met vervangingsvoer
tuig in de zin van die bepaling kon 
worden gelijkgesteld, het voertuig 
dat de verzekerde in het verkeer 
brengt terwijl het gedekte voertuig 
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onbetwistbaar en ondubbelzinnig 
buiten gebruik is gesteld >>, ofschoon 
die vaststellingen niet voldoende 
zijn om aile dubbelzinnigheid of de 
mogelijkheid uit te sluiten dat de 
twee voertuigen bedrieglijk, onder 
dekking van een en dezelfde polis 
die in beginsel slechts het gebruik 
van het daarin omschreven voertuig 
dekt, gelijktijdig of achtereenvol
gens in het verkeer zijn gebracht; 
dat het arrest aldus aan voormelde 
bepaling van het contract een uitleg
ging geeft die niet verenigbaar is 
met de bewoordingen ervan en de 
verbindende kracht die de verzeke
ringspolis wettelijk tussen de par
tijen bezit, miskent; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissingen op de rechtsvor
deringen, die door de verweerders, 
burgerlijke partijen, zijn ingesteld 
tegen eiseres, naamloze vennoot
schap Royale Beige, moet worden 
uitgebreid tot de beslissing op de 
rechtsvordering die door de genoem
de verweerders is ingesteld tegen 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, vrijwillig in het cassatie
geding tussengekomen partij, nu te
gen laatstgenoemde beslissing door 
geen van de partijen een ontvanke
lijk cassatieberoep kan worden inge
steld en die beslissing derhalve niet 
te scheiden is van het bestreden be
schikkende gedeelte; 

II. In zoverre de voorziening van 
eiseres gericht is tegen de beslissin
gen op de door Andre Cremers en 
de Landsbond der Christelijke Mu
tualiteiten tegen haar ingestelde ci
vielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening op grond 
dat die beslissingen geen eindbeslis
singen zijn in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de eindbeslissingen op 
de tegen eiseres ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen de vernieti
ging tot gevolg heeft van de niet de
finitieve beslissingen die om dezelf
de reden onwettig zijn, en zulks 
ondanks de afstand die immers niet 
als een berusting kan worden be
schouwd; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening, 
in zoverre ze gericht is tegen de be
slissingen op de door de verweer
ders Andre Cremers en de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten 
tegen eiseres ingestelde civielrechte
lijke vorderingen; vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de door de ver
weerders, burgerlijke partijen, tegen 
eiseres, naamloze vennootschap 
Royale Beige, ingestelde rechtsvor
deringen, laatstgenoemde verwijst 
in kosten en het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds buiten het ge
ding stelt; verklaart dit arrest bin
dend voor het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
de verweerders Jacques Cremers, 
Marie-Louise Rademackers, Andre 
Cremers en de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten, ieder van 
hen, in 1/8 van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

12 december 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Simont. 
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Nr. 233 

2• KAMER - 12 december 1984 

1° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN - IN 
HET NEDERLANDS OPGESTELDE STUKKEN -
AANVULLING VAN HET DOSSIER MET EEN 
FRANSE VERTALING - VEREISTEN. 

2° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN 
STUKKEN GESTELD IN EEN ANDERE DAN DE 
PROCEDURETAAL - MOGELIJKHEID VOOR DE 
RECHTER OM DAAROP ACHT TE SLAAN. 

3° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN 
STUKKEN GESTELD IN EEN ANDERE DAN DE 
PROCEDURETAAL - RECHTER IS BIJ GEBREK 
AAN CONCLUSIE NIET VERPLICHT VAST TE 
STELLEN DAT HIJ DIE TAAL KENT. 

1 o Van in het Nederlands gestelde stuk
ken moet bij het dossier aileen dan 
een Franse vertaling worden gevoegd 
wanneer de beklaagde die enkel Frans 
verstaat, zulks vordert (1). (Art. 22 wet 
15 juni 1935.) 

2° Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt de rechter acht te slaan op een 
stuk gesteld in een andere dan de pro
ceduretaal (2). 

3° Bij gebrek aan conclusie is de rechter 
niet verplicht vast te stellen dat hij de 
taal kent van bepaalde stukken die in 
een andere dan de proceduretaal zijn 
gesteld (3). 

(B ... , M ... , D ... T. M ... , S ... , ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3975) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

(1} Cass., 1 dec. 1982, A.R. nr. 2615 
(A.C., 1982-83, nr. 203}. 

(2} Cass., 15 juni 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 
1108}; zie Cass., 16 juni 1982, A.R. nr. 2386 
(A.C., 1981-82, nr. 621}. 

(3} Cass., 27 jan. 1958 (Bull. en Pas., 1958, I, 
557). 

I. Op de voorziening van Birlen
bach, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt veroordeeld op de tegen 
hem ingestelde strafvordering : 

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding: 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij eiser wordt veroordeeld op 
de tegen hem ingestelde strafvorde
ring, ingevolge de verwerping van 
de ertegen ingestelde voorziening in 
kracht van gewijsde is gegaan, zo
dat de voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding geen 
belang meer heeft en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van Moo
nen, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen de medebeklaagde Birlenbach 
en Damoiseaux ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid bezit om zich tegen die 
beslissingen in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser op de tegen hem ingestelde 
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strafvordering vrijgesproken wordt 
van het ten laste gelegde feit E : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser is veroordeeld op de tegen 
hem ingestelde strafvordering : 

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; 

D. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vorderingen: 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

III. Op de voorziening van Damoi
seaux, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen de medebeklaagden Birlen
bach en Moonen ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat eiser geen hoe- . 
danigheid bezit om zich tegen die 
beslissingen in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt veroordeeld op de tegen 
hem ingestelde strafvordering : 

Over het eerste, derde en vierde mid
del samen, 

het eerste, afgeleid uit de schending 
van de wet van 15 juni 1935 betreffende 
het taalgebruik in gerechtszaken, 

doordat het tegen eiser aangelegde 
rechtsplegingsdossier tal van stukken be
vat die in het Nederlands zijn gesteld en 
niet in het Frans zijn vertaald, 

terwijl die stukken van kapitaal be
lang zijn voor de rechtspleging, vermits 
het hier meer bepaald gaat om verklarin
gen van het slachtoffer en confrontaties 
tussen het slachtoffer en de beklaagden; 

de bij die confrontaties afgelegde verkla
ringen overigens zijn opgetekend in de 
taal van elk van de partijen, daar het 
slachtoffer Nederlands sprak en de be
klaagden in het Frans antwoordden, 
doch zonder de bijstand van een beedigd 
vertaler die nochtans onontbeerlijk ware 
geweest, gelet op de diepe verschillen in 
de standpunten; de met het onderzoek in 
deze zaak belaste magistraten, wegens 
het ingewikkeld karakter van deze zaak, 
het belang van de kleinste details en van 
de geringste nuances in de verklaringen 
die het slachtoffer tegenover de ontken
ningen van de beklaagden had gesteld, 
officiiHe vertalingen hadden moeten ei
sen van de in het Nederlands gestelde 
stukken; dat verzuim, enerzijds, de gehe
le procedure ongeldig maakt en, ander
zijds, de belangen schaadt van eiser die, 
nu hij steeds zijn onschuld heeft staande 
gehouden en het Nederlands helemaal 
niet machtig was, niet passend heeft 
kunnen antwoorden op de verklaringen 
van het slachtoffer; 

het derde, afgeleid uit de schending 
van het recht van verdediging, 

doordat, eerste onderdeel, het tegen ei
ser aangelegde strafdossier zeer belang
rijke stukken bevat die in het Neder
lands zijn gesteld en niet in het Frans 
zijn vertaald, ofschoon eiser helemaal 
geen Nederlands verstaat, en dat hij der
halve zijn recht van verdediging niet 
naar behoren heeft kunnen doen gelden; 

tweede onderdeel, uit hetzelfde straf
dossier blijkt dat de confrontaties tussen 
eiser en het slachtoffer werden gehou
den zonder de bijstand van een beedigd 
tolk of vertaler, ofschoon eiser Frans en 
het slachtoffer Nederlands spraken, eiser 
bijgevolg zijn verweer niet naar behoren 
heeft kunnen voeren; 

derde onderdeel, de raadsman van ei
ser in een derde schrijven de procureur
generaal bij het hof van beroep verzocht 
heeft om uitermate belangrijke onder
zoeksverrichtingen, onder meer betref
fende de voorwaarden waaronder de be
klaagden toegang hadden tot het gebouw 
waar de feiten zich hebben voorgedaan; 
die brieven niet zijn gevoegd bij het 
rechtsplegingsdossier, nu de procureur
generaal oordeelde dat hij aileen kon be
slissen over de opportuniteit hiervan; de 
weigering om die derde brief bij het dos
sier te voegen een ernstige schending 
oplevert van het recht van verdediging 
van eiser; het hof van beroep bovendien, 
ingevolge die weigering, niet heeft kun
nen oordelen of de door eisers raadsman 



Nr. 233 HOF VAN CASSATIE 517 

gevraagde onderzoeksverrichtingen no
dig of nuttig waren voor het achterhalen 
van de waarheid; 

het vierde, afgeleid uit de schending 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, meer bepaald van artikel 
6 van dat Verdrag, 

doordat de omstandigheid dat geen 
tolk of vertaler aanwezig was bij de con
frontaties tussen de beklaagden en het 
slachtoffer alsook de omstandigheid dat 
geen vertaling naar het Frans is opge
maakt van de stukken van het opspo
ringsonderzoek en van de stukken die 
door de burgerlijke partij naar aanlei
ding van haar burgerlijke partijstelling 
voor de eerste rechter zijn neergelegd, 
tot gevolg hebben gehad dat de rechts
pleging tegen eiser niet is gevoerd over
eenkomstig de regels van een eerlijk 
proces, die zijn vervat in artikel 6 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, en inzonderheid in arti
kelen 6.3, a, d en e: 

Over het eerste middel, het eerste 
en het tweede onderdeel van het 
derde middel en het vierde middel : 

Overwegende dat geen Franse 
vertaling van de in het Nederlands 
gestelde stukken bij het dossier 
moet worden gevoegd, tenzij de be
klaagde die aileen Frans verstaat, 
zulks heeft gevorderd overeenkom
stig artikel 22, tweede lid, van de 
wet van 15 juni 1935 betreffende het 
taalgebruik in gerechtszaken; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging niet blijkt dat 
eiser van dat recht heeft gebruik ge
maakt, ofschoon hij daartoe de 
mogelijkheid had; 

Dat, gelet op het stilzitten van ei
ser, het Hof uit de gedingstukken 
niet kan afleiden dat de wet van 15 
juni 1935, het recht van verdediging 
en de in artikel 6 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden vervatte regel van de eer
lijke behandeling van de zaak zijn 
geschonden; 

Dat in dat opzicht het eerste mid
del, het eerste en tweede onderdeel 
van het derde middel en het vierde 

middel niet kunnen worden aange
nomen; 

Overwegende dat voor het overi
ge, het eerste middel, het tweede on
derdeel van het derde middel en het 
vierde middel, in zoverre ze betrek
king hebben op de confrontaties die 
tijdens het voorbereidend onderzoek 
zijn gehouden zonder de bijstand 
van een tolk of een vertaler, even
min kunnen worden aangenomen; 
dat immers uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser om de bijstand van 
een tolk of een vertaler heeft ver
zocht, ofschoon hij daartoe de moge
lijkheid had; 

W at het derde onderdeel van het 
derde middel betreft : 

Overwegende dat uit de geding
stukken niet blijkt dat eiser voor 
het hof van beroep de grief heeft 
aangevoerd die hij thans aanbrengt, 
ofschoon hij daartoe de mogelijk
heid had; 

Dat dit onderdeel nieuw en der
halve niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de wet van 15 juni 
1935 betreffende het taalgebruik in ge
rechtszaken, 

doordat, eerste onderdeel, de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel die de verwijzing van ei
ser naar de correctionele rechtbank 
heeft gelast, werd voorgezeten door een 
magistraat van de Franse taalrol, name
lijk mevrouw Berlemont, ofschoon die 
magistraat bij al de aan haar onderwor
pen zaken, de gewoonte heeft om syste
matisch de dossiers die Nederlandse stuk
ken bevatten, te verdagen tot ze in het 
bezit is van de Franse vertaling ervan, 
hetgeen duidelijk genoeg bewijst dat die 
magistraat het Nederlands onvoldoende 
machtig is; 

tweede onderdeel, de kamer van het 
hof van beroep die de zaak van eiser 
heeft behandeld, niet regelmatig was sa
mengesteld omdat het dossier in het Ne
derlands gestelde stukken bevatte en 
een van de raadsheren uit die kamer 
geen « tweetalige magistraat » was, of
schoon het in deze zaak van kapitaal be
lang was dat de magistraten voor wie ei-
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ser moest terechtstaan, volledig op de I Om die redenen, verwerpt de 
hoogte w.aren van aile gegevens van het voorzieningen; veroordeelt de eisers, 
strafdoss1er : ieder van hen, in de kosten van hun 

voorziening. 
W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel 

gericht is tegen een beslissing waar
tegen de voorziening niet is inge
steld; dat het derhalve niet ontvan
kelijk is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling de rechter ver
biedt acht te slaan op een stuk dat 
in een andere taal dan die van de 
rechtspleging is gesteld; dat, bij ont
stentenis van enige conclusie waar
op hij zou moeten antwoorden, de 
rechter voor het overige niet ver
plicht is te verklaren dat hij de taal 
die niet de taal van de rechtspleging 
is en waarin bepaalde stukken zijn 
gesteld, machtig is; 

Dat het tweede onderdeel faalt 
naar recht; 

Over het vijfde middel, 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding: 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij eiser is veroordeeld op de 
tegen hem ingestelde strafvordering, 
ingevolge de verwerping van de er
tegen gerichte voorziening, in 
kracht van gewijsde is gegaan, zo-

. dat de voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding geen 
belang meer heeft en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

D. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat eiser geen enkel 
ander middel aanvoert; 

12 december 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Sace - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Di
dier de Quevry, Brussel. 

'Nr. 234 

3' KAMER - 12 december 1984 

(VO~TALLIGE ZITTING) 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG - so
CIALE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID 
- ARBE!DSRECHTBANK - GESCHILLEN VAN 
BURGERLIJKE AARD DIE HET GEVOLG ZIJN 
VAN EEN OVERTREDING- BEGRIP. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN -
SOCIAAL PROCESRECHT - VORDERINGEN BE
DOELD IN ART. 578, 7°, GER.W. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN 
- BESLISSING DIE DE NAAM VAN DE MAGIS
TRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN 
DIENS ADVIES NIET VERMELDT - GEVOLG. 

1" Een geschil van burgerlijke aard dat 
het gevolg is van een overtreding in de 
zin van art. 578, 7', Ger. W. is elke vor
dering die laat blijken van een overtre
ding van de wetten en besluiten betref
fende de arbeidsreglementering en de 
aangelegenheden onder de bevoegd
heid van de arbeidsgerechten, zelfs al 
steunt de vordering niet uitdrukkelijk 
op die overtreding (1). 

(1) (2) en (3) Zie Cass., 6 feb. 1984, A.R. 
nrs. 6715 en 6912 (AC., 1983-84, nr. 304). Zie 
omtrent het begrip « overtreding van de wet
ten en besluiten betreffende de arbeidsregle
mentering en de aangelegenheden onder de 
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank » : Cass., 
6 dec. 1971 (AC., 1972, 333) en de conclusie 
van proc.-gen. Krings, toen advocaat-generaal, 
bij Cass., 20 jan. 1981 (AC., 1980-81, nr. 290). 
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2° Een vordering moet, op straffe van 
nietigheid, aan het openbaar ministe
rie worden meegedeeld, zodra zij laat 
blijken van een overtreding van de 
wetten en besluiten betreffende de ar
beidsreglementering en de aangelegen
heden onder de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten, zelfs al steunt de 
vordering niet uitdrukkelijk op die 
overtreding (2). (Artt. 578, 7°, en 764, 
eerste lid, 12°, Ger.W.) 

3° Nietig is het arrest dat de naam van 
de magistraat van het openbaar minis
terie die zijn advies over een verplicht 
mededeelbare zaak heeft gegeven, en 
de vermelding van dat advies niet be
vat, wanneer uit de stukken waarop 
het Hoi vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat het advies werd gegeven (3). 
(Artt. 764, eerste lid, en 780, eerste lid, 
io en 4o, Ger.W.) 

(PAREE T. GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V.) 

De h. advocaat-generaal Lenaerts 
heeft in substantie gezegd: 

1. Wanneer een sociaalrechtelijke rege
ling de verplichting tot betaling van loon 
of andere door de werkgever verschul
digde voordelen strafrechtelijk sanctio
neert, is de vordering tot betallng van 
dat loon of dat voordeel verplicht mede
deelbaar aan het openbaar ministerie. 
Aldus heeft het Hof beslist bij twee ar
resten van 6 februari 1984 (4). 

Volgens de leer van deze arresten is 
de voorziening gegrond. Aangezien deze 
zaak echter, met toepassing van artikel 
131 van het Gerechtelijk Wetboek, in vol
tallige zitting moet worden behandeld, 
geldt de regel niet dat de eenmaal geves
tigde rechtspraak ter wille van de rechts
zekerheid dient te worden bevestigd, 
maar wordt het Hof uitgenodigd de ge
stelde rechtsvraag opnieuw te onderzoe
ken. 

(2) en (3} Zie noot 1 op vorige biz. 

2. Centraal in deze voorziening staat 
de vraag wat in artikel 578, 7°, van het 
Gerechtelijk Wetboek dient te worden 
verstaan onder « geschillen van burger
lijke aard die het gevolg zijn van een 
overtreding van de wetten en besluiten 
betreffende de arbeidsreglementering en 
de aangelegenheden onder de bevoegd
heid van de arbeidsrechtbank ». 

Artikel 578, 7°, maakt deel uit van een 
opsomming van geschillen waarvan de 
kennisneming tot de volstrekte bevoegd
heid van de arbeidsgerechten behoort. 
Terwijl de artikelen 579 e.v. hoofdzake
lijk de rechtsgeschillen betreffende so
ciale voorzieningen tot onderwerp heb
ben - inzonderheid arbeidsongevallen, 
beroepsziekten en sociale zekerheid voor 
werknemers en zelfstandigen -, om
schrijft artikel 578 de rechtsgeschillen 
betreffende de arbeid, d.w.z. de geschil
len welke ontstaan tussen personen die 
door een arbeidsverhouding gebonden 
zijn, en welke op die arbeidsverhouding 
betrekking hebben (5). 

3. De voornaamste arbeidsverhouding 
is uiteraard de arbeidsovereenkomst die 
in de opsomming van artikel 578 vanzelf
sprekend op de eerste plaats komt (1°); 
daarop volgen de leerovereenkomst (2o) 
en de overeenkomst voor versnelde be
roepsopleiding (5°). 

Rechtsgeschillen betreffende de arbeid 
zijn niet alleen die welke uit de contrac
tuele bedingen zelf ontstaan, maar ook 
die welke de toepassing betreffen van de 
wettelijke bepalingen die de arbeidsver
houding regelen, zoals de Arbeidsover
eenkomstenwet en de wetgeving betref
fende de arbeids- en rusttijden, de ge
zondheid en veiligheid en het loon. 

Behalve door wettelijke bepalingen 
wordt de arbeidsverhouding daarenbo
ven nog geregeld door collectieve ar
beidsverhoudingen, inzonderheid col
lectieve arbeidsovereenkomsten. Wan
neer tussen een werkgever en een !Verk
nemer een geschil ontstaat over de 
toepassing van een C.A.O.-bepaling -
bijvoorbeeld het door een C.A.O. vastge
stelde minimumloon -, is dat evengoed 
een << geschil inzake arbeidsovereenkom
sten » in de zin van artikel 578, 1°, als 
wanneer de betwisting betrekking heeft 
op een loonbepaling in de individuele ar
beidsovereenkomst of op een door de 
wet uitgevaardigde loonregeling. 

(4) Zie hieromtrent o.m. de rede door eerste 
advocaat-generaal Vandermeersch op 4 sep
tember 1984 uitgesproken op de plechtige ope
ningszitting van het Arbeidshof te Gent: << De 
bevoegdheid en de beoordelingsvrijheid van de 
arbeidsgerechten ten overstaan van het straf- 1------------------
recht en het strafprocesrecht », nrs. 29 e.v. 

Zie ook het voorstel van wet tot wijziging 
van artikel 764, 12", van het Gerechtelijk Wet
boek (Senaat, 1983-84, Gedr. St., nr. 692/1}. 

(5} Zie omtrent de begrippen « rechtsge
schillen betreffende de arbeid » en « rechtsge
schillen betreffende sociale voorzieningen » 
mijn Sociaal Procesrecht, biz. 12 e.v 
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4. Om geschillen tussen werkgevers en 
werknemers omtrent een C.A.O.-bepaling 
aan de kennisneming van de arbeidsge
rechten op te dragen, was het niet nodig 
in artikel 578, 3", speciaal melding te rna
ken van << de individuele geschillen be
treffende de toepassing van de coilectie
ve arbeidsovereenkomsten »; zulke ge
schillen zijn immers geschillen inzake 
arbeidsovereenkomsten en staan derhal
ve reeds ter beoordeling van de arbeids
gerechten met toepassing van het 1". 

Onder het 3" wordt niettemin toch 
apart melding gemaakt van de coilectie
ve arbeidsovereenkomsten, omdat deze 
nog andere geschillen kunnen doen ont
staan dan die tussen werkgevers en 
werknemers, bijvoorbeeld de geschillen 
tussen de organisaties van werknemers 
en werkgevers welke de uitvoering of de 
opzegging van de C.A.O. betreffen, of de 
vordering van een vakbond om bij het 
sluiten van een C.A.O. te worden betrok
ken of tot een C.A.O. te mogen toetreden 
(6). 

Dat de geschillen tussen werkgever en 
werknemer die uit de toepassing van een 
C.A.O. ontstaan, zowel onder het 1" als 
onder het 3' van artikel 578 vailen, is 
voor de rechtspraktijk niet belangrijk, 
omdat geen enkele bijzondere bevoegd
heids- of procedureregel wei voor de ene 
maar niet voor de andere categorie van 
geschillen is voorgeschreven; beide beho
ren onder dezelfde voorwaarden tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten. 

5. Gaat aan artikel 578, 7', een zeer ge
detailleerde en ruime opsomming van de 
rechtsgeschillen betreffende de arbeid 
vooraf, dan moet de wetgever met de 
toevoeging van dit 7" wei een nieuwe ca
tegorie van geschillen op het oog hebben 
gehad die niet vailen onder een van de 
omschrijvingen vermeld in het 1" tot het 
6". Men kan bezwaarlijk aannemen dat 
onder het 7' hoofdzakelijk dezelfde ge
schillen worden omschreven als die wel
ke reeds in de voorafgaande opsomming 
zijn begrepen. 

Met toepassing van artikel 578, 1', 
neemt de arbeidsrechtbank kennis van 
aile geschillen tussen partijen bij een ar
beidsovereenkomst die ontstaan uit elke 
wettelijke regeling betreffende die ar
beidsverhouding. Waarom onder 7' dan 
herhalen dat de arbeidsrechtbank be
voegd is voor een zelfde geschil, wan-

neer die wettelijke regeling strafrechte
lijk gesanctioneerd is ? Geschillen tussen 
werkgever en werknemer over de toepas
sing van om het even welke C.A.O. staat 
ter beoordeling van de arbeidsrechtbank 
krachtens artikel 578, 1' en 3'. Waarom 
dan herhalen dat dit ook het geval is, 
wanneer de C.A.O. algemeen verbindend 
verklaard en dus strafrechtelijk gesanc
tioneerd is ? 

6. Nu is een herhaling van een 
bevoegdheidsregel op zich niet zo be
zwaarlijk, op voorwaarde dat beide re
gels volkomen identiek zijn en ook geen 
weerslag hebben op de toepassing van 
andere, verschillende rechtsregels. Zoals 
daareven werd gezegd is aan die voor
waarde bijvoorbeeld voldaan wat de ge
schillen inzake C.A.O.'s betreft : er is te 
dien aanzien geen enkel verschil naarge
lang de bevoegdheid van de arbeidsge
rechten gegrond is op het 1' of het 3' van 
artikel 578. 

Dit is daarentegen niet het geval wan
neer men aanneemt dat rechtsgeschillen 
betreffende de arbeid die ontstaan uit 
een strafrechtelijk gesanctioneerde wets
bepaling of een algemeen verbindend 
verklaarde C.A.O., niet aileen onder arti
kel 578, 1", eventueel ook 3', maar ook 
onder artikel 578, 7', vallen. 

Zoals uit onderhavige voorziening 
blijkt, zijn aileen de vorderingen bedoeld 
in het 7" verplicht mededeelbaar, niet die 
genoemd in het 1' en het 3". Bovendien 
geldt t.a.v. het 7" nog een andere bijzon
dere regel : luidens artikel 1052 kunnen 
de procureur-generaal en de arbeidsaudi
teur hoger beroep aantekenen tegen be
slissingen van de arbeidsrechtbanken in 
zake sociale zekerheid, minder-validen, 
administratieve sancties en administra
tieve geldboeten, maar ook « in aangele
genheden als bedoeld in artikel 578, 7" ». 
Beide bepalingen werden in het Gerech
telijk Wetboek ingevoegd door de Se
naatscommissie. In de commentaar daar
bij wordt aileen gezegd dat de verplichte 
mededeelbaarheid en de mogelijkheid 
van hoger beroep betrekking hebben op 
de zaken betreffende de sociale zeker
heid (7). Van de geschillen bedoeld in ar
tikel 578, 7", is geen sprake. 

7. De voornoemde ruime interpretatie 
van dit 7" aannemen houdt dus in dat het 
openbaar ministerie zich mag mengen in 
zuiver burgerrechtelijke geschillen, niet 
aileen bij wege van advies, maar ook 

(6) Senaat, 1966-67, Gedr. St., nr. 148, 
biz. 131, ibid., 1967-68, Gedr St., nr 78, biz. 113 (7) Senaat, 1964-65, Gedr St., nr 170, 
en 131 e.v ' biz. 132 en 161. 
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door, desnoods tegen de wil van de be
trokken partij in, hoger beroep in te stel
len tegen een beslissing over een !outer 
contractuele rechtsbetrekking; maar die 
inmenging is al dan niet geoorloofd 
naargelang de rechtsregel, die aan het 
burgerlijk geschil ten grondslag ligt, al 
dan niet strafrechtelijk gesanctioneerd 
is. 

Een werknemer wordt op staande voet 
ontslagen zonder enige opzeggingsver
goeding. Het openbaar ministerie mengt 
zich in de desbetreffende betwisting niet, 
ook al wordt aan de werknemer mis
schien wederrechtelijk elk inkomen ge
durende vele maanden, eventueel zelfs 
enkele jaren, ontzegd. Weliswaar is de 
opzeggingsvergoeding ook loon voor de 
toepassing van de Wet Bescherming 
Loon, maar, zoals het Hof in voltallige 
zitting van de 3e kamer op 5 december 
1977 heeft beslist, is artikel 11 van die 
wet, dat het tijdstip bepaalt waarop het 
nog verschuldigde loon moet worden uit
betaald, wanneer de dienstbetrekking 
een einde neemt, niet toepasselijk op de 
opzeggingsvergoeding; het te laat uitbe
talen van die vergoeding valt dus niet 
onder de strafbepaling van artikel 42, 1°, 
van dezelfde wet (8). Het openbaar mi
nisterie kan zich daarin niet mengen 
door hoger beroep in te stellen. 

Maar wanneer een werknemer na de 
regelmatige beiHndiging van zijn dienst
betrekking nog enkele aanvullende ver
goedingen vordert, ziet men daarin een 
overtrading van de strafrechtelijk ge- · 
sanctioneerde verplichting van de werk
gever om het loon tijdig te betalen, wat 
de bemoeiingen van het openbaar minis
terie wei rechtvaardigt en het zelfs toe
laat hoger beroep in te stellen, wanneer 
de werknemer niet alles heeft bekomen 
wat hij gevorderd heeft, ook al neemt hij 
daar vrede mee. 

8. Aan zulke ongewone, uitzonderlijke 
bevoegdheid van het openbaar ministerie 
moet toch wei een duidelijke wetsbepa
ling, althans een uitdrukkelijke wilsver
klaring van de wetgever ten grondslag 
liggen. 

Tijdens de voorbereiding van het Ge
rechtelijk Wetboek is nooit tot uitdruk
king gebracht dat aan artikel 578, 7°, een 
zo ruime betekenis moet worden gehecht 

(8) Cass., 5 dec. 1977 (A.C., 1978, 403) met 
cone!. O.M. 

dat zij de genoemde bevoegdheid van 
het openbaar ministerie verantwoordt 
(9). 

Evenmin leidt de opzet van de 
bevoegdheidsregeling van de arbeidsge
rechten tot dit besluit. Want, zoals werd 
gezegd, volgt de bevoegdheid omtrent ge
schillen die ontstaan uit arbeidsrechte
lijke wetsbepalingen en C.A.O.'s uit arti
kel 578, 1o tot 6°, en is het 7° niet nodig 
om enig geschil van die aard aan het 
oordeel van de arbeidsgerechten toe te 
vertrouwen. 

Ten slotte kan de voormelde ruime in
terpretatie ook niet uit de tekst van arti
kel 578, 7°, worden afgeleid. Deze wijst 
integendeel duidelijk naar een andere 
betekenis : bedoeld worden de civielrech
telijke vorderingen die uit een sociaal
rechtelijk misdrijf ontstaan. 

In de eerste plaats verwijst de aanhef 
van het 7o - « geschillen van burgerlijke 
aard die het gevolg zijn van een overtre
ding » - kennelijk naar het begrip 
• burgerlijke rechtsvordering volgend uit 
een misdrijf » bedoeld in artikel 26 van 
de wet van 17 april 1878, en dus ook 
naar de omschrijving die artikel 3 van 
dezelfde wet van dat begrip geeft : 
« rechtsvordering tot herstel van de 
schade, door een misdrijf veroorzaakt ». 
Het verband tussen beide begrippen 
wordt voorts onderstreept en bevestigd 
door de precisering in artikel 578, 7°, dat 
de desbetreffende bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten geldt « onverminderd 
de toepassing van de wetsbepalingen die 
deze bevoegdheid verlenen aan de straf
gerechten wanneer een strafvordering 
voor hen aanhangig is ». 

9. Het lijdt dus geen twijfel dat het be
sproken 7° beoogt de vorderingen tot her
stel van schade veroorzaakt door een 
overtrading van een strafrechtelijk ge
sanctioneerde arbeidsrechtelijke rege
ling. W anneer deze vordering, met toe
passing van artikel 4 van de wet van 17 
april 1878, niet samen met de strafvorde
ring voor de strafrechter wordt gebracht, 
wordt zij voor de arbeidsrechtbank en 
niet voor de rechtbank van eerste aanleg 
ingesteld, onder voorbehoud natuurlijk 
van de algemene bevoegdheid van deze 
laatste overeenkomstig artikel 568 van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

Dat is de werkelijke draagwijdte en 
betekenis van artikel 578, 7°, en aileen in 

1------------------------------
(9) Senaat, 1964-65, Gedr. St., nr. 170, 

biz. 114; Kamer, 1965-66, Gedr. St., nr 59/49, 
biz. 102. Zie ook hiervoor nr 6. · 
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die betekenis is de bepaling zinvol, om
dat zij aan de arbeidsgerechten een 
bevoegdheid toekent die deze anders niet 
zouden bezitten. 

10. Om betaling te bekomen van loon 
of andere voordelen waarop hij meent 
recht te hebben, kan de werknemer voor 
de arbeidsrechtbank verschillende soar
ten van vorderingen instellen : 

1 o Ofwel vordert hij de betaling van het 
loon of het voordeel zelf, dus de uitvoe
ring van een verplichting; deze vordering 
kan naar gelang van het geval steunen : 
- ofwel op de wettelijke bepaling die 
het voordeel toekent, bijvoorbeeld vakan
tiegeld, loon voor feestdagen of overloon; 
- ofwel op de C.A.O. die de grondslag 
van het recht vormt, bijvoorbeeld op het 
vastgestelde minimumloon, een nieuw
jaars- of produktiviteitspremie of bepaal
de vergoedingen; 

ofwel op de arbeidsovereenkomst 
waarbij het voordeel bedongen is. 

2o In plaats van het loon of het voor
deel zelf te vorderen kan de werknemer 
ook herstel van schade vragen en deze 
vordering kan naar gelang van het geval 
steunen: 

- ofwel op het niet nakomen van een 
contractuele verplichting, en dit geldt 
ook wanneer het gederfde voordeel 
wordt toegekend door een wettelijke re
geling of een C.A.O.; 

- ofwel op een misdrijf, wanneer de 
wettelijke regeling strafrechtelijk ge
sanctioneerd is of de C.A.O. algemeen 
verbindend is verklaard; een misdrijf 
kan ook bestaan, wanneer het loon of 
het voordeel niet betaald is op het tijd
stip bepaald bij artikel 9 of 11 van de 
Wet Bescherming Loon, in zoverre een 
van deze bepalingen daarop toepasselijk 
is. 

11. Van het onderscheid tussen deze 
verschillende mogelijkheden om loon of 
andere voordelen te vorderen, vindt men 
in de rechtspraak van het Hof menig 
voorbeeld. 

Het arrest van 14 april 1976 (10) stelt 
vast dat, volgens het arbeidshof, de oor
spronkelijke vordering uit een overeen
komst was ontstaan maar de vordering, 
met toepassing van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, werd gewijzigd in 
« een uit een misdrijf voortspruitende ci
vielrechtelijke vordering », d.w.z. « een 
rechtsvordering tot schadevergoeding 

(10) A.C., 1976, 942. 

voor de te late betaling van het verschil 
tussen het minimumloon en het loon dat 
(de werkneemster) werkelijk heeft ont
vangen ». 

Het arrest van 23 maart 1981 (11) lijkt 
de scheidingslijn tussen de verschillende 
vorderingen minder scherp te trekken. 
Want uit de vaststelling dat eiser beta
ling van vakantiegeld vorderde, leidt het 
af dat hij zijn vordering « deed steunen 
op een gebrek aan betaling dat met cor
rectionele straffen wordt gestraft », zodat 
de verjaring bepaald in artikel 26 van de 
wet van 17 april 1878 toepasselijk was. 

De arresten van 26 januari 1970 (12) 
en 7 oktober 1980 (13) nemen aan dat de 
werknemer wiens loon niet is betaald 
binnen de termijn die door een straf
rechtelijk gesanctioneerde wetsbepaling 
is vastgesteld, de keuze heeft om haar 
op het misdrijf gegronde vordering in te 
stellen, hetzij voor het burgerlijk ge
recht, hetzij voor het strafgerecht bij 
hetwelk de vervolging wegens het mis
drijf aanhangig is; en het arrest van 7 
oktober 1980 voegt eraan toe « dat daar
aan niets afdoet de omstandigheid dat 
zij het recht heeft om op contractuele 
grondslag voor het burgerlijk gerecht be
taling te eisen van het haar contractueel 
toekomende bedrag ». Beide arresten ne
men aan dat de schade voor de werkne
mer bestaat in het derven van het loon 
zelf en van de rente op het loon. 

De arresten van 28 juni 1982 (14) en 25 
april 1983 (15) oordelen « dat, wanneer 
het niet betalen van loon een misdrijf is, 
de werknemer een rechtsvordering kan 
instellen tot herstel van de schade door 
het misdrijf veroorzaakt, ook al vormt 
het niet betalen van dat loon tevens het 
niet nakomen van een verbintenis, die 
uit de arbeidsovereenkomst voort
spruit ». In beide gevallen onderstreept 
het Hof dat uit de bestreden arresten 
blijkt dat eiser zijn vordering liet steu
nen op de overtreding van de strafbepa
lingen vervat in artikel 42 van de Wet 
Bescherming Loon, dus kennelijk op het 
niet tijdig betalen van het loon; in het 
arrest van 28 juni 1982 ging het hoven-

(11) A.C., 1980-81, 817, nr. 419. 

(12) A. C., 1970, 4 75. 

(13) A.C., 1980-81, 130, nr. 83. 

(14) A.R. nr. 3512 (A.C., 1981-82, nr. 652). 

(15) A.R. nr. 3825 (A.C., 1982-83, nr. 467). 
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dien om een vordering gesteund op arti
kel 56 van de C.A.O.-wet, dus wegens het 
niet betalen van het minimumloon vast
gesteld bij algemeen verbindend ver
klaarde C.A.O. 

12. Om te beslissen of een vordering al 
dan niet onder artikel 578, 7', van het 
Gerechtelijk Wetboek valt, is het onont
beerlijk het voorwerp en de oorzaak van 
de vordering nauwkeurig te bepalen. 

Wanneer de werknemer het loon of 
het voordeel zelf - dus de uitvoering 
van de verplichting - vordert en wan
neer hij schadevergoeding wegens het 
niet nakomen van een contractuele ver
plichting vordert, maakt hij bij de ar
beidsrechtbank een geschil inzake ar
beidsovereenkomsten, eventueel ook be
treffende de toepassing van een C.A.O. 
aanhangig en is die rechtbank bevoegd 
krachtens artikel 578, 1', eventueel 3'. 
Vordert hij daarentegen schadevergoe
ding wegens een misdrijf, dan gaat het 
om een geschil als bedoeld in artikel 578 
7'. ' 

pen vastgesteld door of overeenkomstig 
de artikelen 9 of 11 van de Wet Bescher
ming Loon. 

14. Als de rechter de vordering moet 
nemen zoals de partijen ze voorbrengen, 
dan volgt daar logisch uit dat hij zijn 
bevoegdheid op dezelfde grond moet be
palen; dan mag hij ook met het doel het 
voorwerp van de vordering niet wijzigen 
of mag hij evenmin rekening houden 
met feiten waarover partijen geen debat 
h~bben gevoerd en waarover hij geen 
mtspraak mag doen. Doet hij dat wel, 
dan miskent hij de beschikkingsmacht 
van de partijen (17). 

Om de toepassing van artikel 578, 7', 
en dus ook van de verplichte mededeling 
aan het openbaar ministerie te verant
woorden, volstaat derhalve niet dat de 
rechter - ook de cassatierechter niet -
in het dossier een gegeven vindt waaruit 
hij een strafbaar feit kan afleiden. Ver
eist is dat de vordering op dat feit is ge
grond. Van een geschil in de zin van de
ze bepaling is dus aileen sprake wanneer 
herstel van schade wordt gevorderd we
gens overtreding van een strafrechtelijk 
gesanctioneerde arbeidsrechtelijke bepa
ling. 

• 
• 

13. Het voorwerp en in beginsel ook de 
oorzaak van de vordering bepalen is 
zaak van partijen, niet van de rechter. In 
zijn rede van 1 september 1983 heeft pro
cureur-generaal Krings duidelijk de 
grenzen van de bevoegdheid van de 
rechter te dien aanzien omschreven : 
« De partij bepaalt de feiten waarop zij 15. Tegen de voorgestelde oplossing 
haar vordering laat steunen. Die keuze. wordt aangevoerd dat zij strijdig is met 
is voor de rechter bindend. Wanneer het- het arrest van 31 januari 1980 en de 
zelfde feit voor verschillende kwalifica- daarbij horende conclusie van procureur
ties vatbaar is, dan rust het op de rech- generaal Dumon (18). 
ter de kwalificatie vast te stellen. Maar Dit. arrest behandelt een vordering tot 
zodra in die kwalificatie feiten betrokken betalmg van schadevergoeding die eiser 
worden die niet in de oorspronkelijke zowel op een contractuele als op een ex
kwalificatie begrepen waren (en waar- tra-contractuele fout grondt. De voorzie
over partijen niet gedebateerd hebben) ning komt op tegen de beslissing van het 
dan betreedt de rechter het domein dat hof van beroep • dat de vordering, voor 
aan de partijen voorbehouden is en dan zover ze gegrond is op de tekortkomin
schendt hij het beschikkingsbeginsel » gen van verweerder aan zijn contrac
(16). tuele verplichtingen, onderworpen is aan 

Wanneer een werknemer betaling vor- de verjaring van de uit een wanbedrijf 
dert vaz: het minimumloon bepaald bij volgende burgerlijke rechtsvordering ». 

C.A.O., 1s het voorwerp van zijn vorde- Het arrest oordeelt vooreerst dat 
ring niet herstel van schade veroorzaakt « hoewel eiser zich ook beriep op uit een 
door een misdrijf. De rechter mag dat overeenkomst voortvloeiende verplichtin
vo.orwerp niet wijzigen. Hij mag even- gen, de vordering tot toekenning van 
mm aan de oorzaak van de vordering ra- schadevergoedlng ... steunde op een ge-
ken door als rechtsfeit waarop de vorde- 1------------------
ring is gegrond, in aanmerking te nemen 
dat de werkgever de gevorderde achter
stallen niet betaald heeft op de tijdstip-

(16) Het ambt van de rechter bij de Ieiding 
van het rechtsgeding, nr 16. 

(17) Zie ook de vermelde rede van eerste ad
vocaat-generaal Vandermeersch, nr 32. 

(18) A.C., 1979-80, 643, nr 330, de conclusie 
van de procureur-generaal verscheen m Bull. 
en Pas., 1980, I, 622. Zw ook Cass., 1 JUlll 1984, 
A.R. nr 4160 (A.C., 1983-84, nr 563). 
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draging van verweerder, die de oorzaak 
van de schade was, welke ... (een) wan
bedrijf opleverde >>. Vervolgens beslist 
het « dat de omstandigheid dat eiser 
aanvoerde dat die gedraging van ver
weerder ook een tekortkoming aan zijn 
contractuele verplichtingen was geweest, 
niet tot gevolg kon hebben dat de rech
ter vermocht buiten beschouwing te Iaten 
dat de vordering in werkelijkheid op dat 
wanbedrijf was gebaseerd en, zelfs in
dien eiser zich tot grondslag van zijn 
vordering beriep op de overeenkomst die 
hij met verweerder had gesloten, te be
slissen dat ten deze niet de verjarings
termijn van de wet van 17 april 1878, 
doch we! die van het burgerlijk recht 
van toepassing was ». 

16. Mag men nu uit dit arrest afleiden 
dat een vordering tot uitvoering van een 
strafrechtelijk gesanctioneerde verplich
ting, een burgerlijke rechtsvordering is 
in de zin van de wet van 17 april 1878 -
dus een vordering tot herstel van schade, 
door een misdrijf veroorzaakt - en der
halve ook een geschil van burgerlijke 
aard dat het gevolg is van een overtre
ding in de zin van artikel 578, 7°, van het 
Gerechtelijk Wetboek? Alleen wanneer 
die vraag bevestigend moet worden be
antwoord, valt de voorgestelde oplossing 
met dat arrest niet te rijmen. 

In de eerste plaats dient te worden op
gemerkt dat het in het arrest van 31 ja
nuari 1980 uitsluitend gaat om vorderin
gen tot herstel van schade. Van een 
vordering tot uitvoering van een ver
plichting is nergens sprake. En beide 
vorderingen zijn, zoals werd gezegd, fun
damenteel van elkaar onderscheiden, 
aangezien zij een verschillend voorwerp 
hebben. 

Uit het besproken arrest kan dus in 
geen geval worden afgeleid dat een vor
dering tot uitvoering van een verplich
ting een burgerlijke rechtsvordering is 
en dus een geschil als bedoeld in artikel 
578, 7°. 

17. Wanneer nu het strafbaar feit niet 
bestaat in het niet nakomen van de ver
plichting zelf - bijvoorbeeld het niet be
talen van bij algemeen verbindend ver
klaarde C.A.O. vastgesteld loon of van 
vakantiegeld -, maar in het niet tijdig 
nakomen van de verplichting - bijvoor
beeld het niet betalen van het bedongen 
loon op de tijdstippen bepaald in artikel 
9 of 11 van de Wet Bescherming Loon -
komt daar nog bij dat het straibaar feit 

buiten het geschil valt, zo de vordering 
steunt op het niet nakomen van de ver
plichting. 

Wanneer de werknemer betaling vor
dert van het overeengekomen loon of 
van bij een niet algemeen verbindend 
verklaarde C.A.O. vastgesteld loon, hoeft 
de rechter zelfs niet vast te stellen wan
neer dit loon volgens de genoemde arti
kelen 9 of 11 diende te worden uitbetaald 
en dat die termijn verstreken is. 

Zelfs indien uit de rechterlijke beslis
sing zou blijken dat het loon niet tijdig 
is betaald, valt deze vaststelling nog vol
komen buiten het geschil en de uit
spraak; want dat feit heeft niet ter dis
cussie gestaan, is buiten het debat tus
sen partijen gebleven. Bij zulke vorde
ringen is er dus nog minder sprake van 
een geschil over de burgerlijke gevolgen 
van een overtreding dan wanneer de ver
plichting tot betaling zelf strafbaar is. 

Ik zie dan ook niet in dat het arrest 
van 31 januari 1980 verbiedt de vorderin
gen tot uitvoering van een strafrechtelijk 
gesanctioneerde verplichting buiten de 
werkingssfeer van artikel 578, 7°, te hou
den. 

18. Geldt deze stelling ook wanneer de 
vordering niet strekt tot uitvoering van 
een verplichting, maar wanneer de werk
nemer zijn vordering tot schadevergoe
ding grondt op het niet nakomen van de 
contractuele verplichting door de werk
gever? 

Vanzelfsprekend is het voorwerp van 
zulke vordering hetzelfde als van die 
welke steunt op een buitencontractuele 
fout. In beide gevallen is de oorzaak van 
de vordering echter verschillend. Welis
waar ligt aan beide dezelfde tekortko
ming ten grondslag. Maar deze is ver
schillend gekwalificeerd. Is de vordering 
gegrond op het niet nakomen van de 
contractuele verplichting, dan wordt aan 
het rechtsfeit dat de oorzaak van de 
rechtsvordering vormt, een ander feit 
toegevoegd, m.n. de arbeidsovereen
komst (19). En dan is het meteen geen 
vordering meer tot herstel van schade 
door een misdrijf veroorzaakt. 

W eliswaar doet ook deze vordering 
van het bestaan van een misdrijf blijken, 
maar de werknemer grondt daarop zijn 
vordering niet; dus werpt hij geen ge
schil op betreffende de burgerlijke gevol
gen van de overtreding. 

(19) Zie ook de voormelde rede van procu
reur-generaal Krings, nr. 30. 
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19. Nu zegt het arrest van 31 januari 
1980 wel dat de vordering ex contractu 
« in werkelijkheid op (het) wanbedrijf 
was gebaseerd ''· Maar ik meen niet dat 
het Hof daarmee bedoeld heeft dat het 
misdrijf de oorzaak van de vordering is. 
Want onmiddellijk daarop oordeelt het 
dat « eiser zich tot grondslag van zijn 
vordering beriep op de overeenkomst die 
hij met verweerder had gesloten », De 
overeenkomst was dus duidelijk de oor
zaak van de vordering en de rechter ver
mag deze niet ambtshalve te wijzigen. 

Het arrest past op de vordering tot 
herstel van de contractuele schade ook 
de verjaringstermijn toe van de burger
lijke rechtsvordering bepaald in de wet 
van 17 april 1878. Maar nergens zegt het 
arrest - en procureur-generaal Dumon 
in zijn conclusie evenmin - dat zulke 
vordering een burgerlijke rechtsvorde
ring is - hoe zou het ook kunnen, ver
mits ze niet strekt tot vergoeding van 
schade wegens een buitencontractuele 
fout. 

Deze rechtspraak vindt haar verant
woording in de uitdrukkelijke wil van de 
wetgever om de benadeelde te verhinde
ren nog een strafbaar feit tot staving 
van zijn burgerlijke vordering aan te 
voeren op een ogenblik dat de strafrech
ter niet meer tot bestraffing van dat feit 
kan overgaan. Procureur-generaal Du
mon zet dit onder verwijzing naar de 
parlementaire voorbereiding, zowel van 
de wet van 17 april 1878 als van die van 
30 mei 1961, overtuigend uiteen. En het 
arrest bevestigt dit uitdrukkelijk door de 
considerans « dat de wet, door de burger
lijke rechtsvordering te onderwerpen 
aan de verjaringstermijn bepaald in de 
wet houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, wil be
letten dat, in prive-belang, strafbare fei
ten gerechtelijk kunnen worden vastge
steld na het verstrijken van de door de 
wet voorgeschreven termijn », 

Het arrest legt, overeenkomstig de uit
drukkelijke wil van de wetgever, duide
lijk de klemtoon op de vaststelling van 
het strafbaar feit en niet op de omschrij
ving van het begrip « burgerlijke rechts
vordering » : om de vaststelling van het 
strafbaar feit te voorkomen wordt de 
verjaringstermijn van de burgerlijke 
rechtsvordering toegepast, ook wanneer 
de vordering steunt op de contractuele 
aansprakelijkheid. Maar daarmee is niet 
gezegd dat deze vordering een burger
lijke rechtsvordering in de zin van de 
wet van 17 april 1818 is. 

20. En zelfs indien men aan het arrest 
toch die betekenis zou willen geven, kan 
dit toch maar alleen gelden t.a.v. een 
vordering tot schadevergoeding. 

Het lijkt daarentegen ondenkbaar een 
vordering die niet strekt tot herstel van 
schade, maar tot uitvoering van een ver
plichting, een burgerlijke rechtsvorde
ring te noemen. En daarover gaat het in 
deze zaak. 

Zulke vordering is dan ook in geen ge
val een geschil van burgerlijke aard dat 
het gevolg is van een overtreding als be
doeld in artikel 578, 7•, van het Gerechte
lijk Wetboek. 

Ik meen derhalve dat er reden is om 
terug te komen op de rechtspraak geves
tigd door de arresten van 6 februari 
1984. 

• 
• • 

21. Vallen onder artikel 578, 7•, van het 
Gerechtelijk Wetboek alleen de vorderin
gen tot herstel van schade door een ar
beidsrechtelijk misdrijf veroorzaakt, dan 
lijdt het geen twijfel dat deze bepaling in 
onderhavige zaak geen toepassing vindt. 

Eiser vordert geen schadevergoeding 
maar betaling van het hem verschuldig
de loon en de nieuwjaarspremie. Het ge
vorderde is gelijk aan het verschil tussen 
het loon dat hem werd uitbetaald over
eenkomstig de werkelijk uitgeoefende 
functie, en het loon dat hem toekomt in 
de functie die hij had moeten uitoefenen. 
De ganse discussie draait rond de vraag 
of verweerster eiser al dan niet rechtma
tig in een andere functie heeft overge
plaatst met rangverlaging en overeen
komstig loonverlies. Deze overplaatsing 
zou volgens verweerster het gevolg zijn 
van tekortkomingen die eiser in het ver
vullen van zijn taak zou hebben begaan. 

Het aan de arbeidsgerechten voorge
legde geschil speelt zich uitsluitend af in 
de contractuele sfeer, gaat alleen om de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 
Van een misdrijf is nooit sprake ge
weest; eiser heeft bijvoorbeeld niet be
weerd dat hem het loon werd ontzegd 
waarop hij krachtens een algemeen ver
bindend verklaarde C.A.O. recht had. De 
vordering kan dan ook niet op een mis
drijf steunen. 

22. In zijn voorziening voert e1ser aan 
dat « de niet-betaling van loon en van 
een eindejaarspremie een misdrijf uit
maakt, gesanctioneerd door artikel 42 
van de wet van 12 april 1965 "· Hiermee 
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wil hij kennelijk beweren dat de niet-be
taling strafbaar is, omdat het loon en de 
premie niet werden uitbetaald op het 
tijdstip voorgeschreven door artikel 9 of 
11 van die wet. 

Om een overireding van een van beide 
wetsbepalingen vast te stellen, moet blij
ken welke van de voorschriften die de 
perioden van loonuitbetaling regelen -
en er zijn er verschillende - in dit geval 
toepassing vindt; tevens moeten de feite
lijke gegevens vaststaan die aantonen 
dat de toepasselijke regel overtreden 
werd. In het ganse dossier is noch om
trent de rechtsregel, noch omtrent de fei
ten enige aanwijzing te vinden. 

Wellicht zal men opwerpen dat uit het 
arrest toch blijkt dat de arbeidsovereen
komst werd beeindigd en dat het nog 
verschuldigde loon volgens artikel 11 als
dan onverwijld moet worden uitbetaald. 
Artikel 11 voegt er evenwel aan toe dat 
de uitbetaling moet gebeuren « uiterlijk 
op de eerste betaaldag die volgt op de 
datum waarop de dienstbetrekking ein
digt •· In mijn conclusie bij het arrest 
van 5 december 1977 (20) heb ik ge
meend te kunnen aantonen dat deze be
paling betekent dat - om de woorden 
van de memorie van toelichting te ge
bruiken - « de betaling moet geschieden 
op de dag waarop het loon normaal had 
moeten worden uitbetaald, indien de 
werknemer in dienst ware gebleven • 
(21). Dit wil dus concreet o.m. zeggen dat 
een nieuwjaarspremie - waarover het 
in deze zaak ook gaat - niet onmiddel
lijk na het ontslag moet worden uitbe
taald, maar bijvoorbeeld pas op het ein
de van het jaar of in de loop van het 
volgend jaar. Ook na de beeindiging van 
de dienstbetrekking moet dus nog wor
den nagegaan welke uitbetalingsdatum 
overeenkomstig de regels van artikel 9 
in aanmerking komen. 

Om tot de overtreding van de Wet Be
scherming Loon te kunnen besluiten, 
ontbreken de nodige feitelijke vaststel
lingen in het bestreden arrest en overi
gens ook in de andere processtukken. 
Dit is trouwens begrijpelijk omdat eiser 
voor het arbeidshof geen beroep heeft 
gedaan op de strafrechtelijke aspecten 
van het niet betalen van het verschuldig
de loon; hij had die ook helemaal niet 
nodig om zijn vordering te staven. 

(20) A.C., 1978, 407-408, en J.T.T., 1978, 70. 

(21) Kamer, 1962-63, Gedr. St., nr. 471/1, 
biz. 6. 

En zelfs indien er een misdrijf zou be
staan, heeft eiser zijn vordering daarop 
nog niet gegrond. Grondslag daarvan is 
uitsluitend een !outer contractuele ver
plichting. 

23. Overigens strekt de vordering niet 
tot herstel van schade, maar tot uitvoe
ring van die contractuele verplichting. 

Het arbeidshof heeft duidelijk aan
dacht gehad voor het onderscheid tussen 
beide vorderingen. Want na de vordering 
te hebben afgewezen omdat geen loon 
verschuldigd was, voegt het eraan toe 
dat dit ook het geval is « zo het de be
doeling zou zijn een vergoeding te vorde
ren van de schade ». 

Ik meen dat het arbeidshof hier een 
loutere hypothese onderzoekt en niet be
slist dat schadevergoeding ook werkelijk 
gevorderd werd. Doch zelfs in die veron
derstelling gaat het nog om « de schade 
die werd opgelopen ten gevolge van de 
mutatie met rangverlaging •, die als 
tuchtmaatregel zou zijn opgelegd. Dan 
betreft het nog een vordering tot herstel 
van schade die gegrond is op de arbeids
overeenkomst, niet op een misdrijf. 

24. Eisers vordering valt in geen geval 
onder artikel 578, 7", van het Gerechte
lijk Wetboek en is derhalve niet ver
plicht mededeelbaar aan het openbaar 
ministerie met toepassing van artikel 
764, eerste lid, 12", van hetzelfde wet
hoek. 

Het middel faalt naar recht. 

Conclusie: Verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4576) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1984 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 578, 7", 764, eerste 
lid, 12", 780, eerste lid, 1" en 4", van het 
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel no
dig, 1138, 5", van het Gerechtelijk Wet
hoek en 42 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, 

doordat het arbeidshof het hoger be
roep ontvangt doch als ongegrond afwijst 
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en, op het incidenteel hoger beroep, het 
beroepen vonnis wijzigt, de oorspronke
lijke vordering van eiser volledig afwijst 
en eiser in de kosten veroordeelt, 

terwijl artikel 764, eerste lid, 12•, van 
het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft 
dat de vordering, bepaald door, onder 
meer, artikel 578, 7•, van het Gerechte
lijk Wetboek, aan het openbaar ministe
rie moet worden medegedeeld; artikel 
578, 7•, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat de arbeidsrechtbank kennis 
neemt van geschillen van burgerlijke 
aard die het gevolg zijn van een overtre
ding van de wetten en besluiten betref
fende de arbeidsreglementering en de 
aangelegenheden onder de bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank; als « geschillen 
van burgerlijke aard die het gevolg zijn 
van een overtreding van de wetten en 
besluiten betreffende de arbeidsregle
mentering en de aangelegenheden onder 
de bevoegdheid van de arbeidsrecht
bank » moeten worden beschouwd aile 
betwistingen die het gevolg zijn van een 
overtreding van een arbeidsrechtelijke 
norm en die de benadeelde partij, hetzij 
voor de strafrechter, hetzij voor de ar
beidsgerechten kan aanhangig maken; 
eiser ten deze onder meer betaling vor
derde van achterstallig loon en van een 
saldo van een eindejaarspremie, zoals 
door het arbeidshof wordt vastgesteld; de 
niet-betaling van loon en van een einde
jaarspremie een misdrijf uitmaakt, ge
sanctioneerd door artikel 42 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers; de 
zaak ten deze aan het openbaar ministe
rie had dienen te worden medegedeeld 
en het openbaar ministerie advies had 
dienen te geven; artikel 780, eerste lid, 1• 
en 4•, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat een vonnis op straffe van nie
tigheid onder meer de namen van de 
rechters die over de zaak hebben geoor
deeld, en van de magistraat van het 
openbaar ministerie die zijn advies heeft 
gegeven, evenals de vermelding van het 
advies van het openbaar ministerie dient 
te bevatten; noch uit de bestreden beslis
sing, noch uit enig ander processtuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat onderhavige zaak aan het 
openbaar ministerie werd medegedeeld 
en het openbaar ministerie een advies 
uitbracht; de beslissing, waarbij het ar
beidshof uitspraak deed zonder het ad
vies van het openbaar ministerie te heb
ben ingewonnen, derhalve dient te wor
den vernietigd wegens schending van 

aile in het middel vermelde wetsbepalin
gen: 

Overwegende dat het middel het 
arrest aileen aanvecht in zoverre ei
sers vordering tot betaling van ach
terstallig loon en een << eindej aars
premie » wordt afgewezen; 

Overwegende dat de arbeidsge
rechten, ingevolge de artikelen 764, 
eerste lid, 12•, en 578, 7•, van het Ge
rechtelijk Wetboek, op straffe van 
nietigheid, tot mededeling aan het 
openbaar ministerie van een inge
stelde vordering zijn verplicht, zodra 
die vordering laat blijken van een 
overtreding van de wetten en beslui
ten betreffende de arbeidsreglemen
tering en de aangelegenheden onder 
de bevoegdheid van de arbeidsge
rechten, zelfs al steunt die vordering 
niet uitdrukkelijk op die overtre
ding; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat eiser in zijn oorspronke
lijke dagvaarding onder andere de 
betaling van achterstallig loon en 
van een vervallen << eindejaarspre
mie » van verweerster vorderde, dat 
de eerste rechter die punten van de 
vordering gegrond verklaarde en dat 
verweerster tegen die beslissing ho
ger beroep instelde; 

Overwegende dat de aldus voor 
het arbeidshof ingestelde vordering 
laat blijken van het bestaan van een 
misdrijf, nu de niet-betaling van het 
loon en van een vervallen « einde
jaarspremie » op het tijdstip waarop 
zij dienden te worden betaald, een 
overtreding uitmaakt van de artike
len 9 en/ o~ 11 van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers, 
strafbaar gesteld door artikel 42, 1•, 
van die wet; 

Dat de appelrechters derhalve, 
krachtens de artikelen 764, eerste 
lid, 12•, en 578, 7•, van het Gerechte
lijk Wetboek, de vordering, op straf
fe van nietigheid, aan het openbaar 
ministerie dienden mee te delen; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 780, eerste lid, 1• en 4•, van voor
meld wetboek, het vonnis, op straffe 
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van nietigheid, de naam van de 
magistraat van het openbaar minis
terie die zijn advies heeft gegeven 
en de vermelding van dat advies 
moet bevatten; dat deze regels ook 
in hoger beroep gelden; 

Overwegende dat het arrest noch 
de naam van de magistraat van het 
openbaar ministerie die zijn advies 
heeft gegeven, noch de vermelding 
van dat advies bevat; dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat het 
openbaar ministerie advies heeft ge
geven; 

Dat het arrest aldus de artikelen 
764, eerste lid, 12°, en 780, eerste lid, 
1o en 4°, van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering tot 
betaling van loon en van een « ein
dej aarspremie » en over de kosten; 
beveelt 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 daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

12 december 1984 - a• kamer - Voor
zitter: de h. Chatel, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Vervloet - An
dersluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Bii.tzler en Van Ryn. 

Nr. 235 

1• KAMER - 13 december 1984 

1° VORDERING IN RECHTE - VORDE
RING TOT VRIJWARING- BEGRIP. 

2° TUSSENKOMST BURGERLIJKE ZA-
KEN - VORDERING TOT VRIJWARING - BE
GRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK 
OEFENT OP BEPAALDE REDENEN VAN DE BE
STREDEN BESLISSING - BESCH!KKEND GE· 
DEELTE NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR 
EEN ANDERE REDEN - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

4° OVEREENKOMST- SCHADE VAN EEN 
PARTIJ BIJ EEN OVEREENKOMST DOOR CON
TRACTUELE FOUT VAN EEN ANDERE PARTIJ 
- BESLISSING DAT DIE ANDERE PARTIJ VER
SCHILLENDE CONTRACTUELE FOUTEN HEEFT 
BEGAAN DIE ELK DE SCHADE HEBBEN VER
OORZAAKT- CASSATIEBEROEP VAN DE AN
DERE PARTIJ - ElSER OEFENT GEEN KRI
TIEK OP DE BESLISSING DAT EEN VAN DIE 
FOUTEN DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT -
MIDDEL MET ALLEEN KRITIEK OP DE BESLIS
SING OVER DE ANDERE FOUTEN - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

5° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LUKE ZAKEN - OVEREENKOMST - SCHADE 
VAN EEN PARTIJ BIJ EEN OVEREENKOMST 
DOOR DE CONTRACTUELE FOUT VAN EEN AN
DERE PARTIJ - BESLISSING DAT DIE ANDE
RE PARTIJ VERSCH!LLENDE CONTRACTUELE 
FOUTEN HEEFT BEGAAN DIE ELK DE SCHADE 
HEBBEN VEROORZAAKT - CASSATIEBEROEP 
VAN DE ANDERE PARTIJ - ElSER OEFENT 
GEEN KR!TIEK OP DE BESLISS!NG DAT EEN 
VAN DIE FOUTEN DE SCHADE HEEFT VEROOR
ZAAKT - MIDDEL MET ENKEL KRITIEK OP 
DE BESLISSING OVER DE ANDERE FOUTEN -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

6° OVEREENKOMST- SCHADE VAN EEN 
PARTIJ BIJ EEN OVEREENKOMST DOOR DE 
CONTRACTUELE FOUT VAN EEN ANDERE PAR
TIJ EN DOOR DE SAMENLOPENDE AQUI
L!SCHE FOUT VAN EEN DERDE - VERBINTE
NIS VAN DE MEDECONTRACTANT JEGENS DE 
GETROFFENE. 

7° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - OVEREENKOMST - SCHADE 
VAN EEN PARTIJ BIJ EEN OVEREENKOMST 
DOOR DE CONTRACTUELE FOUT VAN EEN AN
DERE PARTIJ- VEROORDELING VAN DIE AN
DERE PARTIJ TOT VOLLEDIGE VERGOEDING 
VAN DE SCHADE - CASSATIEBEROEP VAN 
DIE ANDERE PARTIJ TEGEN DE GETROFFENE 
- MIDDEL TEN BETOGE DAT EEN AQUI
L!SCHE FOUT VAN EEN DERDE DE SCHADE 
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MEDE HEEFT VEROORZAAKT - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

8° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LUKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT 
DE CONCLUSIE VAN EEN ANDERE PARTIJ 
NIET IS BEANTWOORD - ONTVANKEL!JK
HEIDSVEREISTEN. 

1° en 2o Wanneer een verweerder tegen 
een onder meer tegen hem ingestelde 
vordering tot schadevergoeding enkel 
aanvoert dat een medeverweerder vol
Jedig aansprakelijk is voor die schade, 
impliceert dat verweer helemaal geen 
vordering tot vrijwaring van de eerste 
verweerder tegen de tweede. 

3° Niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang is het middel dat enkel kritiek oe
fent op bepaalde redenen van de be
streden beslissing, terwijl het beschik
kende gedeelte naar recht verantwoord 
is door een andere reden (1). 

4° en 5° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat gericht is te
gen de beslissing waarbij verschillende 
contractuele fouten van eiser bewezen 
worden verklaard, die elk de door ver
weerder, medecontractant van de ge
noemde eiser, geleden schade hebben 
veroorzaakt, wanneer die eiser geen 
kritiek oefent op de beslissing waarbij 
hem een van de contractuele fouten 
als oorzaak van de schade wordt ten 
Jaste gelegd (2). 

6° Wanneer een partij bij een overeen
komst schade heeft geleden door de 
contractuele lout van een andere partij 
en door de samenlopende aquilische 
lout van een derde, is de medecontrac
tant, t.a. v. de getroffene, tot volledige 
schadevergoeding gehouden (3). 

7o Wanneer een partij bij een overeen
komst schade heeft geleden door de 
contractuele lout van een andere partij 

volledige vergoeding van die schade is 
veroordeeld, is bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk het middel dat tot 
staving van het cassatieberoep va~ de 
medecontractant tegen de getroffene, 
aanvoert dat een aquilische lout van 
een derde de schade mede heeft ver
oorzaakt (4) 

8° Een partij mag een gebrek aan ant
woord op de conclusie van een andere 
partij aanvoeren indien de berechting 
van de door die conclusie opgeworpen 
betwisting belang heeft voor het ge
schil tussen haarzelf en de andere par
tijen (5); het middel afgeleid uit dat ge
brek aan antwoord wordt evenwel niet 
aangenomen indien het Hot vaststelt 
dat, voor de berechting van het ge
schil dat belang heeft voor de partij 
die de genoemde conclusie heeft gena
men, de rechter wegens zijn beslissing 
die conclusie niet meer behoefde te be
antwoorden. 

(DEPREZ T. « ARTICOM » P.V.B.A., , AUDIMA » 

P.V.B.A.; « AUDIMA > P.V.B.A. T. « ARTICOM > 

P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nrs. 6927-7047) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1982 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Overwegende dat de cassatiebe
roepen ingeschreven onder de nrs. 
6927 en 7047 van de algemene rol te
gen hetzelfde arrest zijn gericht, dat 
zij samenhangend zijn en dat zij 
moeten worden samengevoegd; 

en laatstgenoemde t.a.v. getroffene tot 1------------------
(1) Cass., 18 mei 1984, A.R. nr. 4217 

(A.C., 1983-84, nr. 531). 

(2) Zie, in geval van verschillende aquilische 
fouten die aan dezelfde persoon worden ten 
laste gelegd, Cass., 28 feb. 1984, A.R. nr. 8173 
(A.C., 1983-84, nr. 361). 

(3) Zie, in geval van samenlopende aqui
lische fouten die aan verschillende personen 
worden ten laste gelegd, Cass., 31 okt. 1984, 
A.R. nr. 3$89 (A.C., 1984-85, nr. 151). 

. (4) Zie, in geval van samenlopende aqui
hsche fouten d1e aan verschillende personen 
worden ten laste gelegd, Cass., 7 sept. 1982, 
A.R. nr. 7169 (A.C., 1982-83, nr. 15). 

(5) Zie Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 520); 
19 okt. 1977 (ibid., 1978, 226); 30 sept. 1981, 
A.R. nr. 1726, 14 okt. 1981, A.R. nr. 1666, 18 
feb. 1982, A.R. nrs. 6432-6433; 22 feb. 1982, A.R. 
nr. 3356; 23 juni 1982, A.R. nr. 2239 
(ib~d., 1981-82, nrs. 76, 116, 363, 370 en 636) en 
7 Jan. 1983, A.R. nr. 3579 (ibid., 1982-83, 
nr. 265). 



530 HOF VAN CASSATIE Nr. 235 

I. Over eisers cassatieberoep in de 
zaak nr. 6927: 

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

doordat het hof van beroep heeft ver
klaard dat eisers rechtsvordering tot vrij
waring tegen de eerste verweerster niet 
ontvankelijk is op grond dat « de rechts
vordering tot vrijwaring die Deprez 
(thans eiser) voor het eerst in hoger be
roep tegen de P.V.B.A. Articom (thans 
eerste verweerster) heeft ingesteld, niet 
ontvankelijk is nu geen " gerechtelijk 
contract" tussen voornoemde partijen 
aan de eerste rechter is onderworpen en 
die vordering zelfs niet virtueel begrepen 
is in de oorspronkelijke vordering van de 
P.V.B.A. Audima (thans tweede verweer
ster) », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser zijn 
conclusie voor de Rechtbank van Koop
handel te Namen uitdrukkelijk tegen de 
eerste en tweede verweerster heeft ge
richt en de genoemde rechtbank uitdruk
kelijk heeft gevraagd te oordelen dat de 
eerste verweerster, die aansprakelijk is 
voor het gebrek van de soepele verbin
dingsstukken dat de schade heeft veroor
zaakt, volledig aansprakelijk is voor het 
schadegeval, wat duidelijk impliceert dat 
eiser oordeelde dat de eerste verweerster 
uiteindelijk aansprakelijk was en dat zij 
hem derhalve moest vrijwaren voor iede
re tegen hem uitgesproken veroordelin~; 
daaruit volgt dat het hof van beroep el
sers conclusie in eerste aanleg heeft uit
gelegd op een wijze die onverenigbaar is 
met de inhoud, de zin en de draagwijdte 
ervan, door te beslissen dat er geen « ge
rechtelijk contract » tussen eiser en de 
eerste verweerster aan de eerster echter 
was onderworpen en dat het aldus de be
wijskracht van die conclusie heeft mis
kend (schending van de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, onmogelijk kan wor
den vastgesteld of het hof van beroep , 
heeft geoordeeld dat de tweede verweer
ster in haar gedinginleidende oorspron
kelijke vordering van 30 augustus 1977 
geen rechtsvordering tegen de eerste 
verweerster heeft begrepen, dan wel of 
het hof van beroep heeft verwezen naar 
de dagvaarding in kort geding van de 
tweede verweerster d.d. 27 februari 1976 · 
die uitsluitend tegen eiser is ingesteld; 
daaruit volgt dat de motieven van het ar
rest dubbelzinnig of althans onnauwkeu-

rig zijn, zodat het arrest niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de tweede verweer
ster bij dagvaarding van 30 augustus 
1977 eiser en de eerste verweerster voor 
de Rechtbank van Koophandel te Namen 
heeft gedagvaard om hen te laten veroor
delen tot betaling, aan de tweede ver
weerster, van de in de dagvaarding be
paalde sommen; daaruit volgt dat het hof 
van beroep, in zoverre het heeft beslist 
dat de tweede verweerster in haar oor
spronkelijke vordering van 30 augsutus 
1977 geen rechtsvordering tegen de eer
ste verweerster heeft begrepen, de dag
vaarding van 30 augsutus 1977 heeft uit
gelegd op een wijze die met de inhoud, 
de zin en de draagwijdte ervan onver
enigbaar is en derhalve de bewijskracht 
van die akte heeft miskend (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de eiser Deprez, 

in zijn conclusie voor de rechtbank 
van koophandel, enkel had gevraagd 
dat de P.V.B.A. Articom aileen aan
sprakelijk zou worden verklaard 
voor het schadegeval, zonder enige 
veroordeling van laatstgenoemde te 
vorderen; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat er geen enkel « gerechtelijk con
tract » tussen eiser en de P.V.B.A. 
Articom aan de eerste rechter was 
voorgelegd, de bewijskracht van die 
conclusie niet miskent; 

W at het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest, 
dat de vordering van de P.V.B.A. 
Audima tegen de eerste verweerster 
afwijst, ondubbelzinnig blijkt dat 
het hof van beroep heeft geoordeeld 
dat in de oorspronkelijke vordering 
van de vennootschap Audima, die 
bij dagvaarding van 30 augsutus 
1977 was ingesteld, een vordering te
gen de P.V.B.A. Articom was begre
pen; 

Dat de drie onderdelen van het 
middel feitelijke grondslag missen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 25bis, 26, 
27, 28, 31, 59bis, 67, 97, 107quater van de 
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Grondwet, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322, 
1341, 1343, 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek, 608 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1, 4, 5 en 6 van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming van de in
stellingen, 

doordat het hof van beroep heeft be
slist dat de veroordeling door de Recht
bank van Koophandel te Namen aileen 
eiser betreft en dat de vordering van de 
tweede verweerster tegen de eerste ver
weerster niet gegrond was, op grond 
dat : « ••• het vaststaat dat Nestor Deprez 
(thans eiser) de litigieuze installatie 
heeft geplaatst zonder de reglementaire 
normen na te !even hoewel hij daartoe 
contractueel verplicht was; dat het onge
val niet op dezelfde wijze zou zijn ge
beurd als de installatie aan die normen 
zou hebben voldaan; dat Nestor Deprez, 
hoewel hij het risico heeft genomen soe
pele verbindingsstukken te gebruiken, 
geen ernstige proefnemingen heeft ge
daan, zelfs niet na de eerste incidenten; 
dat die fouten evenveel noodzakelijke 
oorzaken van de in het geding zijnde 
schade uitmaken en dat de proefnemin
gen die de heer Deprez vroeger met an
dere installaties heeft gedaan, helemaal · 
niet ter zake dienende zijn; ... dat het 
deskundigenonderzoek niet heeft aange
toond dat de door de P.V.B.A. Articom 
(thans eerste verweerster) geleverde beu
gels een gebrek vertoonden; dat de des
kundige enkel kan opperen, zonder met 
zekerheid te kunnen stellen dat " het 
verbindingsstuk dat de schade heeft ver
oorzaakt normalerwijze met een verbor
gen gebrek was behept, waarschijnlijk 
een slecht gespannen beugel " (biz. 7) of 
dat zulks " het meest waarschijnlijke ge
brek was " (biz. 5); dat zijn enige desbe-

. treffende bewering (biz. 5 : " het staat 
buiten kijf ... ") steunt op een proefne
ming die niet overtuigend is, omdat zij 
geen verband houdt met de bestanddelen 
van de zaak aangezien ander materiaal 
dan de betwiste beugels is gebruikt; ... 
dat bovendien de werkelijke druk op de 
litigieuze verbindingsstukken niet be
kend is en ook niet kan worden vermoed 
en dat de omstandigheid dat een bepaald 
aantal heeft weerstaan geen doorslagge
vend bewijs vormt, aangezien hun weer
stand groter kan zijn geweest dan de 
norm; dat in die omstandigheden zeker 
niet kan worden betoogd dat het eventu
eel gebrek van het verbindingsstuk - in 
de onderstelling dat het is aangetoond, 
quod non - aan het licht zou zijn geko
men en de schade zou hebben veroor
zaakt als dat materiaal op de geeigende 

wijze zou zijn aangewend; dat de 
P.V.B.A. Articom overigens uitdrukkelijk 
ontkent, zonder dat zulks kan worden te
gengesproken, dat zij wist voor welke 
soort installatie Nestor Deprez het door 
haar geleverde materiaal wilde gebrui
ken en dat het vaststaat dat de bewuste 
verbindingsstukken niet voor de litigieu
ze installatie mochten worden gebruikt; 
... dat daaruit volgt dat er geen enkele 
fout van de P.V.B.A. Articom is aange
toond, die een noodzakelijk oorzakelijk 
verband vertoont met de schade », 

terwijl, eerste onderdeel, onmogelijk 
kan worden vastgesteld of het hof van 
beroep, door te beslissen dat eiser de li
tigieuze installatie heeft geplaatst zonder 
de reglementaire normen na te !even, 
hoewel zij daartoe contractueel was ver
plicht, naar de norm N.B.N. 614 » heeft 
verwezen die in het beroepen vonnis van 
16 juni 1978 van de Rechtbank van 
Koophandel te Namen werd vermeld, 
dan wei of het hof van beroep andere re
glementaire normen heeft toegepast die 
contractueel zouden zijn opgelegd; daar
uit volgt dat de motieven van het arrest 
dubbelzinnig of althans onnauwkeurig 
zijn, zodat het arrest zijn belissing niet 
regelmatig met redenen omkleedt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de N.B.N. 614-norm 
geen reglementaire bepaling is; daaruit 
volgt dat het hof van beroep, in zoverre 
het heeft geoordeeld dat de N.B.N. 
614-norm een reglementaire bepaling 

. was krachtens welke het eiser verboden 
was soepele verbindingsstukken te ge
bruiken, de artikelen 608 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 25bis, 26, 27, 28, 31, 
59bis, 107quater van de Grondwet, 1, 4, 5 
en 6 van de bijzondere wet van 8 augus
tus 1980 tot hervorming der instellingen 
heeft geschonden, aangezien de N.B.N. 
614-norm helemaal geen reglementair 
karakter heeft, 

derde onderdeel, overeenkomstig de 
door het hof van beroep toegepaste con
tractuele bepalingen, enkel de haspel 
conform de N.B.N. 614-norm moest zijn 
aangezien die norm geen betrekking 
had op de verbindingsstukken; daaruit 
volgt dat het hof van beroep, in zoverre 
het heeft beslist dat de contractueel aan 
eiser opgelegde N.B.N. 614-norm hem 
verbood soepele verbindingsstukken te 
gebruiken, enerzijds, een beding aan de 
overeenkomst heeft toegevoegd en daar
door andere rechten en verplichtingen 
dan de overeengekomene heeft opgelegd 
en zodoende de verbindende kracht van 
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de overeenkomst tussen eiser en de 
tweede verweerster heeft miskend, aan
gezien uit die overeenkomst volgt dat de 
N.B.N. 614-norm enkel op de haspels toe
passelijk was (schending van artikel 
1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek), anderzijds de bewijskracht van 
het stuk waarin die overeenkomst is ver
vat, heeft miskend door het uit te leggen 
op een wijze die met de inhoud, de zin 
en de draagwijdte ervan onverenigbaar 
is (schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en ten slotte, door het bewijs aan 
te nemen van het bestaan van dat be
ding dat niet in de akte is vervat, het be
wijs door getuigen of vermoedens tegen 
en boven de inhoud van de akte heeft 
toegelaten (schending van de artikelen 
1341, 1343 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

vierde onderdeel, de deskundige in 
zijn verslag heeft geschreven, enerzijds, 
« ik heb toen Deprez (thans eiser) ont
moet en ik heh hem gevraagd aile soepe
le verbindingsstukken in de brandbevei
ligingsinstallatie te vervangen door kope
ren buizen en mij de onbeschadigde 
verbindingsstukken voor onderzoek toe 
te sturen. Dat gebeurde en op 16 juli 
1976 heb ik de verbindingsstukken voor 
proefnemingen afgegeven op het A.I.B. 
dat mij op 25 augustus 1976 zijn verslag 
heeft medegedeeld », en, anderzijds, 
« men stelt vast dat zowel bij het schade
geval als tijdens de proefnemingen uit
eindelijk de opspanbeugels de zwakste 
schakels blijken »; daaruit volgt dat het 
hof van beroep, door te beslissen dat de 
enige bewering van de deskundige aan
gaande een verborgen gebrek van de 
door de eerste verweerster geleverde 
beugels op een proefneming steunt die 
niet overtuigend is omdat zij niets uit
staande heeft met de bestanddelen van 
de zaak nu ander materiaal dan de be
twiste beugels wordt gebruikt, het des
kundigenverslag heeft uitgelegd op een 
wijze die met de inhoud, de zin en de 
draagwijdte ervan onverenigbaar is en 
dat het de bewijskracht van die akte 
heeft miskend aangezien daaruit volgt 
dat de deskundige bij zijn deskundigen
onderzoek de betwiste beugels heeft ge
bruikt (schending van de artikelen 1317, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Wat het eerste, tweede en derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest niet 
enkel oordeelt dat eiser de litigieuze 

installatie heeft geplaatst zonder de 
<< reglementaire normen » na te le
ven, hoewel hij daartoe contractueel 
verplicht was, maar ook dat hij 
« hoewel (hij) het risico he eft geno
men soepele verbindingsstukken te 
gebruiken, geen ernstige proefne
mingen heeft gedaan, zelfs niet na 
de eerste incidenten » en dat « die 
fouten evenveel noodzakelijke oor
zaken van de in het geding zijnde 
schade uitmaken en dat de proefne
mingen die (eiser) vroeger met an
dere installaties heeft gedaan, hele
maal niet ter zake dienende wa
ren »; 

Dat het arrest aldus beslist dat ei
ser, door geen ernstige proefnemin
gen te doen, een contractuele fout 
heeft begaan en dat die fout de oor
zaak was van de door de verweer
ster, de P.V.B.A. Audima, geleden 
schade; 

Dat het arrest door die overwe
ging, die door eiser niet wordt bekri
tiseerd, zijn beslising waarbij eiser 
tot vergoeding van die schade wordt 
veroordeeld, naar recht verant
woordt en dat de in die onderdelen 
van het middel aangevoerde grief, 
ook al was hij gegrond, die wettig
heid niet bei:nvloedt; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser in dit on

derdeel kritiek oefent op het arrest 
in zoverre het beslist « dat geen en
kele fout van de P.V.B.A. Articom, 
die een oorzakelijk verband met de 
schade vertoont, is aangetoond »; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat die verweerster een fout 
zou hebben begaan die de schade 
van de P.V.B.A. Audima mede zou 
hebben veroorzaakt, evenmin de 
wettigheid kan bei:nvloeden van de 
beslisisng waarbij eiser tot vergoe
ding van die schade wordt veroor
deeld, nu het arrest, zoals uit het 
antwoord op het eerste, tweede en 
derde onderdeel blijkt, wettig beslist 
dat een contractuele fout van eiser 
die schade heeft veroorzaakt; 
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Dat elk onderdeel van het middel 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

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

doordat het hof van beroep heeft be
slist dat de veroordeling uitgesproken 
door de Rechtbank van Koophandel te 
Namen in haar vonnis d.d. 16 juni 1978 
alleen eiser betreft en dat de rechtsvor
dering van de tweede verweerster tegen 
de eerste verweerster diende te worden 
afgewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, de eerste ver
weerster in haar regelmatig neergelegde 
appelconclusie betoogde dat de tweede 
verweerster - de getroffene - een fout 
had begaan en dienaangaande aanvoer
de : « ... Audima (thans tweede verweer
ster) heeft het werk van Deprez (thans 
eiser) aangenomen hoewel het niet con
form de bestelling was; zij heeft de instal
latie niet laten onderzoeken door het 
A.I.B., wat tot vervanging ervan zou heb
ben geleid omdat zij niet conform de 
norm was (deskundigenverslag, blz. 7); 
de eerste storingen hebben noch Audima 
noch Deprez verontrust; aangezien hun 
installatie zo . kwetsbaar was gebleken, 
hadden zij althans inlichtingen moeten 
inwinnen bij het A.I.B., waaruit onmid
dellijk zou zijn gebleken dat de installa
tie niet reglementair was en onmiddel
lijk diende te worden vervangen; zij 
hebben een onverantwoord risico gene
men; pas op aanvraag van de deskundige 
is de installatie in hard materiaal, meer 
bepaald in koper, hermaakt; Audima is 
nalatig geweest »; daaruit volgt dat het 
hof van beroep, dat niet heeft geant
woord op het middel terwijl dat ant
woord voor eiser belang had, zijn beslis
sing niet regelmatig met redenen heeft 
omkleeci (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser in zijn regel
matig neergelegde appelconclusie betoog
de dat het bestaan van een verborgen 
gebrek van de door de eerste verweer
ster geleverde beugels werd gestaafd 
« door de verklaring van de zaakvoerder 
van de tweede ge'intimeerde, de P.V.B.A. 
Audima (thans tweede verweerster) bij 
het deskundigenonderzoek, die beweert 
dat hij zelf een van de litigieuze beugels, 
die was losgekomen, had hersteld door 
het plaatsen van een nieuwe beugel met 
vijs en nadien heeft gemerkt dat zijn 
herstelling standhield terwijl de oor-

spronkelijke beugel aan het andere uit
einde van het soepele verbindingsstuk 
later is losgekomen >> en daaruit heeft af
geleid dat alleen de eerste verweerster 
aansprakelijk moest worden verklaard; 
daaruit volgt dat het hof van beroep, dat 
dit uitdrukkelijk aangevoerde middel 
niet heeft beantwoord, zijn beslissing 
niet regelmatig met redenen heeft om
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Over de door de P.V.B.A. Articom 

opgeworpen grond van niet-ontvan
kelijkheid, hieruit afgeleid dat dit 
onderdeel nieuw is, nu het aanvoert 
dat niet de conclusie voor het hof 
van beroep van Deprez maar die 
van de P.V.B.A. Articom niet is be
antwoord: 

Overwegende dat eiser op ontvan
kelijke wijze het gebrek aan ant
woord op de conclusie van een ande
re partij kan aanvoeren, nu de 
oplossing van de in die conclusie op
geworpen betwisting belang heeft 
voor het geschil tussen hem en de 
andere partijen; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat de P.V.B.A. Arti

com, in het debat tussen haar en de 
P.V.B.A. Audima, in hoofdorde con
cludeerde dat de vordering, wat 
haar betrof, niet gegrond was, op 
grond dat geen enkele fout van ha
rentwege was aangetoond, en in bij
komende orde dat de vennootschap 
Audima nalatig was geweest; 

Dat het arrest het in hoofdorde 
gevoerde verweer van de vennoot
schap Articom heeft aangenomen en 
derhalve haar in bijkomende orde 
gehouden betoog niet meer hoefde 
te onderzoeken; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de in dit onder
dee! weergegeven conclusie enkel 
betrekking heeft op een fout die vol
gens eiser door de P.V.B.A. Articom 
is begaan; 
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Overwegende dat een eventuele 
fout van die verweerster, zoals uit 
het antwoord op het vierde onder
dee! van het tweede middel blijkt, 
zelfs in de onderstelling dat ze was 
aangetoond, geen invloed heeft op 
de wettigheid van de beslissing 
waarbij eiser wordt veroordeeld tot 
vergoeding van de schade die de 
verweerster, de P.V.B.A. Audima, 
door zijn contractuele fout heeft ge
leden; 

Dat het arrest derhalve de ge
noemde conclusie, die wegens die 
beslissing doelloos is geworden, niet 
meer hoefde te beantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op het cassatieberoep van eise
res in de zaak nr. 7047: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op de rechtsvordering van eiseres tegen 
verweerster strekkende tot vergoeding 
van de schade die zij heeft geleden door 
de overstroming van haar magazijn ten 
gevolge van het begeven van een verbin
dingsstuk van een brandmonding dat 
verweerster heeft geleverd aan de heer 
Deprez die het brandbeveiligingssysteem 
heeft geplaatst, op grond dat : « het des
kundigenonderzoek niet heeft aange
toond dat de door de P.V.B.A. Articom 
geleverde beugels een gebrek vertoon
den; dat de deskundige enkel kan oppe
ren, zonder met zekerheid te kunnen 
stellen, dat " het verbindingsstuk dat de 
schade heeft veroorzaakt normalerwijze 
met een verborgen gebrek was behept, 

. waarschijnlijk een slecht aangespannen 
beugel " (blz. 7) of dat zulks " het meest 
waarschijnlijke gebrek was " (blz. 5); dat 
zijn enige desbetreffende bewering 
(blz. 5 : " het staat buiten kijf ... ") steunt 
op een proefneming die niet overtuigend 
is omdat zij geen verband houdt met de 
bestanddelen van de zaak, aangezien an
der materiaal dan de betwiste beugels is 
gebruikt; dat bovendien de werkelijke 
druk op de litigieuze verbindingsstukken 
niet bekend is en ook niet kan worden 
vermoed en dat de omstandigheid dat 
een bepaald aantal heeft weerstaan, 
geen doorslaggeve~d bewijs vormt aan-

gezien hun weerstand groter kan zijn ge
weest dan de norm; dat in die omstan
digheden zeker niet kan worden betoogd 
dat het eventueel gebrek van het verbin
dingsstuk - in de onderstelling dat het 
is aangetoond, quod non - aan het licht 
zou zijn gekomen en de schade zou heb
ben veroorzaakt als dat materiaal op de 
geiligende wijze zou zijn aangewend; dat 
de P.V.B.A. Articom overigens uitdrukke
lijk ontkent, zonder dat zulks kan wor
den tegengesproken, dat zij wist voor 
welke woort installatie Nestor Deprez 
het door haar geleverde materiaal wilde 
gebruiken en dat het vaststaat dat de be
wuste verbindingsstukken niet voor de 
litigieuze installatie mochten worden ge
bruikt; dat daaruit volgt dat er geen en
kele fout van de P.V.B.A. Articom is aan
getoond die een noodzakelijk oorzakelijk 
verband vertoont met de schade ». 

terwijl de deskundige Wielemans, in 
zijn deskundigenverslag van 8 augustus 
1977 ter uitvoering van een beschikking 
in kort geding van 19 maart 1976 van de 
voorzitter van de Rechtbank van Koop
handel te Namen, schrijft: « ik heb ... de 
heer Deprez ontmoet en ik hem hem ge
vraagd alle soepele verbindingsstukken 
in de brandbeveiligingsinstallatie te ver
vangen door koperen buizen en mij de 
onbeschadigde verbindingsstukken voor 
onderzoek toe te sturen. Dat gebeurde 
en op 16 juli 1976 heb ik de soepele ver
bindingsstukken voor proefnemingen af
gegeven op het A.I.B. dat mij op 25 au
gustus 1976 zijn verslag heeft medege
deeld » en vermeldde dat « men vaststelt 
dat zowel bij het schadegeval als tijdens 
de proefnemingen uiteindelijk de op
spanbeugels de zwakste schakels ble
ken »; het arrest, dat beslist dat de enige 
desbetreffende bewering van de deskun
dige steunt op een proefneming die niet 
overtuigend is, omdat zij geen verband 
houdt met de bestanddelen van de zaak 
aangezien ander materiaal dan de be
twiste beugels is gebruikt, het deskundi
genverslag, waaruit blijkt dat de proefne
mingen op de betwiste beugels werden 
gedaan, uitlegt op een wijze die met de 
bewoordingen en de draagwijdte ervan 
onverenigbaar is, en aldus de artikelen 
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat de deskundige 
in zijn verslag vermeldde, enerzijds : 
« ik heb ... de heer Deprez ontmoet 
en ik hem hem gevraagd alle soepe
le verbindingsstukken in de brand-
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beveiligingsinstallatie te vervangen 
door koperen buizen en mij de onbe
schadigde soepele verbindingsstuk
ken voor onderzoek toe te sturen. 
Dat is gebeurd en op 16 juli 1976 
heb ik de soepele verbindingsstuk
ken voor proefnemingen afgegeven 
op het A.I.B. dat mij op 25 augustus 
1976 zijn verslag heeft medege
deeld » en, anderzij ds : « men stelt 
vast dat zowel bij het schadegeval 
als tijdens de proefnemingen uitein
delijk de opspanbeugels de zwakste 
schakels blijken »; 

Dat het deskundigenverslag aldus 
duidelijk zegt dat de proefnemingen 
zijn verricht op de soepele verbin
dingsstukken die uit de litigieuze in
stallatie zijn gehaald; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de enige bewering van de des
kundige met betrekking tot het be
staan van een verborgen gebrek van 
de door de verweerster, de vennoot
schap Articom, geleverde beugels 
steunt op een proefneming die niet 
overtuigend is, omdat zij geen ver
band houdt met de bestanddelen 
van de zaak aangezien ander mate
riaal dan de betwiste beugels is ge
bruikt, het deskundigenverslag uit
legt op een wijze die onverenigbaar 
is met zijn bewoordingen en derhal
ve de bewijskracht ervan miskent; 

Dat het middel gegrond is; 

kosten aan in de zaak nr. 7047 en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

13 december 1984 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Si
mont, Delahaye, Dassesse. 

Nr. 236 

1' KAMER - 13 december 1984 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER
LUKE ZAKEN - VERSCHRIJVING IN DE BE
STREDEN BESLISSJNG - BEVOEGDHEID VAN 
HET HOF OM ZE TE VERBETEREN. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING NIET IN
GAAT OP EJSERS CONCLUSIE - MIDDEL MET 
VERMELDING VAN SCHENDING VAN DE 
ARTT. 97 GW. EN 780 GER.W. - NIET ONTV AN
KELIJK MIDDEL. 

1° Bij de beoordeling van een cassatie
middel is het Hoi bevoegd om een ver
schrijving in de bestreden beslissing te 
verbeteren wanneer zij duidelijk blijkt 
uit de context ervan (1). 

2° Niet ontvankelijk, in burgerlijke za
ken, is het middel dat de schending 
van de artt. 97 Gw. en 780 Ger. W. ver
meldt en waarin eiser de bestreden be
slissing verwijt niet in te gaan op zijn 
conclusie; een dergelijke grief heeft 
niets te maken met de bepalingen 
waarvan de schending wordt aange
voerd (2). 

Om die redenen, zonder het twee
de middel te moeten onderzoeken 
dat eiseres in de zaak nr. 7047 aan
voert en dat tot geen ruimere cassa
tie kan leiden, verwerpt het cassa
tieberoep in de zaak nr. 6927; uit
spraak doende in de zaak nr. 7047, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het uitspraak doet over de 
vordering van eiseres tegen ver- 1----------------
weerster en over de kosten van die (1) Cass., 8 jan. 1981, A.R. nr. 62140 

(A.C., 1980-81, nr. 265) en de arresten vermeld 
vordering; beveelt dat van dit arrest in de noot 1; zie Cass., 29 maart 1984, A.R. 
melding zal worden gemaakt op de nr. 6971, en 13 juni 1984, A.R. nr. 3537 
kant van het gedeeltelijk vernietigd (ibid., 1983-84, nrs. 441 en 589). 

arrest; veroordeelt eiser in de kos- (2) Zie Cass., 25 juni 1982, A.R. nr. 3409 
ten in de zaak nr. 6927; houdt de (A.C., 1981-82, nr. 645). 
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(VAN WONTERGHEM, TALPE 
T. « COLLET " P.V.B.A.) 

(A.R. nr. 7141) 

13 december 1984 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon - Verslaggever : 
de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Bayart. 

Nr. 237 

1' KAMER - 14 december 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - BELAS

TINGZAKEN - VORM - DIRECTE GEMEENTE
BELASTINGEN - BESL!SSING VAN DE BE
STENDIGE DEPUTATIE - BETEKENING VAN 
DE VEI;tKLAR!NG VAN VOORZIENING - VER
EISTE. 

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 ze gericht is (1). (Art. 4 wet 22 
jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; art. 2 
wet 18 maart 1874; art. 16 wet 22 juni 
1877.) 

(JACOBS T. STAD LEUVEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1170 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 november 1983 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Brabant gewe
zen; 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 4 van de wet van 22 ja
nuari 1849, als gewijzigd door arti
kel 53 vervat in artikel 3 van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende van 
het Gerechtelijk W etboek, 2 van de 
wet van 22 juni 1865, 2 van de wet 
van 18 maart 1874 en 16 van de wet 
van 22 juni 1877, de voorziening, op 
straffe van verval, binnen 10 dagen 
van die voorziening betekend moet 
worden aan de partij tegen wie ze is 
gericht; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat zodanige bete
kening aan verweerster werd ge
daan; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

14 december 1984 - 1' kamer - Voor .. 
zitter en verslaggever: de h. Chatel, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, procureur-generaal -
Advocaat: mr. Jean-Pierre Rooman, Leu
ven. 

Nr. 238 

1' KAMER - 14 december 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - BELAS

TINGZAKEN- DIRECTE GEMEENTEBELASTIN
GEN - FRANSTALIG CASSATIEBEROEP - BE
SLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 

EEN PROVINCIERAAD, IN HET NEDERLANDS 
GEWEZEN- CASSATIEBEROEP NIET ONTVAN
KELIJK. 

Overwegende dat de beslissing 
uitspraak doet inzake verhaalbelas
ting voor wegenwerken; ------------------! Nietig is een in het Frans gesteld cassa

tieberoep tegen een besluit van de be
stendige deputatie van een provincie
raad dat uitspraak doet over een 

(1) Cass., 2 maart 1981 (A.C., 1980-81. 
nr 387). 
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bezwaar inzake gemeentebelastingen, · 
wanneer de beslissing van de bestendi
ge deputatie in het Nederlands werd 
gewezen. (Wet van 15 juni 1935, art. 27, 
gew. art. 9 wet van 20 juni 1953, art. 
40.) 

(DE SCHRIJVER T. GEMEENTE GOO!K) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1183 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 8 december 1983 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van Bra
bant; 

Overwegende dat de beslissing 
het bezwaar betreft dat door eiser 
ingediend is tegen een aanslag in de 
belasting op de tweede verblijven 
door verweerster geheven over het 
dienstjaar 1982; 

Overwegende dat de beslissing in 
het Nederlands is gewezen; dat de 
verklaring van voorziening evenals 
het exploot van betekening in het 
Frans is gesteld; 

Overwegende dat artikel 27 van 
de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken, als 
vervangen bij artikel 9 van de wet 
van 20 juni 1953, bepaalt dat, indien 
de bestreden beslissing in het Frans 
of in het Nederlands is gewezen, de 
rechtspleging voor het Hof van Cas
satie gevoerd wordt in de taal van 
die beslissing; dat deze regel ook 
geldt zowel voor de voorziening als 
voor de betekening ervan en zulks, 
ingevolge artikel 40, eerste lid, van 
de genoemde wet, op straffe van 
nietigheid; 

Overwegende dat de verklaring 
van voorziening der halve nietig en 
de voorziening niet ontvankelijk is; 

14 december 1984- 1' kamer- Voor
zitter en verslaggever: de h. Chatel, eer
ste voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h Krings, procureur-generaal. 

Nr. 239 

3' KAMER - 17 december 1984 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG - so 
CIALE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID 
- ARBEIDSRECHTBANK - GESCHILLEN VAN 
BURGERLIJKE AARD DIE HET GEVOLG ZIJN 
VAN EEN OVERTREDING- BEGRIP. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN -
SOCIAAL PROCESRECHT - VORDERINGEN BE
DOELD IN ART. 578, 7°, GER.W. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN 
- BESLISSING DIE DE NAAM VAN DE MAGIS
TRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN 
DIENS ADVIES NIET VERMELDT - GEVOLG. 

1° Een geschil van burgerlijke aard dat 
het gevolg is van een overtreding in de 
zin van art. 578, 7', Ger. W. is elke vor
dering die Jaat blijken van een overtre
ding van de wetten en besluiten betref
fende de arbeidsreglementering en de 
aangelegenheden onder de bevoegd
heid van de arbeidsgerechten, zelfs al 
steunt de vordering niet uitdrukkelijk 
op die overtreding (1). 

2° Een vordering moet, op straffe van 
nietigheid, aan het openbaar ministe
rie worden meegedeeld, zodra zij Jaat 
blijken van een overtreding va.n de 
wetten en besluiten betreffende de ar
beidsregelementering en de aangele
genheden onder de bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten, zelfs al steunt de 
vordering niet uitdrukkelijk op die 
overtreding (2). (Artt. 578, 7', en 764, 
eerste lid, 12°, Ger.W.) 

3' Nietig is bet arrest dat de naam van 
de magistraat van het openbaar minis
terie die zijn advies over een verplicht 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening·, veroordeelt eiser in de (1) (2) en (3) Zie Cass., 6 feb. 1984, A.R. 

nrs. 6715 en 6912 (A.C., 1983-84, nr. 304) en 12 
kosten. dec. 1984, supra nr. 234, met conclusie O.M. 
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mededeelbare zaak heeft gegeven, en 
de vermelding van dat advies niet be
vat, wanneer uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat het advies werd gegeven (3). 
(Art. 764, eerste lid, en 780, eerste lid, 
1" en 4", Ger.W.) 

(GARAGE CAR TRUST P.V.B.A. 
T. VAN GEETERUYEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4443) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 oktober 1983 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 578, 7", 764, eerste 
lid, 12", 780, eerste lid, 1" en 4", 1138, 5", 
van het Gerechtelijk Wetboek, 42 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers 
en 56 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsover
eenkomsten en de paritaire comites, 

doordat het arbeidshof het hoger be
roep ontvangt, doch als ongegrond af
wijst en het beroepen vonnis bevestigt, 
en eiseres in de kosten van het hoger be
roep veroordeelt, 

terwijl artikel 764, eerste lid, 12", van 
het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft 
dat de vordering, bepaald in, onder 
meer, artikel 578, 7", van het Gerechte
lijk Wetboek, aan het openbaar ministe
rie moet worden medegedeeld; artikel 
578, 7", van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat de arbeidsrechtbank kennis 
neemt van en dus betrekking heeft op de 
geschillen van burgerlijke aard die het 
gevolg zijn van een overtreding van de 
wetten en besluiten betreffende de ar
beidsreglementering en de aangelegen
heden onder de bevoegdheid van de ar
beidsrechtbank; als « geschillen van bur
gerlijke aard die het gevolg zijn van een 
overtreding van de wetten en besluiten 
betreffen de arbeidsreglementering en 
de aangelegenheden onder de bevoegd
heid van de arbeidsrechtbank », moeten 
worden beschouwd alle betwistingen die 
het gevolg zijn van een overtreding van 
een arbeidsrechtelijke norm en die de 
benadeelde partij hetzij voor de straf
rechter, hetzij voor de arbeidsgerechten 

(3) Zie noot 1 op vorige biz. 

kan aanhangig maken; verweerder ten 
deze onder meer betaling vorderde van 
achterstallig loon en van een bij col
lectieve arbeidsovereenkomst bepaalde 
« eindejaarspremie », zoals door het ar
beidshof expliciet vastgesteld; de niet-be
taling van loon, evenals de niet-betaling 
van een bij algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereenkomst 
bepaalde « eindejaarspremie » een mis
drijf uitmaken, gesanctioneerd door res
pectievelijk de artikelen 42 van de wet 
van 12 april 1965 en 56 van de wet van 5 
december 1968; de zaak ten deze aan het 
openbaar ministerie had dienen te wor
den medegedeeld en het openbaar minis
terie advies had dienen te geven; artikel 
780, eerste lid, 1" en 4", van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt dat een vonnis op 
straffe van nietigheid onder meer de na
men van de rechters die over de zaak 
hebben geoordeeld en van de magistraat 
van het openbaar ministerie die zijn ad
vies heeft gegeven, alsmede de vermel
ding van het advies van het openbaar 
ministerie dient te bevatten; noch uit de 
bestreden beslissing, noch uit enig ander 
processtuk waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat onderhavige zaak aan 
het openbaar ministerie werd medege
deeld en het openbaar ministerie een ad
vies uitbracht; de beslissing, waarbij het 
arbeidshof uitspraak deed zonder het ad
vies van het openbaar ministerie te heb
ben ingewonnen, derhalve dient te wor
den vernietigd, wegens miskenning van 
alle in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen: 

Overwegende dat het middel het 
arrest aileen aanvecht in zoverre de 
vordering van verweerder tot het be
talen van achterstallig loon en van 
een bij algemeen verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereen
komst bepaalde « eindejaarspre
mie » gegrond werd verklaard; 

Overwegende dat de arbeidsge
rechten, ingevolge de artikelen 764, 
·eerste lid, 12°, en 578, 7°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, op straffe van 
nietigheid, tot mededeling aan het 
openbaar ministerie van een inge
stelde vordering verplicht zijn zodra 
die vordering laat blijken van een 
overtreding van de wetten en beslui
ten betreffende de arbeidsreglemen
tering en de aangelegenheden onder 
de bevoegdheid van de arbeidsge-
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rechten, zelfs al steunt de vordering 
niet uitdrukkelijk op die overtre
ding; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder in zijn oor
spronkelijk dagvaarding, onder an
dere, de betaling van achterstallig 
loon en van een vervallen << einde
jaarspremie » van eiseres vorderde, 
dat de eerste rechter die punten van 
de vordering gegrond verklaarde en 
dat eiseres tegen die beslissing ho
ger beroep instelde; 

Overwegende dat de aldus voor 
het arbeidshof ingestelde vordering 
laat blijken van het bestaan van een 
misdrijf, nu de niet-betaling van het 
loon op het tijdstip waarop het dien
de te worden betaald, een overtre
ding uitmaakt van de artikelen 9 
en/ of 11 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, straf
baar gesteld door artikel 42, 1•, van 
die wet, en de niet-betaling van de 
vervallen « eindej aarspremie » een 
overtreding uitmaakt van artikel 
56.1 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve ar
beidsovereenkomsten en de paritai
re comites; 

Dat de appelrechters derhalve, 
krachtens de artikelen 764, eerste 
lid, 12", en 578, 7", van het Gerechte
lijk Wetboek, de vordering, op straf
fe van nietigheid, aan het openbaar 
ministerie dienden mee te delen; 

Overwgende dat, ingevolge artikel 
780, eerste lid, 1" en 4", van voormeld 
wetboek, het vonnis, op straffe van 
nietigheid, de naam van de magis
traat van het openbaar ministerie 
die zijn advies heeft gegeven en de 
vermelding van dat advies moet be
vatten; 

Dat deze regels OQk in hoger be
roep gelden; 

Overwegende dat het arrest noch 
de naam van de magistraat van het 
openbaar ministerie die zijn advies 
heeft gegeven, noch de vermelding 
van het advies bevat; dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag 

acht te slaan, niet blijkt dat het 
openbaar ministerie advies heeft ge
geven; 

Dat het arrest aldus de artikelen 
764, eerste lid, 12", en 780, eerste lid, 
1" en 4", van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre · het uit
spraak doet over de vordering tot 
betaling van loon en van een « ein
dejaarspremie » alsmede 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 beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

17 december 1984 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, · advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nr. 240 

3' KAMER - 17 december 1984 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZING - VOR
DERING TOT NIETIGVERKLARING - GRON
DEN. 

Een vordering tot nietigverklaring van 
de verkiezing van de afgevaardigden 
van het personeel in het veiligheidsco
mite kan niet steunen op grieven die 
betrekking hebben op handelingen 
welke aan de kiesverrichtingen vooraf
gaan, ook wanneer voor het desbetref-
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fende geschil geen speciale procedure
regeling is uitgevaardigd (1). (Artt. 71 
en 72 K.B. 18 okt. 1978.) 

(ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBON
DEN VAN BELGIE T. LYCEUM HEMELSDAELE 

V.Z.W. E.A.) 

Het openbaar ministerie heeft in sub
stantie gezegd: 

Het arrest van 22 oktober 1984 heeft 
laatst de constante rechtspraak van het 
Hof bevestigd volgens welke « geschillen 
in verband met de handelingen die de 
(sociale) verkiezing moeten voorafgaan 
bij gebrek aan bepalingen tot vaststel
ling van termijnen, moeten worden aan
gebracht v66r de datum die voor de ver
kiezing is gesteld, op een tijdstip dat de 
kiesprocedure nog normaal kan verlo
pen; dat zulks ook geldt wanneer voor 
het desbetreffende geschil geen speciale 
procedureregeling door de Koning is uit
gevaardigd » (2). 

Is er reden om van deze rechtspraak 
af te wijken, wanneer een vakorganisa
tie het bericht met aile inlichtingen om
trent de verkiezing niet heeft ontvangen, 
zoals artikel 9 van het koninklijk besluit 
van 18 oktober 1978 voorschrijft? Men 
zou kunnen aanvoeren dat dit bericht 
voor de vakbond onontbeerlijk is om te 
weten wanneer de verschillende fasen 
van de verkiezingsprocedure in de onder
neming plaatshebben en hij dus zijn vor
deringsrecht alleen tijdig kan uitoefenen 
indien hij dat bericht ontvangen heeft. 

Naar mijn mening is er geen reden om 
in het besproken geval de rechtspraak 
van het Hof af te wijken. 

De verplichting om het bericht bedoeld 
in artikel 9 aan de vakbonden mede te 
delen werd op voorstel van de Nationale 
Arbeidsraad in de procedureregeling 
ingevoegd door het koninklijk besluit 
van 24 januari 1975. Zoals uit het advies 
nr. 453 van 25 juli 1974 blijkt (3), was het 
doel ervan « de taak van die organisaties 
(te) vergemakkelijken, wat de keuze en 

(1) Cass., 22 okt. 1984, A.R. nr. 4442, supra, 
nr. 136. Zie ook de verwijzingen in concl. O.M. 

(2) Cass., 13 dec. 1972 met concl. O.M. in ' 
J.T.T., 1973, 134; Cass., 30 april 1975 , 
(A.C., 1975, 954) en 28 april 1980 (ibid., 1979-80, 
nr. 546). 

(3) Verslag van de secretaris van de Natio
nale Arbeidsraad, 1974-75, biz. 88. 

de voordracht van de kandidaten be
treft ». Volgens die regeling dienden ai
leen de nationale interprofessionele or
ganisaties te worden verwittigd, dus het 
A.C.V., het A.B.V.V. en het A.C.L.V.B. 

Luidens het thans geldende artikel 9 
van het koninklijk besluit van 18 oktober 
1978 dient het bericht te worden gezon
den « aan de representatieve werkne
mersorganisaties ». En dat zijn, volgens 
artikel 1, 4•, van dit besluit, niet all!:len 
de drie genoemde nationale organisaties, 
maar ook « de professionele en interp;ro
fessionele organisaties die bij een (van 
die organisaties) zijn aangesloten of er 
deel van uitmaken », dus de verschillen
de centrales en de gewestelijke bonden. 
Deze uitbreiding van de verplichting 
wordt door de Nationale Arbeidsraad in 
zijn advies nr. 568 van 19 december 1977 
(4) gevraagd « om te vermijden dat de 
nationale organisaties het afschrift moe
ten doorsturen naar hun professionele 
organisaties en vandaar naar de gewes
telijke organisaties ». 

De bedoeling van de verplichting tot 
het opsturen van het bericht is dus dui
delijk het de vakbonden zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. 

Noch uit de wordingsgeschiedenis, 
noch uit de tekst van de procedurerege
ling blijkt dat de mededeling van het be
richt aan de bonden enige invloed heeft 
op de geschillenregeling en dus uiteinde
lijk op het verloop en de regelmatigheid 
van de verkiezingen. 

Centraal punt in de ganse verkiezings
procedure is de aanplakking van het be
richt bedoeld in artikel 9. Vanaf de aan
plakking van dit en andere voorgeschre
ven berichten worden aile termijnen 
bepaald binnen welke de verschillende 
fasen moeten verlopen. En diezelfde aan
plakking bepaalt ook de termijn binnen 
welke het beroep moet worden ingesteld 
tegen de handelingen die de kiesverrich
tingen voorafgaan. 

De aanplakking is termijnbepalend 
voor aile betrokkenen, niet aileen voor 
de werkgever en de werknemers, maar 
ook voor de vakbonden. Nergens wordt 
bepaald dat voor hen de termijnen in
gaan vanaf de verzending of de ont
vangst van het bericht. 

De verkiezingsprocedure vangt aan 
met de vaststeiling door de werkgever 
van het aantal technische bedrijfseenhe
den waar hij meent een veiligheidscomi-

(4) Ibid., 1976-77, biz. 257. 
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te te moeten oprichten, alsmede van de 
functies van het leidinggevend personeel. 
Die beslissingen worden niet meegedeeld 
aan de bonden, maar uitsluitend bekend
gemaakt door schriftelijke kennisgeving 
aan de !eden van het veiligheidscomite 
en, indien er nog geen comite bestaat, 
aan de vakbondsafvaardiging of afvaar
di~~ngen. Deze laatste hebben geen wet
tehJk statuut, maar worden bij C.A.O. op
gericht; het is dus mogelijk dat in een 
bepaalde onderneming geen vakbondsaf
vaardiging bestaat of een van de belang
hebbende vakorganisaties er niet in ver
tegenwoordigd is. 

De procedureregeling gaat er kenne
lijk van uit dat door die kennisgeving ai
le werknemers en aile organisaties op de 
hoogte zijn van de beslissing en van de 
data waarop de verschillende fasen van 
de verkiezing zullen verlopen. Want noch 
de enen noch de anderen worden daar
van rechtstreeks verwittigd. En toch be
pa~lt artikel 7 dat zij beroep bij de ar
beldsrechtbank tegen de beslissing van 
de werkgever moeten instellen binnen 7 
dagen na de 35e dag die de datum van 
de aanplakking van het bericht bedoeld 
in artikel 9 voorafgaat. En ook die datum 
wordt aileen ter kennis van de !eden van 
·het veiligheidscomite of eventueel de 
vakbondsafvaardiging gebracht. Van 
meetaf aan worden de vakbonden dus 
geacht zonder enige verwittiging op de 
hoogte te zijn van het verloop van de 
verkiezing en de data waarop de ver
schillende handelingen waartegen zij 
kunnen opkomen, worden verricht. 

Het is dan ook begrijpelijk dat aile ter
mijnen voor het stellen van de verschil
lende kiesverrichtingen en om beroep 
daartegen in te stellen, worden bepaald 
door de aanplakking van de onderschei
den berichten. De bonden krijgen ook 
geen mededeling van de kandidatenlijs
ten en de verkiezingsuitslagen. En toch 
moeten zij daartegen opkomen binnen 
de voorgeschreven termijn. Bedoeling 
van de procedureregeling is zeker niet 
dat de vakorganisatie, die geen medede
ling krijgt van het bericht bedoeld in ar
tikel 9, de sociale verkiezingen om het 
even wanneer nog kan aanvechten. En 
tot dat gevolg zou de stelling van de 
voorziening uiteindelijk leiden. 

Terecht beslist het arbeidshof dat een 
vordering tot nietigverklaring van de 
verkiezing niet kan steunen op een onre
gelmatigheid begaan tijdens de verrich
tingen die de verkiezing zelf voorafgaan. 

Het middel kan niet slagen. 
Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4511) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1983 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
di~g v~n de artikelen 1, § 4, h, inzonder
held 1 , van de wet van 10 juni 1952 be
treffende de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers, alsmede de salubri
teit van .~e~ we~~ en van de werkplaat
sen, gewlJZlgd blJ de wet van 23 januari 
1975, 9, tweede lid, en 71 van het konink
lijk besluit van 18 oktober 1978 betref
fende de ondernemingsraden en de comi
tes voor veiligheid, gezondheid en ver
f~~aiing. va~. de werkplaatsen, gewijzigd 
blJ komnkhJk besluit van 5 november 
1982, 

doordat het arrest, met bevestiging 
yan het beroepen vonnis, de door eiseres 
mgestelde vordering tot nietigverklaring 
van de door verweerster gehouden socia
le. verkiezi~gen afwijst, op grond: dat 
lmdens artikel 9, tweede lid een af
schrift van het bericht van aa~plakking 
de dag zelf moet worden gezonden aan 
de inspecteur-disctricthoofd der inspectie 
v~n de sociale wetten van het rechtsge
bled en aan de representatieve werkne
me~sorganisaties; dat het koninklijk be
slmt van 18 oktober 1978 een tijdssche
ma bepaalt voor de onderscheiden ver
ri.chtingen die de verkiezingsprocedure 
u1tmaken, enerzijds afdeling 1 « v66r de 
~iesverrichtingen » en anderzijds afde
lm~ 2 voor de « stemverrichtingen »; dat 
artlkel 71 waarop eiseres steunt onder
gebracht is in afdeling 2 en allee'n. op de 
stem':'errichtingen kan terugslaan; dat, 
nu e1s~res geen onregelma.tigheden in
roept m verband met de stemverrich
tingen zelf, de vordering tot nietigverkla
ring ongegrond is, 

terwijl artikel 71 van het koninklijk 
besluit van 18 oktober 1978, naar luid 
waarvan de arbeidsrechtbank uitspraak 
doet over ~e beroepen die binnen dertig 
(lees: derl!-en) dagen na de aanplakking 
van de mtslag van de stemming zijn 
ingesteld door de werkgever, de werkne
mers of de representatieve werknemers-

1 
organisaties en die betrekking hebben 
~I? een. v~rzoek tot gehele of gedeelte
hJke mebgverklaring van de verkiezin-
gen of tot verbetering van de verkie
zingsuitslagen, blijkens de plaats die het 
in het koninklijk besluit inneemt onder 
afdeling 6 « beroepen tegen de verkiezin-
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gen » en blijkens de algemeenheid van 
de gebruikte bewoordingen, een algeme
ne draagwijdte heeft; deze bepaling der
halve betrekking heeft op vorderingen 
tot nietigverklaring die gegrond zijn op 
onregelmatigheden begaan zowel tijdens 
de voorafgaande verrichtingen als tij
dens de eigenlijke kiesverrichtingen, al
thans wanneer deze voorafgaande ver
richtingen niet het onderwerp uitmaken 
van een apart vorderingsrecht; artikel 1, 
§ 4, h, 1", van voormelde wet van 10 juni 
1952 aan de werkgevers, de werknemers 
en hun representatieve organisaties een 
algemeen recht geeft om bij de arbeids
gerechten vorderingen in te stellen tot 
beslechting van aile geschillen in ver
band met de toepassing van deze wet en 
van haar uitvoeringsbesluiten; de ver
plichting aan de werkgever opgelegd 
door artikel 9, tweede lid, van voormeld 
koninklijk besluit om een afschrift van 
het bericht waarin deze bepaling voor
ziet, aan de representatieve werknemers
organisatie te zenden, een substantiiHe 
formaliteit is waarvan de miskenning de 
nietigheid van de verkiezingen mee
brengt; de betrokken representatieve 
werknemersorganisatie een vordering tot 
nietigverklaring van de verkiezingen op 
grond van artikel 71 van hetzelfde 
koninklijk besluit kon instellen wegens 
miskenning van die verplichting, nu deze 
onregelmatigheid niet het onderwerp uit
maakt van een apart vorderingsrecht; 
het arrest derhalve zijn beslissing tot af
wijzing van de vordering tot nietigver
klaring van de verkiezingen niet wette
lijk verantwoordt op grond dat voormeld 
artikel 71 aileen op de eigenlijke stem
verrichtingen betrekking heeft: 

van de werkplaatsen, onder meer de 
procedure regelt, in de artikelen 7, 
28, 29, 30, 37 en 38, van de geschil
len in verband met bepaalde hande
lingen die aan de kiesverrichtingen 
voorafgaan, en in de artikelen 71 en 
72, van de vorderingen tot gehele of 
gedeeltelijke nietigverklaring van de 
verkiezing of tot verbetering van de 
verkiezingsuitslagen; 

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 verkiezing 
moeten voorafgaan, bij gebrek aan 

· bepalingen tot vaststelling van ter
mijnen, moeten worden aangebracht 
v66r de datum die door de verkie
zing is gesteld, op een tijdstip dat 
de kiesprocedure nog normaal kan 
verlopen; dat zulks ook geldt wan
neer voor het desbetreffende geschil 
geen speciale procedureregeling 
door de Koning is uitgevaardigd; 

Dat een vordering tot nietigver
klaring van de verkiezing derhalve 

Overwegende eensdeels dat, niet kan steunen op grieven die be-
krachtens artikel 1, § 4, h, 1o van de trekking hebben op handelingen 
wet van 10 juni 1952, de werkgever, welke aan de kiesverrichtingen 
de werknemers en de representatie- voorafgaan; 
ve organisaties een vordering kun- Overwegende dat het arrest vast
rien instellen bij de arbeidsgerech- stelt dat eiseres enkel aanvoert dat 
ten ~ot beslechting van aile g~sc~il- de werkgever heeft nagelaten haar 
len m verband met de verk1ezmg een afschrift van het bericht ver
van de .afgevaar~i~de:r: van ~e~ per- meld in artikel 9 van het koninklijk 
soneel m het ve1hgheidscom1te; dat .

1 

besluit van 18 oktober 1978 mede te 
artikel 1, § 4, i, bepaalt dat de Ko- .delen· 
ning voor die geschillen in bijzonde- ' 
re regelen van rechtspleging kan 1 • Dat het arrest op die grond wettig 
voorzien; dat, ter uitvoering hiervan, beslist dat de verordening van eise
het koninklijk besluit van 18 okto- res tot nietigverklaring van de ver
ber 1978 betreffende de onderne- I kiezing niet gegrond is; 
mingsraden en de comites voor vei- I Dat het middel niet kan worden 
ligheid, gezondheid en verfraaiing [ aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

17 december 1984 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Vervloet - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Nelissen Grade. 

Nr. 241 

3• KAMER - 17 december 1984 

1° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP 

DE WSG NAAR EN VAN HET WERK - OMWEG 
- OVERMACHT - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP 
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- OMWEG 
- OVERMACHT - KINDEROPPAS. 

1 • Overmacht die de omweg rechtvaar
digt, is een gebeurtenis buiten 's men
sen wil die niet kan worden voorzien 
of vermeden (1). (Art. 8, § 1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

2" Uit de enkele omstandigheid dat een 
werknemer een omweg dient te maken 
om zijn kind naar een kinderoppas te 
brengen, volgt niet dat de omweg te 
wijten is aan overmacht, ook al is kin
deroppas noodzakelijk om de arbeids
overeenkomst te kunnen uitvoeren. 
(Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongeval
lenwet.) 

(DE SCHELDE N.V. T. VAES) 

ARREST 

(A.R. nr. 4517) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1983 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Gelet op het arrest door het Hof 
op 21 maart 1983 gewezen (2); 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8, § 1, tweede lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het vonnis van de 
eerste rechter bevestigt en het hager be
roep van eiseres verwerpt om de volgen
de redenen : « in casu betreft het hier 
een werkneemster die om haar arbeid te 
kunnen uitvoeren, verplicht is haar nog 
niet schoolgaand kind onder te brengen 
tijdens de werkuren; de gemaakte om
weg is hier inherent aan het recht op ar
beid van (verweerster); op het ogenblik 
van het ongeval bevond (verweerster) 
zich op een weg die zij verplicht was te 
volgen om zich naar het werk te bege
ven, vermits zij om te kunnen werken 
zich niet kon onttrekken aan de verplich
ting haar kind onder bewaking te stel
len : ongetwijfeld is er hier een geval 
van overmacht, vermits het recht op ar
beid anders niet kon worden uitgeoe
fend, de omweg kon niet verhinderd wor
den; wanneer er sprake is van een 
omweg, ... dient dit begrip op redelijke 
wijze geinterpreteerd; een belangrijke 
omweg die op loutere fantasie berust is 
geen weg van huis naar het werk of om
gekeerd; er moet een· wettig reden zijn 
met dwingend karakter; de omweg is ge
rechtvaardigd wanneer deze gemaakt 
wordt om de kinderen naar de school of 
naar de bewaarplaats te brengen of er
van af te halen; geintimeerde haalt op 
gepaste wijze aan dat dit probleem ter 
sprake kwam bij het tot stand komen 
van de wet op de arbeidsongevallen en 
men dit zodanig evident vond dat een 
ingediend amendement werd verworpen; 
het onderbrengen van het kind bij haar 
zuster was een dringende noodzaak om 
de arbeidsrelatie mogelijk te maken; in 
die zin was de gedane omweg bepaald 
door de onmogelijkheid een andere rede
lijke oplossing te vinden en dan ook ge
wettigd », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 8, § 1, 
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet 
bepaalt dat « onder de weg naar en van 
het werk wordt verstaan het normale 
traject dat de werknemer moet afleggen 
om zich van zijn verblijfplaats te bege
ven naar de plaats waar hij werkt en 

--------------------1 omgekeerd »; een traject als normaal in 
de zin van dit artikel kan worden be

(1) Cass., 17 mei 1972 (A.C., 1972, 865); zie l----------------
ook Cass., 25 juni 1956 (ibid., 1956, 905) en 
15 dec. 1969 (ibid., 1970, 371). (2) A.R. nr. 3794, (A.C., 1982-83, nr. 408). 
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schouwd als de omweg niet belangrijk is 
en de oorzaak ervan wettig is, doch niet 
Ianger normaal kan genoemd worden, 
als de omweg belangrijk is en niet door 
overmacht is verantwoord; het arrest 
derhalve, door in het ongewisse te Iaten 
of de omweg die verweerster maakte 
toen zij slachtoffer werd van een onge
val, al dan niet een belangrijke omweg 
was, de controle van het Hof over de 
vraag of volgens het arrest de omweg 
door overmacht of enkel door een wetti
ge reden diende te worden verantwoord, 
onmogelijk maakt en zodoende artikel 97 
van de Grondwet schendt; het arrest, 
door niet na te gaan of de omweg die 
verweerster maakte toen zij slachtoffer 
werd van een verkeersongeval, al dan 
niet een belangrijke omweg was, desge
vallend deze vraag als irrelevant te be
schouwen, artikel 8, § 1, tweede lid, van 
de Arbeidsongevallenwet, schendt; 

tweede onderdeel, in zoverre het arrest 
zou geoordeeld hebben dat het ter zake 
een belangrijke omweg betrof, deze om
weg niet normaal kan genoemd worden 
in de zin van artikel 8, § 1, tweede lid, 
van de Arbeidsongevallenwet, indien hij 
niet verantwoord is door overmacht; zo
als eiseres in haar conclusie liet gelden, 
overmacht een aan de vrije wil vreemde, 
onafwendbare en onvoorzienbare hinder
nis is, en een belangrijke omweg derhal
ve slechts normaal kan genoemd worden 
indien hij het gevolg is van een gebeur
tenis die onafhankelijk is van de mense
lijke wil en door deze wil niet kan wor
den voorzien noch afgewend; het arrest 
derhalve, door de loutere omstandigheid 
dat verweerster tijdens het werk haar 
kind onderbracht bij haar zuster, te be
schouwen als een geval van overmacht 
die een belangrijke omweg kan verant
woorden, artikel 8, § 1, tweede lid, van 
de Arbeidsongevallenwet schendt, en 
door niet te antwoorden op het middel 
van de conclusie waarin eiseres liet gel
den dat overmacht slechts ontstaat uit 1 

een gebeurtenis die de menselijke wil . 
noch kan voorzien noch kan verhinde
ren, te beslissen dat ten deze de omweg 
gerechtvaardigd was door overmacht, zo
dat eiseres zich op het ogenblik van het 
ongeval op de normale arbeidsweg be
vond, onregelmatig gemotiveerd is en 
derha:Jve artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

derde onderdeel, in zoverre het arrest 
zou geoordeeld hebben dat het ter zake 
niet om een belangrijke omweg ging en 
derhalve een wettige reden kan volstaan 
om de omweg te rechtvaardigen, eiseres 

in haar conclusie liet gelden dat het ten 
deze wei om een belangrijke omweg ging 
omdat rekening moet gehouden worden 
met de afstand tussen de verblijfplaats 
van de werknemer en de plaats waar hij 
werkt; het arrest derhalve, door niet te 
antwoorden op het middel uit de conclu
sie waarin eiseres staande hield dat het 
ten deze om een belangrijke omweg 
ging, gezien de afstand tussen de ver
blijfplaats van verweerster en de plaats 
waar zij werkte, onregelmatig gemoti
veerd is en derhalve artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster door een onge
val werd getroffen toen zij naar 
haar werk reed, nadat zij zoals ge
woonlijk haar kind naar haar zuster 
had gebracht; 

Dat het arbeicishof oordeelt: dat 
de omweg te wijten was aan over
macht, nu verweerster verplicht was 
deze omweg te maken « vermits zij 
om te kunnen werken zich niet kon 
onttrekken aan de verplichting haar 
kind onder bewaking te stellen »; 
dat de omweg niet kon worden ver
hinderd « vermits het recht op ar
beid anders niet kon worden uitge
oefend »; dat het verder oordeelt : 
« Het onderbrengen van het kind bij 
haar zuster was een dringende 
noodzaak om de arbeidsrelatie mo
gelijk te maken; in die zin was de 
gedane omweg bepaald door de on
mogelijkheid een andere redelijke 
oplossing te vinden en was daar ook 
gewettigd »; 

Overwegende dat overmacht 
slechts het gevolg kan zijn van een 
gebeurtenis buiten 's mensen wil die 
niet kan worden voorzien of verme
den; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat een werknemer 
een omweg dient te maken om zijn 
kind naar een kinderoppas te bren
gen, niet volgt dat de omweg aan 
overmacht te wijten is, ook al is kin
deroppas noodzakelijk om de ar
beidsovereenkomst uit te voeren; 
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Overwegende dat het arbeidshof 
door de aangehaalde redengeving ai
leen te kennen geeft dat verweer
ster haar kind aan een kinderoppas 
diende toe te vertrouwen om haar 
arbeidsovereenkomst te kunnen uit
voeren; dat het evenwel niet aan
toont dat verweerster haar kind bui
ten haar wil bij haar zuster diende 
onder te brengen als gevolg van on
voorziene en onafwendbare omstan
digheden; 

Dat het arbeidshof uit de in het 
arrest aangehaalde feiten niet wet
tig heeft kunnen afleiden dat de om
weg tijdens welke het ongeval is 
overkomen, te wijten was aan over
macht; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arbeidshof 

niet antwoordt op het verweer van 
eiseres dat de omweg belangrijk 
was en derhalve niet door een wetti
ge reden kon worden gerechtvaar
digd; 

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 ei
seres in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Gent. 

17 december 1984 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
Juidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 242 

3' KAMER - 17 december 1984 

SCHIL VAN MED!SCHE AARD TUSSEN DE 
ARTS VAN DE WERKMAN EN DIE VAN ZIJN 
WERKGEVER - SCHEIDSRECHTERLIJKE PRO
CEDURE - TEXTIELNIJVERHEID EN BREI
WERK - RECHT OP LOON. 

De werkman die onder het nationaal pa
ritair comite voor de textielnijverheid 
en het breiwerk ressorteert en die de 
vormen niet in acht neemt welke zijn 
bepaald in artikel 4 K.B. 7 jan. 1974, 
dat een scheidsrechterlijke procedure 
invoert voor geschillen van medische 
aard tussen zijn arts en die van de 
werkgever, heeft geen aanspraak op 
loon voor de dagen waaromtrent be
twisting over zijn arbeidsongeschikt
heid tussen beide artsen bestaat; voor
noemd artikel 4 vindt daarentegen 
geen toepassing op de daaropvolgende 
periode van arbeidsongeschiktheid 
waarop de betwisting geen betrekking 
heeft (1). (Artt. 31, § 2, en 52, § 1, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(AERSSENS T. USINES GONZALES COCK N.V., 
MR. BOEYNAEMS EN MR. BRONE ALS CUM

TOREN VAN HET FAILLISSEMENT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4519) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 december 1983 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, 870 van het Gerechte
lijk Wetboek, 31, § 2, eerste en tweede 
lid, 52, § 1, eerste lid, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 3 van de collectieve arbeids
overeenkomst nr. 12bis van 26 februari 
1979 tot aanpassing van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 12 van 28 juni 
1973 betreffende het toekennen van een 
gewaarborgd maandlo<in aan de werklie
den in geval van arbeidsongeschiktheid 
ingevolge ziekte, ongeval van gemeen 
recht, arbeidsongeval of beroepsziekte, 
aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, algemeen ver
bindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 23 maart 1979, en, voor zover nodig, 

(1) Zie Cass., 5 jan. 1981, A.R. nr. 3069 
ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHOR- (A.C., 1980-81, nr. 253) en 20 juni 1983, A.R. 

SING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GE- nr. 6880 (ibid., 1982-83, nr. 581). 
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4 en 5 van het koninklijk besluit van 7 
januari 1974 tot invoering van een 
scheidsrechterlijke procedure voor de ge
schillen van medische aard welke rijzen 
tussen de geneesheer van de werkman 
en de door de werkgever gemachtigde en 
betaalde geneesheer in de textielnijver
heid en het breiwerk en tot algemeen 
verbindendverklaring van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 9 juli 1973 van 
het nationaal paritair comite voor de tex
tielnijverheid en het breiwerk betreffen
de sommige toekenningsmodaliteiten in
zake het gewaarborgd week- en maand
loon, 

doordat het arbeidshof vooreerst vast
stelt: dat eiser op 10 april 1981 arbeids
ongeschikt werd, hetgeen hij regelmatig 
staafde met een geneeskundig ge
tuigschrift waarbij zijn behandelende ge
neesheer hem tot 17 april 1981 arbeids
ongeschikt verklaarde; dat op 13 april de 
controlerende geneesheer de arbeidson
geschiktheid bevestigde doch een werk
hervatting voorstelde vanaf 16 april 1981, 
dat de behandelende geneesheer op 15 
april 1981 een nieuw geneeskundig attest 
afleverde met bevestiging van de ar
beidsongeschiktheid voor 16 en 17 april 
en deze geneesheer op 17 april deze on
geschiktheid andermaal verlengde tot 24 
april 1981; het arbeidshof vervolgens, na 
te hebben opgemerkt dat niet gebleken 
is dat eiser op 13 april enig bezwaar had 
tegen zijn door de controlearts bepaalde 
werkhervatting op 16 april 1981, oor
deelt : dat, overeenkomstig de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 7 januari 
1974: a) tot invoering van een scheids
rechterlijke procedure voor de geschillen 
van medische aard welke rijzen tussen 
de geneesheer van de werkman en de 
door de werkgever gemachtigde en be
taalde geneesheer in de textielnijverheid 
en het breiwerk (en), b) tot algemeen 
verbindendverklaring van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 9 juli 1973 van i 
het nationaal paritair comite voor de tex
tielnijverheid en het breiwerk, betreffen
de sommige toekenningsmodaliteiten in
zake het gewaarborgd week- en maand
loon, de werkman, indien hij, niettegen
staande het advies van de geneesheer 
van de werkgever, bij het advies van zijn I 
geneesheer blijft en het werk niet her
vat, op een daartoe bestemd formulier 
zijn werkgever en de geneesheer van de
ze laatste daarvan in kennis moet stellen 
en ten laatste daags na de kennisgeving 
van het advies van de geneesheer van de 
werkgever, het aan de werkgever en de 
geneesheer van deze laatste moet bete-

kenen; dat ten deze eiser in gebreke is 
gebleven voormeld formulier aan ver
weerster evenals aan haar gemachtigde 
geneesheer te betekenen; dat, zelfs in de 
veronderstelling dat eiser, zoals beweerd 
wordt, op 13 april 1981 akkoord was met 
het advies van de controlearts en op 15 
april 1981 wist dat hij 's anderendaags 
op 16 april 1981 het werk niet ging her
vatten, er alsdan geen enkel beletsel be
stand de twee luiken van het T.B.-formu
lier respectief aan zijn werkgever en aan 
de controlearts te betekenen, dat eiser 
ter zake het bewijs van zijn arbeidsonge
schiktheid met ingang van 16 april 1981 
niet heeft geleverd, wanneer de controle
arts van verweerster, in strijd met het 
overgelegde getuigschrift van de behan
delende geneesheer, tot arbeidsgeschikt
heid heeft besloten, en dat de werkgever 
niet de partij is die het nodige moet 
doen om het geschil te doen beslechten, 
daar, overeenkomstig artikel 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, eiser het bewijs 
moet leveren van de feiten die hij aan
voert; het arbeidshof besluit dat, in de 
gegeven concrete omstandigheden, eiser 
niet gerechtigd is aanspraak te maken 
op gewaarborgd weekloon voor de dag 
van 16 april 1981 en op gewaarborgd 
maandloon voor de periode van 17 tot 24 
april 1981, het hager beroep ontvangt en 
gegrond verklaart en de oorspronkelijke 
vordering als ongegrond afwijst, 

terwijl artikel 31, § 2, eerste lid, van de 
wet van 3 juli 1978 aan de werknemer 
die in de onmogelijkheid verkeert zijn 
werk te verrichten wegens ziekte of on
geval, de verplichting oplegt zijn werkge
ver onmiddellijk op de hoogte te brengen 
van zijn arbeidsongeschiktheid; overeen
komstig het derde lid van die wetsbepa
ling de werknemer niet mag weigeren 
een door de werkgever gemachtigd en 
betaald geneesheer te ontvangen, noch 
zich door deze te laten onderzoeken, en, 
overeenkomstig het vierde lid van be
doelde bepaling, die geneesheer nagaat 
of de werknemer werkelijk arbeidsonge
schikt is; ter uitvoering van het laatste 
lid van dezelfde wetsbepaling op 7 janua
ri 1974 een koninklijk besluit werd uitge
vaardigd voor de sector van de textielnij
verheid en het breiwerk, tot instelling 
van een scheidsrechterlijke procedure 
om de geschillen van medische aard wel
ke rijzen tussen de geneesheer van de 
werknemer en de door de werkgever ge
machtigde en betaalde geneesheer te be
slechten; overeenkomstig artikel 3 van 
dit koninklijk besluit de geneesheer die 
door de werkgever met een medisch on-



Nr. 242 HOF VAN CASSATIE 547 

derzoek van de werknemer wordt belast, 
en die deze laatste geschikt acht om het 
werk te hervatten, aan de werknemer 
een document moet bezorgen waaruit 
zijn geschiktheid om het werk te hervat
ten, blijkt en waarop de datum van de 
werkhervatting moet worden vermeld; 
dit document in twee exemplaren moet 
worden opgesteld waarvan een exem
plaar aan de werknemer moet worden 
gezonden, en het andere voor de werkge
ver is bestemd; overeenkomstig artikel 4 
van dat koninklijk besluit de werknemer 
die, niettegenstaande het advies van de 
geneesheer van de werkgever, bij het ad
vies van zijn geneesheer blijft en die het 
werk niet hervat, op een daartoe be
stemd formulier zijn werkgever en de 
geneesheer van de werkgever daarvan 
dient in kennis te stellen; krachtens arti
kel 5 van hetzelfde koninklijk besluit het 
in artikel 4 bedoelde formulier ten laat
ste daags na de kennisneming door de 
werknemer van het advies van de ge
neesheer van de werkgever, aan de 
werkgever en de geneesheer van de 
werkgever moet worden betekend; voor
melde artikelen 31 van de wet van 3 juli 
1978, 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit 
van 7 januari 1974 geen wijziging aan
brengen in de regels van de bewijslast 
neergelegd in de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek; de werknemer, die 
ten gevolge van ziekte of ongeval ge
waarborgd loon vordert, derhalve zijn ar
beidsongeschiktheid moet bewijzen door 
overlegging van een geneeskundig ge
tuigschrift; het bewijs van de arbeidson
geschiktheid vanaf een bepaalde datum 
weliswaar niet geleverd wordt wanneer 
de door de werkgever aangestelde ge
neesheer, in strijd met het oorspronke
lijk overgelegd getuigschrift van de be
handelende geneesheer, besluit tot de 
arbeidsgeschiktheid van de werknemer 
vanaf die datum; de werknemer die ech
ter op de datum van het verstrijken van 
de termijn van arbeidsongeschiktheid, 
als vastgesteld door de geneesheer aan
gesteld door de werkgever, een nieuw ge
neeskundig getuigschrift voorle~ tot be
wijs van een nieuwe of voortdurende 
arbeidsongeschiktheid, voldoet aan de 
verplichtingen opgelegd door artikel 31 
van de Arbeidsovereenkomstenwet; eiser, 
als vastgesteld door het arbeidshof zelf, 
op 15 april 1981 een nieuw geneeskundig 
getuigschrift bekwam van zijn behande
lende geneesheer voor de periode van 16 
en 17 april 1981, en op 17 april een attest 
voor de periode van 17 tot 24 april 1981, 
en verweerster hierna geen gebruik 

heeft gemaakt van het haar bij artikel 31 
van de Arbeidsovereenkomstenwet toe
gekende controlerecht; eiser ten deze 
oorspronkelijk akkoord ging met de be
slissing van de controlerende geneesheer 
die hem op 13 april 1981 onderzocht en 
arbeidsongeschikt bevond tot 16 april 
1981, en derhalve bij de vaststelling van 
het voortduren van zijn ongeschiktheid 
na 16 april 1981 niet meer regelmatig 
kon overgaan tot de betekening van het 
in artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 7 januari 1974 bedoelde formulier, 
gelet, enerzijds op het oorspronkelijk ak
koord met de bevindingen van de contro
learts, en gelet anderzijds op de 
overeenkomstig artikel 5 van het konink
lijk besluit verstreken termijn; artikel 52, 
§ 1, eerste lid, van de Arbeidsovereen
komstenwet de werkman in geval van 
arbeidsongeschiktheid wegens een ande
re ziekte dan een beroepsziekte, of we
gens een ander ongeval dan een arbeids
ongeval of een ongeval op de weg van en 
naar het werk, gerechtigd verklaart ten 
laste van zijn werkgever op 100 pet. van 
zijn normaal loon gedurende een periode 
van zeven dagen; overeenkomstig artikel 
3 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 12bis van 26 februari 1979, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk be
sluit van 23 maart 1979, de werknemer 
in geval van arbeidsongeschiktheid, ten 
gevolge van ziekte of van ongeval (ande
re dan een beroepsziekte, een arbeidson
geval of een ongeval op de wet van en 
naar het werk) ten laste van de werkge
ver recht heeft op een vergoeding tijdens 
een periode van 23 kalenderdagen vol
gend op de periode van zeven dagen, be
doeld bij artikel 52, § 1, eerste lid, van de 
wet van 3 juli 1978; het arbeidshof der
halve, op grond van de in het middel 
aangehaalde vaststellingen die de beslis
sing schragen, niet wettig kon beslissen 
dat er op 16 april 1981 geen enkel belet
sel bestond om de twee luiken van het 
T.B.-formulier aan respectievelijk de 
werkgever en de controlearts te beteke
nen (schending van de artikelen 4 en 5 
van het koninklijk besluit van 7 januari 
1974), noch wettig kon vaststellen dat ei
ser het bewijs van zijn arbeidsongeschikt
heid met ingang van 16 april 1981 niet 
heeft geleverd (schending van de artike
len 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 
van het Gerechtelijk Wetboek en 31, § 2, 
eerste en tweede lid, van de Arbeidsover
eenkomstenwet), en derhalve evenmin 
vermocht de oorspronkelijke vordering 
tot het verkrijgen van een gewaarborgd 
inkomen af te wijzen (schending van de 
artikelen 52, § 1, eerste lid, van de wet 
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van 3 juli 1978 en 3 van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 12bis van 26 fe
bruari 1979) : 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 7 januari 1974, hoofdstuk 
I, genomen ter uitvoering van arti
kel 29bis, laatste lid, van de wet van 
10 maart 1900, thans artikel 32, § 2, 
laatste lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, een scheidsrechterlijke 
procedure invoert voor de geschillen 
van medische aard welke rijzen tus
sen de geneesheer van de werkman 
en de door de werkgever gemachtig
de en betaalde geneesheer, in de 
textielnijverheid en het breiwerk; 
dat de artikelen 3, 4 en 5 (van 
hoofdstuk I) respectief luiden : 
art. 3 : « De geneesheer die door de 
werkgever met een medisch onder
zoek van de werkman wordt belast 
en deze laatste geschikt acht om het 
werk te hervatten, moet aan de 
werkman een document bezorgen 
waaruit zijn geschiktheid om het 
werk te hervatten blijkt en moet 
daarop tevens de datum van de 
werkhervatting vermelden. Dit docu
ment wordt door de geneesheer in 
dubbel exemplaar opgesteld, volgens 
een door het Nationaal Paritair Co
mite vastgesteld model. Hij zendt 
een exemplaar aan de werkman; het 
andere is voor de werkgever be
stemd »; art. 4 : « Indien de werk
man, niettegenstaande het advies 
van de geneesheer van de werkge
ver, bij het advies van zijn genees
heer blijft en het werk niet hervat, 
stelt hij op een daartoe bestemd for
mulier zijn werkgever en de genees
heer van deze laatste daarvan in 
kennis. Dit formulier wordt door de 
geneesheer van de werkgever ter 
beschikking gesteld van de werk
man, gelijktijdig met de schriftelijke 
uitslag van het onderzoek »; art. 5 : 
« Het in artikel 4 vermeld formulier 
wordt, ten laatste daags na de ken
nisneming door de werkman van 
het advies van de geneesheer van 
de werkgever, aan de werkgever en 
de geneesheer van deze laatste bete
kend »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat eiser verweerster, middels 
een medisch attest, op de hoogte 
bracht van zijn arbeidsongeschikt
heid van 10 tot 17 april 1981 : dat ei
ser door een arts aangewezen door 
de werkgever werd onderzocht op 13 
april 1981, en die arts hem ervan 
kennis gaf dat hij het werk op 16 
april 1981 diende te hervatten; dat 
eisers dokter op 15 april 1981 een 
getuigschrift afleverde waarbij eiser 
arbeidsongeschikt werd verklaard 
voor 16 en 17 april 1981, en nog
maals een getuigschrift, op 17 april 
1981, waarbij de arbeidsongeschikt
heid van 17 april tot 24 april 1981 
werd verlengd; dat het arbeidshof, 
op grand van die gegevens, oordeelt 
dat eiser, gelet op de bepalingen van 
het koninklijk besluit van 7 januari 
1974, vanaf 16 april 1981 het bewijs 
van zijn arbeidsongeschiktheid niet 
heeft geleverd en derhalve geen 
aanspraak heeft op gewaarborgd 
weekloon voor 16 april 1981 en ge
waarborgd maandloon voor de perio
de van 17 april 1981. tot 24 april 
1981; 

Overwegende dat de werkman, 
die onder het nationaal paritair co
mite voor de textielnijverheid en het 
breiwerk ressorteert en die de vor
men niet in acht neemt welke zijn 
bepaald in artikel 4 van het konink
lijk besluit van 7 januari 1974, geen 
aanspraak heeft op loon voor de da
gen waaromtrent betwisting over 
zijn arbeidsongeschiktheid tussen 
zijn arts en die van zijn werkgever 
bestaat; 

Dat artikel 4 daarentegen geen 
toepassing vindt op de daaropvol
gende periode van arbeidsonge
schiktheid waarop de betwisting tus
sen beide artsen geen betrekking 
heeft; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser het in artikel 4 be
doelde formulier niet aan zijn werk
gever en diens arts heeft bezorgd; 

Dat het arbeidshof op die grand 
wettig beslist dat eiser het bewijs 
van zijn arbeidsongeschiktheid op 
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16 en 17 april 1981 niet heeft gele
verd en dus voor die dagen geen 
recht op loon heeft; dat het daaren
tegen op die enkele grond het loon 
voor de periode van 18 tot 24 april 
1981 niet wettig ontzegt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het de aanspraak van eiser op ge
waarborgd loon voor 16 en 17 april 
1981 ongegrond verklaart en het ho
ger beroep van eiseres ontvankelijk 
verklaart; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Antwerpen. 

17 december 1984 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 243 

3• KAMER - 17 december 1984 

ARBEIDSOVEREENKOMST - OPZEG

GING - KENNISGEVING - AFGIFI'E - DATUM 
- BEWIJS. 

(MACO N.V. T. PATERNOSTER) 

ARREST 

(A.R. nr. 4520) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1983 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1316, 1319, 1320, 
1322, 1328, 1341, 1353 van het Burgerlijk 
W etboek, 12 en 37, derde lid, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster het bedrag van 
78.654 frank te betalen als drie maanden 
opzeggingsvergoeding, op grond : dat ei
seres ten onrechte vooropstelt dat door 
de handtekening van verweerster op de 
kwestieuze opzeggingsbrief de datum er
van ook vast zou komen te staan, wat 
onjuist is; dat, enerzijds, deze handteke
ning enkel geldt als bericht van ont
vangst van deze opzeggingsbrief, doch 
geenszins kan gelden als bewijs van in
stemming met de inhoud van dat ge
schrift (artikel 37, derde lid, van de Ar
beidsovereenkomstenwet); dat, ander
zijds tussen partijen de onderhandse 
akte - wat deze opzeggingsbrief is - de 
dagtekening bewijst, behoudens tegenbe-
wijs, tegenbewijs dat verweerster ten de
ze levert; dat immers voor brieven de da
tum echter aileen maar vast kan worden 
in de gevallen omschreven in artikel 
1328 van het Burgerlijk Wetboek, drie 
gevallen die eiseres niet bewijst te be-
staan; dat verweerster de werkelijke da
tum van de opzeggingsbrief, volgens 
haar geantidateerd op 25 augustus 1980, 
mag bewijzen door alle door de wet toe
gelaten bewijsmiddelen, dit wil zeggen 
ten deze ook door getuigenverklaringen 
en vermoedens, vermits dit bewijs een 
bewijs van feiten uitmaakt (cfr. artikel 
1353 van het Burgerlijk Wetboek); dat 
het arbeidshof beslist dat uit meerdere 
feitelijke elementen het bewijs door ver
weerster geleverd wordt dat eiseres 
slechts begin november 1980 de opzeg
ging betekend heeft aan verweerster, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres 
geenszins in haar conclusie heeft voorop
gesteld dat door de handtekening van 

-----------------! verweerster op de kwestieuze opzeg
gingsbrief de datum ervan ook vast zou 
komen te staan; dat, door niettemin het 

De werknemer die enkel zijn handteke
ning op een hem overhandigde opzeg
gingsbrief heeft geplaatst, mag door ai
le wettelijke middelen de datum van 
afgifte bewijzen (1). (Art. 37, derde lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(1) Zie Cass., 4 april 1973 (A.C., 1973, 781). 
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tegendeel voor te bouden, bet arrest aan 
bedoelde conclusie van eiseres een inter
pretatie geeft welke onverenigbaar is 
met de inboud en de bewoordingen er
van en zodoende de bewijskracbt welke 
aan die conclusie toekomt, miskent 
(scbending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van bet Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiseres zicb niet te
genover derden op de opzeggingsbrief 
van 25 augustus 1980 beroepen beeft, 
docb wei tegenover verweerster die als 
partij bedoelde opzeggingsbrief voor ont
vangst ondertekende; dat eiseres bijge
volg niet gebouden is om, overeenkom
stig artikel 1328 van bet Burgerlijk 
Wetboek, bet bewijs te leveren van bet 
vast karakter van de datum van de on
derbandse akte die deze opzeggingsbrief 
is; bet arrest dan ook zijn beslissing be
treffende de datum van de litigieuze op
zeggingsbrief niet wettig kan laten steu
nen op de overweging dat eiseres ten 
deze bet bestaan van de drie gevallen, 
waarin luidens artikel 1328 van bet Bur
gerlijk Wetboek, de datum vast kan wor
den, niet bewijst (scbending van de arti
kelen 1322 en 1328 van bet Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, de bepaling dat de 
bandtekening, door verweerster op de 
opzeggingsbrief van 25 augsutus 1980 ge
plaatst, enkel geldt als bericbt van ont
vangst van deze opzeggingsbrief en niet 
als bewijs van instemming met de in
baud van bet gescbrift, niet tot gevolg 
beeft dat verweerster, tegen dit door 
baar ondertekend geschrift, met aile 
middelen van recbt, getuigen en vermoe
dens inbegrepen, zou mogen bewijzen 
dat de datum van 25 augustus 1980 ver
keerd is; deze regel immers aileen be
trekking beeft op de draagwijdte van de 
ontvangst van de opzeggingsbrief en 
vreemd is aan de bewijsregelen (scben
ding van de artikelen 12, 37, derde lid, 
van de wet van 3 juli 1978 en 1316 van 
bet Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, de datum van de op
zeggingsbrief van 25 augustus 1980 een 
juridiscb feit is dat nauw verbonden is 
met bet negotium; de akte die de opzeg
ging weergeeft, derbalve dezelfde bewijs
waarde heeft ten opzicbte van de andere 
delen van baar inboud; bet arrest dien
tengevolge ten onrecbte aan verweerster, 
op grond dat de datum een !outer feit 
was, toegelaten heeft tegen de inhoud 
van de akte uit loutere vermoedens of 
verklaringen bewijs te leveren dat de in 
de akte vermelde datum verkeerd was 
(scbending van de artikelen 1341, 1353 

van bet Burgerlijk Wetboek en 12 van de 
wet van 3 juli 1978) : 

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

de stelling die het aan eiseres toe
schrijft, verwerpt, de enkele misken
ning van de bewijskracht van de 
conclusie van eiseres, die in het on
derdeel wordt aangevoerd, eiseres 
niet heeft kunnen schaden; 

Wat het derde en het vierde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de handteke
ning van de werknemer op de op
zeggingsbrief, luidens artikel 37, 
derde lid, van de wet van 3 juni 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, enkel geldt als bericht van 
ontvangst van de brief; 

Overwegende dat de dagtekening 
van de opzeggingsbrief beoogt te 
doen blijken wanneer de brief werd 
opgesteld, maar niet wanneer hij 
aan de werknemer werd overhan
digd; 

Dat de datum van overhandiging 
voor de werknemer, die enkel zijn 
handtekening op de opzeggingsbrief 
heeft geplaatst, een louter feit uit
maakt, dat hij door aile middelen 
van recht vermag te bewijzen; 

Dat het arbeidshof, nu het vast
stelt dat verweerster aileen haar 

. handtekening heeft geplaatst, wettig 
beslist dat verweerster de datum 
van overhandiging van de opzeg
gingsbrief door aile middelen van 
recht mag bewijzen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de aangeklaag
de wetsschending de wettigheid van 
de beslissing niet kan be'invloeden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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17 december 1984 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 244 

2' KAMER - 18 december 1984 

1° ADVOCAAT - VERTEGENWOORDIGING 
VAN EEN PARTIJ IN RECHTE - ADVOCAAT 
DIE VERKLAART TE VERSCHIJNEN VOOR EEN 
GEMEENTE - WETTELIJK VERMOEDEN DAT 
DE ADVOCAAT REGELMATIG LAST HEEFI' GE
KREGEN OM DE GEMEENTE TE VERTEGEN
WOORDIGEN. 

2° GEMEENTE VERSCHIJNING IN 
RECHTE - ADVOCAAT DIE VERKLAART TE 
VERSCHIJNEN VOOR EEN GEMEENTE - WET
TELIJK VERMOEDEN DAT DE ADVOCAAT RE
GELMATIG LAST HEEFI' GEKREGEN OM DE 
GEMEENTE TE VERTEGENWOORDIGEN. 

3° DAGV AARDING STRAFZAKEN 

GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING - TOE
PASSELIJKE WETSBEPALINGEN EN WETTE
LIJKE REGELS. 

4° DAGVAARDING - STRAFZAKEN -
VOORWERPEN VAN DE TELASTLEGGING VOL
DOENDE AANGEGEVEN - RECHT VAN VERDE
DIG!NG GEVRIJWAARD - GELDIGHEID - ON
AANTASTBARE BEOORDEL!NG DOOR DE FEI
TENRECHTER. 

1" en 2" De advocaat die verklaart in 
rechte te verschijnen voor een ge
meente wordt wettelijk vermoed daar
toe regelmatig last te hebben gekregen 
van het bevoegd orgaan van die ge
meente (1). 

3" In strafzaken wordt de dagvaarding 
beheerst door de artt. 145, 182, 184 en 
211 Sv. die geen nietigheid als sanctie 
bepalen; de dagvaarding kan derhalve 
slechts dan nietig worden verklaard 
wanneer een wezenlijk bestanddeel 
van die akte ontbreekt of wanneer is 
aangetoond dat de onregelmatigheid 
het recht van verdediging heeft mis
kend (2). 

4" en 5" De feitenrechter beoordeelt op 
onaantastbare wijze of de dagvaarding 
de beklaagde in de mogelijkheid stelt 
het voorwerp van de telastlegging vol
doende te kennen en aldus zijn recht 
van verdediging vrijwaart (3). (Art. 182 
Sv.) 

6" Bij gebrek aan K.B. waarbij de wijze 
wordt bepaald waarop het feit en de 
datum van de bekendmaking van de 
gemeentereglementen moeten worden 
vastgesteld, mag het bewijs van deze 
bekendmaking door alle wettelijke be
wijsmiddelen worden geleverd (4). 

7" Wanneer een gemeenteverordening 
het plaatsen van voorwerpen die een 
uitsprong maken op de openbare weg 
verbiedt, behoudens vergunning van 
het college van burgemeester en sche
penen, is dat college, en niet de burge
meester, wettelijk bevoegd om die ver
gunningen te verlenen (5). (Art. 90, 10" 
en 12", Gemeentewet.) 

(HERMIA T. STAD GENT) 

ARREST 

(A.R. nr. 8161) 

5° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - DAGV AARDING - VOORWERP 
VAN DE TELASTLEGG!NG VOLDOENDE AAN
GEGEVEN - RECHT VAN VERDEDIG!NG GE
VRIJWAARD- GELDIGHE!D. 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
6o GEMEENTEVERORDENING _ BE-

1
_d_e_n_v_o_n_n_i_s_, _o_p_lO_m_e_i_l9_8_3_in_h_o_g_e_r 

KENDMAKING - BEWIJS. 

7° GEMEENTE - GEMEENTEVERORDENING 
DIE HET PLAATSEN VAN VOORWERPEN DIE 
EEN UITSPRONG MAKEN OP DE OPENBARE 
WEG VERBIEDT, BEHOUDENS VERGUNNING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN - BEVOEGDHEID VAN DAT COL
LEGE. 

(1) Zie Cass., 9 feb. 1978 (A.C., 1978, 688). 

(2) en (3) Cass., 14 dec. 1976 (A.C., 1977, 426); 
zie Cass., 21 juni 1983, A.R. nr. 7987 
(ibid., 1982-83, nr. 585). 

( 4) Cass., 8 okt. 1981, A.R. nr. 6346 
(A.C., 1981-82, nr. 100). 

(5) Zie Cass., 3 feb. 1975 (A.C., 1975, 631). 
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beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

Overwegende dat het vonnis de 
strafvordering verjaard verklaart en 
eiser niet in kosten van die verde
ring veroordeeld wordt; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerster tegen eiser : 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 440, tweede 
lid, 703 van het Gerechtelijk Wetboek, 
66, 68, 1", 89, 90, 9", 112, 148 van de Ge
meentewet en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de door 
eiser opgeworpen exceptie van niet-ont
vankelijkheid van de stelling van burger
lijke partij van de Stad Gent, hieruit af
geleid dat de burgerlijke partij geen 
rechtsgeldige beslissing van haar be
voegd orgaan - het college van burge
meester en schepenen - voorlegt waar
uit de beslissing tot het instellen van de 
vordering blijkt, verwerpt op grond dat 
ingevolge artikel 440, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek de advocaat als ge
volmachtigde optreedt en wettelijk ver
moed wordt een regelmatige lastgeving 
te hebben verkregen, 

terwijl, eerste onderdeel, de voormelde 
artikelen van de gemeentewet bepalen 
wie namens de gemeente kan beslissen 
een rechtsvordering in te stellen en vol
gens welke formaliteiten, en artikel 440, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
aileen betrekking heeft op de regelmatig
heid van het mandaat waarmee de advo
caat bekleed is en niet op de voorafgaan
de beslissing van het college een rechts
geding in te leiden; 

tweede onderdeel, de aldus aan artikel 
440, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek gegeven draagwijdte niet toe
laat na te gaan of de b<>slissing in rechte 
op te treden, genomen is door het wette
lijk bevoegd orgaan, namelijk het college 

van burgemeester en schepenen, en vol
gens de wettelijk voorgeschreven forma
liteiten: 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 440, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, de advocaat ver
schijnt als gevolmachtigde van de 
partij zonder dat hij van enige vol
macht moet doen blijken, behalve 
indien de wet een bijzondere lastge
ving eist; dat, buiten dat geval, een 
advocaat die voor een rechtscollege 
van de rechterlijke macht een pro
ceshandeling verricht en verklaart 
op te treden namens een publiek
rechtelijk rechtspersoon die behoor
lijk gei:dentificeerd is door de ver
melding van zijn benaming, zijn 
rechtskarakter en zijn bestuurszetel, 
wettelijk wordt vermoed daartoe 
een regelmatige lastgeving te heb
ben ontvangen van een bevoegd or
gaan van die rechtspersoon; 

Overwegende dat de partij die be
weert dat de opdracht niet van het 
bevoegd orgaan van de rechtsper
soon uitgaat de bewijslast hiervan 
draagt; 

Dat eiser in zijn cassatiemiddel 
niet beweert enig bewijs ervan te 
hebben voorgebracht; dat het vonnis 
impliciet maar zeker beslist dat ei
ser geen enkel geloofwaardig gege
ven heeft aangevoerd om het wette
lijk vermoeden van artikel 440, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek te weerleggen; 

Overwegende dat ten deze blijkt 
uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan dat meester 
P. Lagae, advocaat te Gent, ver
klaard heeft als burgerlijke partij in 
het geding tegen eiser op te treden 
voor de Stad Gent, vertegenwoor
digd door het college van burge
meester en schepenen, met be
stuurszetel ten stadhuize te Gent, en 
hiertoe van bedoeld college opdracht 
te hebben ontvangen; 

Overwegende dat het vonnis dat, 
om de redenen in het middel aange
haald, de stelling van burgerlijke 
partij van verweerster ontvankelijk 
verklaart, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 182 en 183 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis de door 
eiser ingeroepen exceptie van niet-ont
vankelijkheid van de strafvordering, 
hieruit afgeleid dat de dagvaarding het 
ten laste gelegde feit niet naar eis van 
recht preciseert, verwerpt op grond dat 
eiser uit de aard van zijn activiteiten 
moest weten dat het om publiciteitspane
len ging, dat hij uit zijn verhoor, of min
stens uit het strafdossier kon weten over 
welke panelen het ging, zodat zijn recht 
van verdediging niet werd miskend en 
de dagvaarding niet door nietigheid is 
aangetast, 

terwijl de dagvaarding de opgave moet 
bevatten van het ten laste gelegde feit 
en zodanig moet zijn opgesteld dat be
klaagde in de mogelijkheid wordt gesteld 
te weten wat het voorwerp is van de te
gen hem ingestelde vordering opdat hij 
zijn verdediging zou kunnen voorberei
den; dat de dagvaarding nietig moet wor
den verklaard wanneer een essentieel 
element van die akte ontbreekt of wan
neer blijkt dat de onregelmatigheid 
waardoor zij is aangetast het recht van 
verdediging miskent; dat die onregelma
tigheden niet kunnen worden verholpen 
door overlegging van het strafdossier : 

Overwegende dat, in strafzaken, 
het exploot van dagvaarding be
heerst wordt door de artikelen 145, 
182, 184 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering welke geen nietig
heidsbepaling inhouden; 

Overwegende dat de nietigheid 
van zodanige dagvaarding slechts 
kan uitgesproken worden wanneer 
een essentieel bestanddeel van die 
akte ontbreekt of wanneer het be
wezen is dat door de onregelmatig
heid het recht van verdediging werd 
miskend; 

Overwegende dat de artikelen 145 
en 182 van het Wetboek van Straf
vordering niet vereisen dat de straat 
in de gemeente of het huis waar de 
overtreding werd gepleegd, expliciet 
zou worden aangeduid; 

Dat het volstaat dat de dagvaar
ding derwijze is opgesteld dat zij 

aan de beklaagde de mogelijkheid 
biedt het voorwerp van de telastleg
ging voldoende te kennen en aldus 
zi.in recht van verdediging vrijwaart; 

Overwegende dat de rechter op 
onaantastbare wijze in feite oordeelt 
of de vermeldingen van de dagvaar
ding de beklaagde in de mogelijk
·heid hebben gesteld het voorwerp 
van de vervolging te kennen en zijn 
verdediging voor te dragen; dat hij 
bij die beoordeling onder meer reke
ning kan houden met de omstandig
heid dat de beklaagde kennis heeft 
kunnen nemen van het ter zake op
gestelde strafdossier; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
de bewoordingen van de dagvaar
ding, eiser was vervolgd ter zake 
van : te Gent, op 1 juni 1981, zonder 
tijdelijke vergunning van de stede
lijke overheid, uitsprong van welke 
aard hij zij, op de open bare weg te 
hebben gemaakt (artikelen 18 en 
231 Ge111eentereglement Stad Gent 
van 21 november 1912}; 

Overwegende dat het vonnis rele
veert, in antwoord op eisers conclu
sie waarbij hij aanvoerde dat in de 
dagvaarding niet vermeld werd dat 
het om publiciteitspanelen ging, 
noch dat ze aan de Leiekaai 2, wa
ren aangebracht, dat: « (eiser), uit 
de aard zelf van zijn aktiviteiten, 
aan de hand van de dagvaarding 
kon vermoeden dat het om publici
teitspanelen ging; dat de omstandig
heid dat hij meerdere panelen te 
Gent heeft aangebracht, niet weg
neemt dat hij kon weten om welk 
paneel het ging daar hij daarover 
werd ondervraagd; dat zo hij · ook 
over andere panelen werd verhoord, 
hij zich in het strafdossier kon ver
gewissen welke panelen bedoeld wa
ren; ( ... ) dat derhalve dient vastge
steld dat de rechten van de verdedi
ging niet werden geschonden en dat 
de bedoelde dagvaarding niet door 
nietigheid is aangetast »; 

Overwegende dat de rechters al
dus op onaantastbare wijze in feite 
oordelen dat ten deze de dagvaar
ding derwijze is opgesteld dat zij ei
ser in de mogelijkheid stelt het 
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voorwerp van de telastlegging vol
doende te kennen en zijn recht van 
verdediging niet is miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 107, 129 
van de Grondwet, 102 van de Gemeente
wet, 1341 tot 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het ver
weer van eiser, waarbij hij aanvoerde 
dat het Gemeentereglement waarop de 
vervolging is gesteund niet op rechtsgel
dige wijze bekend was gemaakt, ver
werpt op grand dat « ( ••. ) uit een door de 
burgerlijke partij voorgelegd attest van 
30 april 1980 van schepen Roels, in ver
vanging van de burgemeester wettelijk 
belet, blijkt dat het bedoeld reglement 
bekendgemaakt werd overeenkomstig de 
gemeentewet (artikel 102) », 

terwijl, eerste onderdeel, bedoeld at
test enkel vermeldt dat het gemeente
raadsbesluit van 13 mei 1912 werd be
kendgemaakt « overeenkomstig de ge
meentewet », hetgeen niet bewijst dat de 
formaliteit van integrale aanplakking ef
fectief werd nageleefd, nu niet vaststaat 
dat hij die attesteert de precieze draag
wijdte van de wettelijke bepalingen ter
zake kent; 

tweede onderdeel, men alleen kan ge
tuigen van hetgeen men persoonlijk 
vastgesteld heeft, zodat het voorgelegde 
attest geen wettelijk bewijsmiddel uit
maakt nu de « getuige » materieel niet 
kan vastgesteld hebben wat hij zegt te 
bevestigen : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel door ver
weerster aangevoerd en hieruit af
geleid dat eiser de bewijswaarde 
van bedoeld attest voor de feiten
rechter niet heeft betwist, zodat het 
middel nieuw is en derhalve niet 
ontvankelijk : 

Overwegende dat eiser voor de 
correctionele rechtbank concludeer
de als volgt : << Ten tweede is niet 
aangetoond dat het gemeenteregle
ment van de Stad Gent op de door 
de wet voorgeschreven wijze be
kendgemaakt is en dus verbindend 
is kunnen worden. Krachtens arti
kel 129 van de Grondwet is geen 
wet, geen besluit of verordening van 

algemeen, provinciaal of gemeente
lijk bestuur verbindend dan na te 
zijn bekendgemaakt in de vorm bij 
de wet bepaald. Luidens artikel 102 
van de Gemeentewet worden de re
glementen en verordeningen van de 
gemeenteraad of van het college van 
burgemeester en schepenen bekend
gemaakt door omroeping en aan
plakking »; dat het bestreden vonnis 
melding maakt van dat verweermid
del en het verwerpt; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
eiser voor de correctionele recht
bank de in het middel aangevoerde 
onwettigheid heeft opgeworpen; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 102, eerste lid, van de Ge
meentewet, de reglementen en ver
ordeningen van de gemeenteraad 
door omroeping en aanplakking 
worden bekendgemaakt; dat van de 
bekendmaking en van de datum van 
de bekendmaking moet blijken op 
de bij koninklijk besluit te bepalen 
wijze; 

Overwegende dat nog geen 
koninklijk besluit de wijze bepaald 
heeft waarop van de bekendmaking 
en van de datum van de bekendma
king moet blijken; dat het bewijs 
van die feitelijke omstandigheid der
halve door alle wettelijke bewijsmid
delen kan worden geleverd; dat de 
rechter op onaantastbare wijze in 
feite de bewijswaarde beoordeelt 
van de daartoe aangevoerde bewijs
middelen; 

Overwegende dat het vonnis con
stateert, zonder op dit punt te wor
den aangevochten, dat << uit ~n 
door de burgerlijke partij voorge
legd attest van 30 april 1980 van 
schepen Roels, ter vervanging van 
de burgemeester, wettelijk belet, 
blijkt dat het bedoeld reglement be
kendgemaakt werd overeenkomstig 
de gemeentewet (artikel 102) »; dat 
hieruit blijkt dat de rechters hebben 
aangenomen, in strijd met wat het 
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middel aanvoert, dat niet alleen het 
gemeenteraadsbesluit van 31 mei 
1912 werd bekendgemaakt, maar het 
reglement zelf en dat die bekendma
king is geschied volgens de modali
teiten bepaald bij artikel 102 van de 
Gemeentewet; 

Overwegende dat het vonnis, zon
der de artikelen 1341 tot 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek te schenden, 
bedoeld attest wettelijk heeft kun
nen beschouwen als bewijs van de 
bekendmaking van het reglement op 
de wijze bepaald bij artikel 102 van 
de Gemeentewet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 107 van de 
Grondwet en 90, voorlaatste lid, van de 
Gemeentewet, 

doordat het bestreden vonnis eisers 
verweer, waarbij hij aanvoerde dat het 
gemeentereglement of althans de bepa
lingen waarvan ten deze toepassing werd 
gemaakt, onwettig zijn omdat ze het af

.leveren van vergunningen - dit is de 
uitvoering van het reglement - opdra
gen aan het college van burgemeester en 
schepenen in plaats van aan de burge
meester, verwerpt op grond dat het colle
ge van burgemeester en schepenen 
bevoegdheid heeft inzake het vaststellen 
van rooilijnen alsook inzake het beheer 
van eigendommen van de gemeente, 

terwijl het toestaan van uitsprongen 
op de openbare weg in afwijking van het 
gemeentereglement een loutere daad is 
van uitvoering van het gemeenteregle
ment en meer bepaald van een politie
verordening, die ingevolge artikel 90, 
voorlaatste lid, van de Gemeentewet is 
opgedragen aan de burgemeester; dat die 
uitvoering niets te maken heeft met de 
vaststelling der rooilijnen noch met het 
beheer van de eigendommen van de ge
meente, nu de « openbare weg » en de 
·« eigendommen van de gemeente » geen 
begrippen zijn die elkaar dekken: 

zeker is dat de betrokken weg (Leie
kaai te Gent) eigendom is van de 
gemeente, niet als zodanig voor de 
feitenrechter werd ingeroepen, het 
onderzoek van het middel het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek 
van feiten: 

Overwegende dat eiser voor de 
correctionele rechtbank concludeer
de als volgt: << Ten derde is het ge
meentereglement onwettig omdat 
het, in strijd met artikel 90, voor
laatste lid, van de Gemeentewet, de 
uitvoering van het reglement, met 
name door het toestaan van tijde
lijke vergunningen, toevertrouwt 
aan het college van burgemeester 
en schepenen, ( ... ) terwijl de uitvoe
ring van de gemeentelijke reglemen
ten krachtens voornoemd artikel is 
toevertrouwd aan de burgemees
ter »; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
eiser, indien hij weliswaar voor de 
feitenrechter niet heeft betwist dat 
de hem ten laste gelegde overtre
ding gepleegd werd op een openbare 
weg behorend tot het domein van de 
gemeente, niettemin heeft aange
voerd . dat het gemeentereglement 
strijdig is met artikel 90, voorlaatste 
lid, van de Gemeentewet; dat het 
middel in zoverre het opkomt tegen 
de beslissing waardoor dit verweer 
wordt verworpen, ontvankelijk is; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat het vonnis eiser 

schuldig verklaart aan overtreding 
van de artikelen 18 en 231 van het 
gemeentereglement van 21 novem
ber 1912, niet omdat hij zonder ver
gunning van het college van burge
meester en schepenen een publici-

Over de grand van niet-ontvanke- teitspaneel heeft aangebracht tegen 
lijkheid van het middel door ver- de gevel van een waning, doch om
weerster aangevoerd en hieruit af- dat hij door het aanbrengen van be
geleid dat het verweer van eiser doeld paneel een uitsprong heeft ge
volgens hetwelk het gemeentelijk maakt op een openbare weg, zonder 
reglement van toepassing is op alle daartoe de vereiste vergunning te 
openbare wegen en niet enkel op hebben bekomen van het college 
die van de gemeente en dat het niet . van burgemeester en schepenen; 
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Overwegende dat wanneer enig 
voorwerp geplaatst wordt op de 
openbare weg, er gebruik is van die 
openbare weg; dat het gemeentere
glement waarvan ten deze toepas
sing is gemaakt en waardoor het 
maken van dergelijke uitsprongen 
op de openbare weg slechts toegela
ten is mits vergunning van het colle
ge van burgemeester en schepenen, 
het vrijwaren van de rechten van de 
gemeente betreft; dat, naar luid van 
artikel 90, 10" van de Gemeentewet, 
die bevoegdheid aan het college van 
burgemeester en schepenen is opge
dragen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

18 december 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
L. Blontrock, Brussel, en L. Lagae, Gent. 

Op dezelfde datum is een arrest in dezelfde 
zin gewezen op het cassatieberoep van dezelf
de eiser tegen een vonnis van dezelfde datum 
van dezelfde rechtbank. 

Nr. 245 

2' KAMER - 18 december 1984 

1 u STRAF - VERBEURDVERKLARING - ON

1" De bij art. 42, 1", Sw. bepaalde ver
beurdverklaring mag niet worden uit
gesproken wegens een onopzettelijk 
misdrijf (1). 

2" Wanneer een gedeeltelijke cassatie 
wordt uitgesproken wegens het beve
len van een verbeurdverklaring die 
ingevolge de wet niet mocht worden 
bevolen, is er geen grand tot verwij
zing (2). 

(VAN GAEVER T. VAN BUNDEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8827) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
strafvordering tegen eiser : 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 42, 1", en 
43 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest op strafgebied, na 
eiser veroordeeld te hebben tot betaling 
van een geldboete van 50 frank wegens 
het feit van door gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg, maar zonder oogmerk 
om de persoon aan te randen, onopzette
lijk slagen en verwondingen aan ver
weerder toegebracht te hebben, het inbe
slaggenomen geweer en een doos patro
nen, eigendom van eiser en gediend 
hebbende om het misdrijf te plegen, ver
beurd verklaart, 

terwijl de bijzondere verbeurdverkla
ring van de goederen, die tot het plegen 
van het misdrijf gediend hebben, slechts 
kan worden uitgesproken in geval van 
veroordeling wegens het plegen van een 
opzettelijk misdrijf; nu eiser veroordeeld 

OPZETI'ELIJK MISDRIJF - STRAFWETBOEK 1-----------------
ART. 42, 1°, NIET VAN TOEPASSING. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - CASSATIE BEPERKT TOT DE 
BESCHIKKING VAN VERBEURDVERKLARING 
- VERBEURDVERKLARING ONWETI'IG - VER
NIETIGING ZONDER VERWIJZING, 

(1) Cass., 11 feb. 1957 (A.C., 1957, 458); DE 

GEEST in Alg. Prakt. Rechtsverzameling, trefw. 
Verbeurdverklaring, druk 1971, nr. 45. 

(2) Cass., 28 okt. 1969 (A.C., 1970, 205) en 31 
okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 148); zie ook Cass., 
17 sept. 1980 {A.C., 1980-81, nr. 37) en de noot 
3, getekend E.L. 
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werd wegens het toebrengen van onop
zettelijke slagen en verwondingen, deze 
goederen onwettelijk verbeurd verklaard 
zijn (schending van de artikelen 42, 1", 
43, van het Strafwetboek) : 

Overwegende dat het arrest eiser 
enkel veroordeelt wegens het onop
zettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen aan verweerder; 

Overwegende dat de woorden 
« gediend, bestemd, plegen », door 
artikel 42 van het Strafwetboek ge
bruikt, noodzakelijk het begrip van 
een daadwerkelijk opzet insluiten; 
dat de aan eiser ten laste gelegde 
feiten zulk opzet niet vereisen; dat 
derhalve artikel 42 daarop niet toe
passelijk is; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende dat voor het ove

rige de substantii:He 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 ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Nr. 246 

2' KAMER - 18 december 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - VOORBARIGE VOOR
ZIENING - BEGRIP. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld te
gen een beslissing waarbij de straf
rechter, bij wie een strafvordering 
aanhangig is gemaakt wegens het niet 
betalen of het niet binnen de voorge
schreven termijn of volgens de regle
mentaire modaliteiten betalen van het 
verschuldigde vakantiegeld aan een 
werknemer, na te hebben vastgesteld 
dat het bestaan van de arbeidsovereen
komst voor de arbeidsrechtbank wordt 
betwist, zich ertoe beperkt, zonder uit
spraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, de zaak niet in staat van 
wijzen te verklaren en onbepaald uit 
te stellen, en de beslissing over de kos
ten aan te houden, op grand dat het 
met het oog op een goede rechtsbede
ling aangewezen is vooraf kennis te 
nemen van de te verlenen beslissing 
van de arbeidsrechtbank (1). (Art. 416 
Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT T. DEKNOCK, HERMET N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9001) 

Om die redenen, vernietigt het be- HET HOF; - Gelet op het bestre-
streden arrest in zoverre het het in- den arrest, op 20 juni 1984 door het 
beslaggenomen geweer en een doos Hof van Beroep . te Gent gewezen; 
patronen verbeurd verklaart; ver- Overwegende dat verweerder ver
werpt de voorziening voor het overi- 'volgd was wegens overtreding van 
ge; beveelt dat van dit arrest mel- artikel 54, 2", van de gecoordineerde 
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar- wetsbepalingen betreffende de jaar-
rest; veroordeelt eiser in vier vijfde lijkse vakantie van de werknemers, 

f om als werkgever, zijn aangestelde 
van de kosten, laat het overige vij - ·of lasthebber, het verschuldigde va
de ten laste van de Staat; zegt dat 
er geen aanleiding is tot verwijzing. kantiegeld niet of niet binnen de 

voorgeschreven termijn of volgens 
18 december 1984 - 2' kamer - Voor- de reglementaire modaliteiten te 

zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- hebben betaald; dat verweerster was 
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui- gedagvaard als burgerrechtelijk aan
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 1----------------
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Hou
tekier. (1) Zie Cass., 28 okt. 1975 (A.C., 1976, 272). 
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sprakelijke partij voor de boeten en I Nr. 247 
kosten, ten laste gelegd van ver-
weerder, haar aangestelde; 2" KAMER - 19 december 1984 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « uit de door (verweerder) 
ter zitting neergelegde (conclusie) 
moet afgeleid worden dat het be
staan zelf van het arbeidscontract 
( ... ) betwist wordt; (dat) deze betwis
ting ( ... ) momenteel hangende (is) 
voor de Arbeidsrechtbank te Den
dermonde » en oordeelt dat << met 
het oog op een goede rechtsbedeling 
( ... ) het dan ook aangewezen (is) 
kennis te nemen van de tussen te 
komen beslissing van het arbeidsge
recht zoals (verweerder) aantoont; in 
die omstandigheden ( ... ) de zaak niet 
in staat (is) om te wijzen »; dat het 
hof van beroep << vooraleer verder 
ten grande te wijzen ( ... ) voor recht 
(zegt) dat de zaak in haar huidige 
stand niet in staat van wijzen is », 
de zaak onbepaald uitstelt en de 
kosten aanhoudt; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing, die geen einde stelt aan de 
strafvordering, geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en 
evenmin uitspraak doet over een ge
schil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE 
RECHTBANK - CORRECTIONELE RECHTBANK 
- RECHTER BEHOREND TOT HET RECHTS
COLLEGE VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK DAT IN HOGER BEROEP UITSPRAAK 
DOET OVER EEN ZAAK W AARV AN HIJ VROE
GER ALS ONDERZOEKSRECHTER KENNIS 
HEEFT GENOMEN - SCHENDING VAN ART. 292 
GER.W. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- BESLISSING VAN DE CORREC
TIONELE RECHTBANK IN HOGER BEROEP 
WAARAAN EEN RECHTER HEEFT DEELGENO
MEN DIE VROEGER ALS ONDERZOEKSRECH
TER VAN DE ZAAK KENNIS HEEFT GENOMEN 
- NIETIGE BESLISSING. 

1" en 2" Art. 292 Ger. W., krachtens het
welk nietig is het vonnis gewezen door 
een rechter die vroeger bij het uitoefe
nen van een ander rechterlijk ambt 
kennis genomen heeft van de zaak, 
verbiedt dat een rechter dee] uitmaakt 
van het rechtscollege van een correc
tionele rechtbank dat in hager beroep 
kennis neemt van een zaak waarin hij 
als onderzoeksrechter is opgetreden 
(1). 

(STOBER T. LIMPENS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3482) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 december 1983 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Doornik; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beschikkin
gen van het bestreden vonnis, in zo
verre ze op eiser betrekking hebben; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het door eiser aangevoerde 
middel dat geen betrekking heeft op 
de ontvankelijkheid van de voorzie
ning, verwerpt de voorziening; laat 
de kosten ten laste van de Staat. I----------------

(1) Zie Cass., volt. terechtz., 18 maart 1981, 
18 december 1984 _ 2" kamer _ Voor- A.R. nrs. 6112, 6113 en 6114, en de cone!. van 

zitter : de h. Screvens. voorzitter - Ver- het O.M. (A.C., 1980-81, nr. 413) en 4 april 1984, 
A.R. nr. 2910, en de cone!. van het O.M. 

slaggever : de h. Marchal - Gelijklui- (ibid., 1983-84, nr. 448); Europees Hof Rechten 
dende conclusie van de h. Tillekaerts, van de Mens, arrest De Cubber van 26 okt. 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 1984, vol. A, nr. 86, Publication de fa Cour eu-
Damme, Gent. . ropeenne. 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 en 292 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis in boger 
beroep eiser, wegens het opzettelijk toe
brengen van slagen en verwondingen en 
we gens overtredingen van het W egver
keersreglement, veroordeelt tot een geld
boete en, in geval van niet-betaling, tot 
een vervangende gevangenisstraf, hem 
verwijst in de kosten jegens de openbare 
partij, hem veroordeelt om aan de bur
gerlijke partij Limpens het bedrag van 
106.550 frank verhoogd met de compen
satoire interesten te rekenen vanaf 1 fe
bruari 1982, de gerechtelijke interesten 
en de kosten te betalen en de rechtbank, 
na verweerder te hebben vrijgesproken, 
zich niet bevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de vordering van eiser; uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het ambt van voorzitter 
werd waargenomen door de heer Tolle
beeck die vroeger als onderzoeksrechter 
was opgetreden in deze zaak en in die 
hoedanigheid voor de raadkamer verslag 
had gedaan vooraleer eiser naar de poli
tierechtbank werd verwezen, 

terwijl, luidens artikel 292 van het Ge
rechtelijk Wetboek dat krachtens artikel 
2 van dat wetboek van toepassing is op 
strafzaken, cumulatie van rechterlijke 
ambten verboden is, uitgenomen de ge
vallen die de wet bepaalt, en nietig is de 
beslissing, gewezen door een rechter die 
vroeger bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis heeft genomen 
van de zaak; het bestreden vonnis der
halve, nu het in boger beroep is gewezen 
door een rechter die reeds in eerste aan
leg in de hoedanigheid van onderzoeks
rechter verslag heeft uitgebracht over de 
zaak vooraleer eiser naar de politierecht
bank werd verwezen, en aldus van de 
zaak kennis heeft genomen bij het uitoe
fenen van een ander rechterlijk ambt, 
nietig is: 

Overwegende dat rechter Tolle
beeck als onderzoeksrechter verslag 
heeft gedaan in de zaak voor de 
raadkamer die de verwijzing van ei
ser naar de politierechtbank heeft 
gelast; 

Overwegende dat die rechter ook 
als voorzitter is opgetreden van de 
correctionele rechtbank die in hager 
beroep uitspraak heeft gedaan over 
dezelfde zaak; 

Dat het bestreden vonnis is gewe
zen door rechters van wie een vroe
ger bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis genomen 
heeft van de zaak; dat artikel 292 
van het Gerechtelijk Wetboek bijge
volg wordt geschonden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en over de 
door en tegen hem ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen; beveelt dat 
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 Ber
gen, zitting houdende in hager be
roep. 

19 december 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Bosly - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Draps. 

Nr. 248 

2• KAMER - 19 december 1984 

1° SAMENHANG - STRAFZAKEN - BE
OORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE FEITEN
RECHTER- GRENZEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - HEROPENING VAN DE DE
BATTEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
VAN DE FEITENRECHTER. 

1° Het bestaan van samenhang tussen 
verschillende misdrijven hangt af van 
feitelijke gegevens die door de feiten
rechter worden vastgesteld en beoor
deeld; het uitoefenen van die bevoegd-
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heid kan evenwel voor cassatie vat- Dat de voorziening niet ontvanke-
baar zijn als het recht van verdediging lijk is; 
wordt aangetast (1). 

2• De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze of, wegens uitzonder
lijke omstandigheden, de heropening 
van de debatten moet worden bevolen 
(2). 

(GALLE T. D'HENIN E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3815) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de vrijspraak op de 
strafvordering die tegen de verweer
ders is ingesteld op rechtstreekse 
dagvaarding van eiseres : 

Overwegende dat de voorziening 
slechts ontvankelijk is in zoverre ze 
gericht is tegen de veroordeling in 
de kosten; 

Dat eiserses daartegen geen enkel 
middel aanvoert; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering die door ei
seres is ingesteld : 

a) tegen de verweerder Lodewijk 
Van Den Cruyce : 

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 de partij tegen 
wie zij is gericht; 

b) tegen de verweerders Marcel 
D'Henin en J ozef Durwael : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 215, 226 en 
227 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat eiseres op 14 februari 1978, 12 
oktober 1979 en 4 maart 1981 verscheide
ne personen rechtstreeks heeft gedag
vaard voor de eerste rechter, die echter 
verzuimd heeft uitspraak te doen in de 
zaak waarvoor de dagvaarding van 4 
maart 1981 was uitgebracht en die sine 
die is verdaagd; dat de appelrechter dat 
verzuim niet heeft hersteld, 

terwijl de feiten samenhangend waren 
zodat al die personen te zamen moesten 
worden berecht; de eerste rechter bijge
volg de artikelen 226 en 227 van het Wet
hoek van Strafvordering en de appel
rechter artikel 215 van genoemd wetboek 
hebben geschonden: 

Overwegende dat het bestaan van 
samenhang tussen verscheidene 
misdrijven van feitelijke omstandig
heden afhangt waarvan de vaststel
ling en beoordeling door de feiten
rechter dient te geschieden; dat 
tegen die vaststelling en die beoor
deling echter cassatieberoep kan 
worden ingesteld, zo het recht van 
verdediging wordt miskend; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging niet blijkt dat 
eiseres voor de appelrechter heeft 
aangevoerd dat haar recht van ver
dediging door het bekritiseerde ver
zuim is miskend; 

Dat, derhalve, zelfs al was zodani
ge schending aangevoerd voor het 
Hof, het middel toch niet ontvanke
lijk zou zijn; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van het recht van verde-

----------------1 diging, 
(1) Zie Cass., 5 dec. 1972 (A.C., 1973, 335); 15 

maart 1976 (ibid., 1976, 812) en 2 feb. 1982, 
A.R. nr. 7120 (ibid., 1981-82, nr. 333). 

(2) Cass., 8 nov. 1965 (Bull. en Pas., 1966, 
316); zie Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 226) en 
de noot F.D.; 17 jan. 1981, A.R. nr. 189, en 6 
mei 1981, A.R. nr. 1605 (ibid., 1980-81, nrs. 356 
en 501), en 20 juli 1982, A.R. nr. 2261 
(ibid., 1981-82, nr. 664). 

doordat het arrest de op 14 februari 
1978 en 12 oktober 1979 uitgebrachte 
dagvaardingen niet ontvankelijk ver
klaart, 

terwijl aan eiseres zowel voor de eer
ste rechter als voor de appelrechter het 
recht werd ontzegd om haar verweer 
voor te dragen; laatstgenoemde gewei
gerd heeft haar een termijn toe te ken-
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nen om een andere advocaat te vinden 
en niet heeft geantwoord op het door ei
seres gedane verzoek om de heropening 
van de debatten te bevelen, zodat ze met 
de bijstand van een advocaat een conclu
sie had kunnen indienen over de samen
hang van de feiten : 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze oordeelt of 
er, gelet op het bestaan van uitzon
derlijke omstandigheden, grond is 
om hetzij ambtshalve, hetzij op 
vraag van een partij de heropening 
van de debatten te bevelen; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de op 15 juni 1984 ge
houden terechtzitting blijkt dat het 
hof van beroep op de daarin aange
geven grond het door eiseres op 14 
juni 1984 ingediende verzoek om 
heropening van de debatten heeft 
afgewezen; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de miskenning van het 
recht van verdediging door de eerste 
rechter aanvoert, niet ontvankelijk 
is, nu het niet voor de appelrechter 
is voorgedragen; 

Overwegende dat voor het overige 
uit de processen-verbaal van de te
rechtzitting blijkt dat de zaak op de 
terechtzitting van 2 februari 1984 
van het hof van beroep op verzoek 
van de advocaat van eiseres is ver
daagd tot 27 april 1984, dat de zaak 
op de terechtzitting van 27 april 
1984 voor verdere behandeling is 
verdaagd tot 11 mei 1984 ten einde 
eiseres in de gelegenheid te stellen 
« stukken neer te leggen », en dat 
eiseres op de terechtzitting van 11 
mei 1984 « zelf haar middelen heeft 
voorgedragen »; dat uit geen van de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat eiseres de 
appelrechter heeft gevraagd de zaak 
te verdagen om de bijstand te kun
nen krijgen van een advocaat; 

Dat het middel feiten aanvoert die 

Hof vermag acht te slaan; dat het 
derhalve feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de akte houdende beteke
ning van de voorziening, die op de 
griffie van het Hof is binnengeko
men op 3 oktober 1984, dat is buiten 
de door artikel 420 his, tweede lid, 
van het W etboek van Strafvordering 
voorgeschreven termijn, en zohder 
acht te slaan op de stukken die op 
17 december 1984 aan het openbaar 
ministerie zijn toegezonden, ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

19 december 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Rappe - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Bay art. 

Nr. 249 

2' KAMER - 19 december 1984 

STRAFVORDERING- OVERTREDING VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT - RECHT
STREEKSE DAGVAARDING - GEVOLG - IN
STELLEN VAN DE STRAFVORDERING - OM
VANG. 

De rechtstreekse dagvaarding die aan de 
beklaagde is betekend door een per
soon die beweert persoonlijk te zijn 
benadeeld door een overtreding van 
het Wegverkeersreglement, brengt de 
strafvordering inzake die overtreding 
op gang, wie de slachtoffers ook mo
gen zijn; een op die overtreding ge
gronde burgerlijke rechtsvordering te
gen de beklaagde, die bij het strafge
recht aanhangig wordt gemaakt door 
een andere persoon die beweert per
soonlijk te zijn benadeeld door die 
overtreding, is derhalve ontvankelijk 
(1). 

geen enkele steun vinden in de be- 1---------------
streden beslissing en de stukken 
van de rechtspleging waarop het 

(1) Zie Cass., 6 okt. 1982, A.R. nr. 2192 
(A.C., 1982-83, nr. 95). 
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(MORAY, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MU
TUALITEITEN T. PATTE, ' ROYALE BELGE » N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3843) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 juni 1984 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van Moray, 
beklaagde en burgerlijke partij : 

A. 
B. 

Over het eerste middel, 

II. Op de voorziening van de 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten, burgerlijke partij : 

A. 
B. 

c. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiseres tegen de verweerder 
Patte ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 67, 145 en 182 van het 
Wetboek van Strafvordering, van het al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging en van het beschikkingsbevel, 

doordat het bestreden vonnis de bur
gerlijke partijstelling van eiseres tegen 
verweerder niet ontvankelijk verklaart 
en eiseres verwijst in de kosten van 
haar rechtsvordering in beide instanties, 
op grond dat « de rechtstreekse dagvaar
ding slechts ten goede komt aan de da
gende partij en de L.C.M. (eiseres) van 
die gelegenheid geen gebruik mag rna
ken om vergoeding te eisen van haar 
schade •, 

terwijl, eerste onderdeel, de vraag be
treffende de ontvankelijkheid van de ci
vielrechtelijke vordering die tegen een 
beklaagde is ingesteld voor de strafrech- . 

ter bij wie de strafvordering aanhangig 
is, de openbare orde niet raakt; het be
streden vonnis, nu het ambtshalve de ci
vielrechtelijke vordering van eiseres niet 
ontvankelijk verklaart, ofschoon ver
weerder, beklaagde, tegen wie die vorde
ring is ingesteld, niet heeft aangevoerd 
dat die vordering niet ontvankelijk was 
en niet heeft betoogd dat eiseres zich 
geen burgerlijke partij kon stellen voor 
de strafrechter die op rechtstreekse dag
vaarding kennis had genomen van de te
gen verweerder ingestelde strafvorde
ring, het recht van verdediging van eise
res schendt alsook het beschikkingsbe
ginsel volgens hetwelk de rechter niet 
ambtshalve kennis mag nemen van een 
betwisting die de openbare orde niet 
raakt (schending van het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging en 
van het beschikkingsbeginsel); 

tweede onderdeel, eiser de strafvorde
ring tegen verweerder op gang had ge
bracht door laatstgenoemde rechtstreeks 
te dagvaarden om wegens overtreding 
van de artikelen 10.1.1" en 10.1.2" van het 
Wegverkeersreglement te verschijnen 
voor de politierechtbank op de terechtzit
ting van 24 februari 1984; eiseres zich op 
de terechtzitting van 23 maart 1984 van 
die rechtbank tegen verweerder burger
lijke partij stelde en van hem als vergoe
ding van haar schade ten gevolge van 
het litigieuze ongeval het definitief vast
gestelde bedrag van 2.000.000 frank, ver
hoogd met de interesten en de kosten 
alsook de provisionele vergoeding van 
179.588 frank eiste; de politie- en de cor
rectionele rechtbanken kennis nemen 
van de strafvordering, hetzij door verwij
zing door het onderzoeksgerecht, hetzij 
door een dagvaarding, rechtstreeks aan 
de verdachte en aan de voor het misdrijf 
burgerrechtelijk aansprakelijke perso
nen, gedaan door de burgerlijke partij of 
de procureur des Konings; wanneer de 
strafvordering aanhangig is voor de 
strafrechter, een ieder die door het mis
drijf schade heeft geleden, voor de rech
ter bij wie de strafvordering aanhangig is 
vergoeding van zijn schade mag eisen en 
zich ter zitting burgerlijke partij mag 
stellen tot de sluiting van de debatten; 
de correctionele rechtbank, nu ze in ho
ger beroep uitspraak moest doen over de 
tegen verweerder ingestelde strafvorde
ring, niet op de bovenaangegeven grond 
de civielrechtelijke vordering van eiseres 
tegen verweerder, beklaagde, niet ont
vankelijk kon verklaren; het bestreden 
vonnis derhalve de artikelen 3, 4 van de 
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wet van 17 april 1878, 67, 145 en 1821 
van het W etboek van Strafvordering 
schendt: 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser de ver
weerder Patte rechtstreeks voor de 
politierechtbank had gedagvaard 
wegens overtreding van de artikelen 
10.1, 1°, en 10.1, 2°, van het Wegver
keersreglement; 

Overwegende dat door die recht
streekse dagvaarding de strafvorde
ring wegens die misdrijven op gang 
is gebracht wie ook de slachtoffers 
waren van die misdrijven; dat eise
res aanvoerde persoonlijke schade 
te hebben geleden door die misdrij
ven, zodat ze wegens die misdrijven, 
tegen de verweerder Patte, een ci
vielrechtelijke vordering mocht in
stellen voor de strafrechter; 

Dat de appelrechter, nu hij beslist 
dat die civielrechtelijke vordering 
niet ontvankelijk was op grond 
« dat de rechtstreekse dagvaarding 
slechts ten goede komt aan de da
gende partij en dat de Landsbond 
der Christelijke Mutualiteiten van 
de gelegenheid geen gebruik mocht 
maken om vergoeding te eisen van 
haar schade », zijn beslissing der
halve niet naar recht verantwoordt; 

Dat het tweede onderdeel gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel en het eerste onder
dee! van het derde middel die niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden vonnis, in 
zoverre het uitspraak doet over de 
tegen Moray ingestelde strafvorde
ring, de tegen hem ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen en over 
de civielrechtelijke vorderingen die 
door Moray en de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten zijn inge
steld tegen Patte; verwerpt voor het 

overige de voorzieningen van Moray 
en de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt iedere eiser 
in de helft van de kosten van zijn 
voorziening; laat de overige kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Hoei, zitting 
houdende in hoger beroep. 

19 december 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Sace - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 

Nr. 250 

2• KAMER - 19 december 1984 

1° STRAF- SAMENLOOP VAN OVERTREDIN
GEN - VEROORDELING TOT EEN ENKELE 
CORRECTIONELE GELDBOETE EN TOT EEN 
ENKELE VERVANGENDE CORRECTIONELE GE
VANGENISSTRAF - ONWETTIGE VEROORDE
LING. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
SAMENLOOP VAN OVERTREDINGEN - VER
OORDELING TOT EEN ENKELE CORRECTIONE
LE GELDBOETE EN TOT EEN ENKELE VER
VANGENDE CORRECTIONELE GEVANGENIS
STRAF - ONWETTIGE VEROORDELING. 

3° RONDZWERVEN VAN KW AADAAR
DIGE DIEREN- HERHALING- VEREIS
TE. 

4° HERHALING -RONDZWERVEN VAN 
KWAADAARDIGE DIEREN - HERHALING -
VEREISTE. 

1° en 2° Onwettig is de beslissing die, bij 
samenloop van overtredingen, de be
klaagde veroordeelt tot een enkele cor
rectionele geldboete en tot een enkele 
vervangende correctionele gevangenis
straf. (Art. 58 Sw.) 
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3° en 4° Er is herhaling wanneer de be
klaagde, vervolgd om, met overtreding 
van art. 556, :! Sw., kwaadaardige of 
woeste dieren te hebben laten rond
zwerven, in de loop van de twaalf voor
afgaande maanden reeds wegens de
zelfde overtreding is veroordeeld, maar 
niet wanneer hij in de loop van de 
twaalf voorafgaande maanden is ver
oordeeld wegens overtreding van art. 
87.7 Veldwetboek om zijn woldieren op 
andermans grand te hebben laten gra
zen. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE IN ZAKE VANDENBUSSCHE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3914) 

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. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem bij schrijven van 24 juli 1984, 
Bestuur der Wetgeving, nr. 
7/130.836/443/AP/Pourv./AV/MV, be
vel heeft gegeven bij het Hof, over
eenkomstig artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, aangifte te 
doen van het op 6 oktober 1980 ge
wezen en in kracht van gewijsde ge
gane vonnis van de Politierechtbank 
te Komen waarbij Vandenbussche 
Gilbert Joseph Jacques, handelaar, 
geboren te Houplines op 2 april 
1931, wonende te Komen, rue d'Ar
mentieres 262, wordt veroordeeld tot 
een enkele geldboete van dertig 
frank en tot een vervangende gevan
genisstraf van acht dagen ter zake 
dat hij op 6 februari 1980, 15 maart 
1980 en in de periode van 9 tot 15 
april 1980, artikel 556, 2°, van het 
Strafwetboek heeft overtreden door 
kwaadaardige of woeste dieren te la
ten rondzwerven, met de omstandig
heid dat voornoemde zich in staat 
van wettelijke herhaling bevond, 
vermits hij bij het op 3 december 

1979 door de Politierechtbank te Ko
men gewezen vonnis dat op 19 de
cember 1979 in kracht van gewijsde 
is gegaan, wegens diezelfde feiten 
was veroordeeld tot een geldboete 
van tien frank. 

Krachtens artikel 58 van het 
Strafwetboek worden bij samenloop 
van overtredingen alle geldboeten 
en vervangende gevangenisstraffen 
samengevoegd; de rechtbank kon 
dus betrokkene niet veroordelen tot 
een enkele correctionele geldboete 
en tot een enkele correctionele geld
boete en tot een enkele correctione
le subsidiaire gevangenisstraf. Bo
vendien bestaat er, krachtens arti
kel 565 van dat wetboek, herhaling 
onder meer in de bij artikel 556, 2°, 
bepaalde gevallen, wanneer de over
treder wegens dezelfde overtreding 
reeds is veroordeeld binnen de 
twaalf voorafgaande maanden; het 
vonnis van 3 december 1979 had 
echter betrokkene niet veroordeeld 
wegens overtreding van artikel 556, 
2°, maar wegens overtreding van ar
tikel 87.7 van het Veldwetboek dat 
verbiedt woldieren te laten grazen 
op eens anders grond. 

De door het vonnis van 6 oktober 
1980 uitgesproken veroordeling is 
dus onwettig. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het den Hove behage het aangege
·ven vonnis te vernietigen, te bevelen 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde vonnis en de zaak te 
verwijzen naar een andere politie
rechtbank. 

Brussel, 28 augustus 1984. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Velu ». 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met aanne
ming van de gronden van de vorde
ring, vernietigt het aangegeven von
nis, dat op 6 oktober 1980 is gewe-
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zen door de Politierechtbank te 
Komen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde vonnis; ver
wijst de zaak naar de Politierecht
bank te Moeskroen. 

19 december 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Rappe - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 251 

2' KAMER - 19 december 1984 

1° HERHALING - VEROORDELING MET 
KRACHT VAN GEWIJSDE VEREIST. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING - GEEN GRONDSLAG VOOR HER
HALING. 

1 o en 2° Strafbare her haling vereist het 
bestaan van een in kracht van gewijs
de gegane veroordeling; er is naar 
recht geen herhaling wanneer de be
klaagde het hem ten laste gelegde mis
drijf niet na een veroordeling heeft ge
pleegd, maar na een vonnis dat de 
telastlegging bewezen verklaart en de 
opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling beveelt. (Artt. 54 tot 57 
Sw.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE IN ZAKE AHN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3915) 

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. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem bij schrijven van 24 juli 
1984, Bestuur der Wetgeving, nr. 
7 /130.836/Diversl AP/Pourvois, bevel 
heeft gegeven bij het Hof, overeen
komstig artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, aangifte te doen 
van het op 3 juni 1981 door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik gewe
zen en in kracht van gewijsde gega
ne vonnis, in zoverre dat vonnis, 
door Ahn Jacques Georges, taxi
chauffeur, geboren te Brussel op 10 
november 1946, wonende te Luik, 
rue Sohet 1, te veroordelen wegens 
familieverlating, de in de telastleg
ging vermelde omstandigheid tegen 
hem bewezen verklaart, namelijk 
dat hij het misdrijf heeft gepleegd 
nadat hij reeds door de Correctione
le Rechtbank te Luik, ilij vonnis van 
27 februari 1980, was veroordeeld 
wegens datzelfde feit en voor het 
verstrijken van de termijn van vijf 
jaar die liep vanaf 12 maart 1980, 
dag waarop de beslissing van 27 fe
bruari 1980 in kracht van gewijsde 
is gegaan. Het vonnis van 27 februa
ri 1980 had voornoemde niet veroor
deeld, doch had de telastlegging be
wezen verklaard en de opschorting 
van de uitspraak van de veroorde
ling bevolen voor de duur van vijf 
jaar. 

Nu de herhaling slechts strafbaar 
is wanneer een veroordeing in 
kracht van gewijsde is gegaan voor
dat het misdrijf wordt gepleegd, kon 
de Correctionele Rechtbank te Luik 
slechts de afwezigheid vaststellen 
van de in de telastlegging vermelde 
omstandigheid van herhaling. Of
schoon het beschikkende gedeelte 
van het aangegeven vonnis niet 
onwettig blijkt te zijn, is de reden
geving waarbij de telastlegging be
wezen wordt verklaard ten laste van 
voornoemde bijgevolg onwettig, in 
zoverre daarin impliciet de omstan
digheid van herhaling bewezen 
wordt geacht. 
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Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het den Hove behage het aangege
ven vonnis te vernietigen, in zoverre 
in de redengeving de herhaling be
wezen wordt geacht, te bevelen dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis en te zeg
gen dat er geen grond bestaat tot 
verwijzing. 

Brussel, 27 augustus 1984. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Velu ». 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met aanne
ming van de gronden van die verde
ring, vernietigt het aangegeven von
nis, dat op 3 juni 1981 door de 
Correctionele Rechtbank te Luik is 
gewezen, in zoverre in de redenge
ving de herhaling bewezen wordt 
geacht; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; zegt dat er geen grond 
bestaat tot verwijzing. 

19 december 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Rappe - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 252 

2• KAMER - 19 december 1984 

VERJARING - STRAFZAKEN - VERDAGING 
OMDAT DE BEKLAAGDE HEEFT VERKLAARD 
EEN KLACHT WEGENS VALSE GETUIGENIS TE 
ZULLEN INDIENEN - KLACHT MET HYPOTHE
TISCH KARAKTER - GEEN SCHORSING VAN 
DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. 

grand van schorsing van de verjaring 
van de strafvordering uit, tach is dat 
niet het geval wanneer de verdaging is 
verantwoord door de omstandigheid 
dat de beklaagde heeft verklaard des
wege klacht te zullen indienen; in dat 
geval krijgt de klacht wegens valse ge
tuigenis een hypothetisch karakter (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE IN ZAKE VINCART) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3918) 

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. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem bij schrijven van 11 oktober 
1983, Bestuur der Wetgeving, nr. 
7/130.836/ AP/468/Pourvois/Prescrip./ 
DF-MAD, bevel heeft gegeven bij 
het Hof overeenkomstig artikel 441 
van het Wetboek van Strafvordering 
aangifte te doen van het op 7 sep
tember 1981 door de Politierecht
bank te La Louviere gewezen en in 
kracht van gewijsde gegane vonnis 
waarbij Vincart Philippe Jules Pier
re Adonis, hoofdmetselaar, geboren 
op 22 november 1953 te Haine-Saint
Paul, wonende te Seneffe, avenue 
des Tulipes 57, was veroordeeld tot 
een geldboete van vijfentwintig 
frank met uitstel gedurende een 
jaar wegens het feit dat hij op 30 ju
li 1980 in staat van dronkenschap 
is aangetroffen op een openbare 
plaats. 

Daar de verjaring van de strafvor
dering niet was geschorst, is die ver
oordeling die immers meer dan een 
jaar na de overtreding was uitge
sproken, in strijd met de wet en 
meer bepaald met de artikelen 21 
tot 25 van de wet van 17 april 1878 Al maakt de verdaging, die wordt bevo

len om het onderzoek van een reeds 
bestaande klacht wegens valse getuige- l----------------
nis mogelijk te maken, een wettige (1} Zie Cass., 19 mei 1970 (A.C., 1970, 877). 
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krachtens welke de strafvordering 
vervallen was op de dag van het 
vonnis. 

Ten onrechte beslist het vonnis 
dat de verjaring van de strafvorde
ring was geschorst van 2 maart 1981 
( dag waarop de rechtbank de de bat
ten voor gesloten heeft verklaard 
« ten einde het instellen van een on
derzoek mogelijk te maken, nu be
klaagde verklaard heeft klacht te 
willen indienen » wegens valse ge
tuigeverklaring) tot 15 ju!li 1981 
( dag waarop de procureur des Ko
nings te Bergen aan de gerechtelijk 
agent die hem bijstaat in de uitoefe
ning van zijn ambt voor de Politie
rechtbank te La Louviere een 
kantschrift heeft toegezonden met 
de mededeling dat hij de klacht we
gens valse getuigenis van voornoem
de had geseponeerd). 

De schorsing die wordt bevolen, 
ten einde het onderzoek mogelijk te 
maken van een klacht wegens valse 
getuigenis, is een wettelijke grond 
tot schorsing van de verjaring van 
de strafvordering wanneer het een 
reeds bestaande klacht betreft. Dat 
is echter niet het geval wanneer de 
rechtspleging is geschorst omdat be
klaagde verklaard heeft uit dien 
hoofde een klacht te willen indie
nen, daar in dit geval de klacht we
gens valse getuigenis nog moet wor
den afgewacht. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het den Hove behage het aangege
ven vonnis te vernietigen, te bevelen 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde vonnis en te zeggen dat 
er geen grond bestaat tot verwij
zing. 

Brussel, 23 juli 1984. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Velu ». 

Gelet op artikel 441 van het Wet
boek van Strafvordering, met aanne-

ming van de gronden van de vorde
ring, vernietigt het aangegeven von
nis dat op 7 september 1981 is 
gewezen door de Politierechtbank te 
La Louviere; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; 
zegt dat er geen grond bestaat tot 
verwijzing. 

19 december 1984- 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Sace - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 253 

2' KAMER - 19 december 1984 

STRAF - BEROEPSVERBOD VERVAT IN ART. 

382 SW.) - KAN NIET WORDEN UITGESPRO
KEN BIJ VEROORDELING WEGENS OVERTRE
DING VAN DE ARTT. 383, EERSTE LID, EN 496 

sw. 

Onwettig is de beslissing die de beklaag
de enkel veroordeelt wegens overtre
ding van de artt. 383, eerste lid, en 496 
Sw. en tegen hem verbod uitspreekt 
om gedurende vijf jaar een drankgele
genheid, een bureau voor arbeidsbe
middeling, een tabakswinkel of winkel 
voor rookartikelen, een cafe-concert, 
een openbare dansinrichting, een mas
sage-inrichting of een manicure-inrich
ting te houden of er, in welke hoeda
nigheid oak, werkzaam te zijn. (Art. 
382 Sw.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE IN ZAKE MEERSMAN, DEPYPERE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3927) 

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. 
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De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem bij schrijven van 24 juli 
1984, Bestuur der Wetgeving, nr. 
7/130.836/484 Divers/ AP /Pourvois 
AV/MV, bevel heeft gegeven bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van 
het W etboek van Strafvordering 
aangifte te doen van het door de 
Correctionele Rechtbank te Doornik 
op 12 november 1981 gewezen en in 
kracht van gewijsde gegane vonnis, 
in zoverre Meersman Roland Jules, 
geboren op 2 januari 1932 te Moes
kroen, er wonende rue de la Belle 
Vue 4, en zijn echtgenote Depypere 
Martina, geboren op 8 februari 1953 
te Augsburg (Duitse Bondsrepu
bliek}, wonende te Moeskroen, rue 
de la Belle Vue 4, voor de duur van 
vijf jaar het verbod wordt opgelegd 
een drankgelegenheid, een bureau 
voor arbeidsbemiddeling, een ta
bakswinkel of winkel van rookarti
kelen, een cafe-concert, een openba
re dansinrichting, een massage-in
richting, een manicure-inrichting te 
houden of er, in welke hoedanigheid 
oak, werkzaam te zijn. 

Krachtens artikel 382 van het 
Strafwetboek kan in de gevallen van 
de artikelen 379, 380, 380bis, 380ter 
en 381 van dat Wetboek zodanig ver
bod slechts worden opgelegd voor 
een duur van een tot drie jaar. De 
voornoemde personen werden ech
ter alleen vervolgd wegens overtre
ding van de artikelen 383, eerste lid 
(telastlegging I}, en 496 (telastleg
ging II) van het Strafwetboek. · 

Nu de rechtbank vaststelt dat de 
twee ten laste gelegde feiten de uit
voering zijn van een enkele opzet en 
dat slechts een enkele straf, name
lijk de zwaarste straf die is bepaald 
bij artikel 496, moet worden uitge
sproken, kon ze niet zonder de wet 
te schenden ieder van de voornoem
de personen het bovenbedoelde be
roepsverbod opleggen. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof mage behagen het 
aangegeven vonnis te vernietigen, in 
zoverre het aan de bovengenoemde 
personen bedoeld beroepsverbod 
oplegt, te bevelen dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis en te zeggen dat er geen 
grand is tot verwijzing. 

Brussel, 28 augustus 1984. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Velu ». 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met aanne
ming van de gronden van de vorde
ring, vernietigt het aangegeven von
nis, dat op 12 november 1981 is 
gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Doornik, in zoverre 
het voornoemde personen het bo
venvermelde beroepsverbod oplegt; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
zegt dat er geen grand bestaat tot 
verwijzing. 

19 december 1984 - 2' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Stranard, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal. 

'Nr. 254 

2' KAMER - 19 december 1984 

1° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - HERROEPING VAN PROBATIE
UITSTEL- KWIJTSCHELDING VAN DE STRAF 
INGEVOLGE K.B. VAN COLLECTIEVE GRATIE 
- ONWETTIG ARREST. 

2° GENADE- HERROEPING VAN PROBATIE

UITSTEL - KWIJTSCHELDING VAN STRAF 
INGEVOLGE K.B. VAN COLLECTIEVE GRATIE 
- ONWETTIG ARREST. 
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1 o en 2o Onwettig is het arrest dat beslist 
een gevangenisstraf uitvoerbaar te ma
ken door het probatieuitstel dat de ver
oordeelde bij een vroegere veroorde
ling had verkregen, te herroepen, wan
neer hij intussen kwijtschelding van 
zijn gevangenisstraf heeft genoten met 
toepassing van een K.B. van collectie
ve gratie. 

(PROCUREUR-GENERAAL B!J HET HOF VAN 
CASSATIE IN ZAKE LAURENT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3931) 

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. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem, bij schrijven van 11 oktober 
1983, Bestuur der Wetgeving, nr. 
7/130.836/ API Divers/ Pourvois/ DF/1 
MAD, bevel heeft gegeven bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van 
het W etboek van Strafvordering 
aangifte te doen van het op 20 ja
nuari 1982 gewezen en in kracht 
van gewijsde gegane arrest van het 
Hof van Beroep te Bergen waarbij, 
met bevestiging van de beroepen be
slissing, enerzijds, het probatieuit
stel wordt herroepen dat voor een 
duur van vijf jaar aan de genaamde 
Laurent Robert, metselaar, geboren 
te Baudour op 18 juli 1948, wonen
de Saint-Ghislain, rue d'Her
chies 130, was verleend bij het door 
de Correctionele Rechtbank te Ber
gen op 3 februari 1976 gewezen von
nis waarbij voornoemde wegens 
weerspannigheid en smaad tot een 
gevangenisstraf van zes maanden 
was veroordeeld, en waarbij ander
zijds wordt gezegd dat dit vonnis 
volledige werking zal verkrijgen. 

Aan voornoemde die vroeger geen 
criminele noch een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van meer dan 

zes maanden had opgelopen, is im
mers kwijtschelding verleend van 
zijn gevangenisstraf met toepassing 
van artikel 1, 2°, van het koninklijk 
besluit van 27 juni 1980 van col
lectieve gratie dat in het Belgisch 
Staatsblad van 28 juni 1980 is be
kendgemaakt en dat op 30 juni 1980 
in werking is getreden. 

Gelet hierop kon de bij het vonnis 
van 3 februari 1976 opgelegde ge
vangenisstraf van zes maanden met 
probatieuitstel, na 30 juni 1980 niet 
meer uitvoerbaar worden door de 
herroeping van het probatieuitstel. 

Het Hof van Beroep te Bergen be
slist dus in het arrest van 20 januari 
1982 op wettige wijze dat die straf 
uitvoerbaar werd door de herroe
ping van het probatieuitstel. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het den Hove moge behagen het 
aangegeven arrest te vernietigen, te 
bevelen dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het vernietigde arrest en te zeggen 
dat er geen grond bestaat tot verwij
zing. 

Brussel, 23 juli 1984. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Velu ». 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met aanne
ming van de gronden van die vorde
ring, vernietigt het aangegeven ar
rest, dat door het Hof van Beroep te 
Bergen was gewezen op 20 januari 
1982; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; zegt dat 
er geen grond bestaat tot verwij
zing. 

19 december 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Sace, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Rappe - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 255 

2' KAMER - 19 december 1984 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - ON

DERZOEKSGERECHTEN - ART. 5 WET 20 
APRIL 1874 - BEPALING ENKEL TOEPASSE
LIJK OP HET HANDHAVEN VAN DE VOORLOPI
GE HECHTENIS EN NIET OP DE BEVESTIGING 
VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BEVESTIGING VAN DE BE

SCHIKKING VAN DE ON)JERZOEKSRECHTER 
WAARBIJ DE TENUITVOERLEGGING VAN HET 
BEVEL TOT AANHOUDING IN EEN PSYCHIA
TRISCHE AFDELING WORDT GELAST - ART. 1, 
VIJFDE LID, WET BESCHERMING MAATSCHAP
PIJ - BEVESTIGING AAN TE MERKEN ALS 
EEN BESLISSING TOT BEVESTIGING VAN HET 
BEVEL TOT AANHOUDING - MOTIVERING. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BEVESTIGING VAN DE BE

SCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER 
WAARBIJ DE TENUITVOERLEGGING VAN HET 
BEVEL TOT AANHOUDING IN EEN PSYCHIA
TRISCHE AFDELING WORDT GELAST - ART. 1, 
VIJFDE LID, WET BESCHERMING MAATSCHAP
PIJ - DRAAGWIJDTE. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BEVESTIGING VAN DE BE

SCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER 
WAARBIJ DE TENUITVOERLEGGING VAN HET 
BEVEL TOT AANHOUDING IN EEN PSYCHIA
TRISCHE AFDELING WORDT GELAST 
BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING. 

5° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BEVESTIGING VAN DE BE
SCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER 
WAARBIJ DE TENUITVOERLEGGING VAN HET 
BEVEL TOT AANHOUDING IN EEN PSYCHIA
TRISCHE AFDELING WORDT GELAST - VORM
VEREISTEN. 

1" De bepalingen van art. 5 Wet Voorlo
pige Hechtenis hebben, wat de onder
zoeksgerechten betreft, enkel betrek
king op het handhaven van de hechte
nis en niet op de bevestiging van het 
bevel tot aanhouding. 

o• Het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling motiveert regelma-

tig zijn beslissing tot bevestiging van 
de beschikking van de onderzoeksrech
ter waarbij de tenuitvoerlegging van 
het bevel tot aanhouding in een psy
chiatrische afdeling wordt gelast, wat 
ingevolge art. 1, vijfde lid, Wet Be
scherming Maatschappij een beslissing 
houdende bevestiging van het bevel tot 
aanhouding uitmaakt, wanneer het 
erop wijst dat de verdachte, sedert de 
feiten die het verlenen van het bevel 
tot aanhouding hebben verantwoord, 
het meubilair van het paviljoen waar 
hij verbleef heeft omgeworpen, een 
flesscherf heeft bemachtigd en de be
waker van de instelling een hevige 
kopstoot heeft gegeven, na zijn opna
me in een psychiatrische afdeling een 
bewaker heeft vastgegrepen en heeft 
getracht hem over een leuning te wer
pen, dat uit die verschillende verkla
ringen blijkt dat de verdachte een on
evenwichtig, agressief en gevaarlijk 
individu is en dat de toegebrachte sla
gen samen met zijn plaatsing in een 
psychiatrische instelling, aantonen dat 
de verdachte in een geestestoestand 
zou kunnen verkeren die onder toepas
sing van de Wet Bescherming Maat
schappij valt. 

3" Art. 1, vijfde lid, Wet Bescherming 
Maatschappij, dat bepaalt dat de be
vestiging van de beschikking van de 
onderzoeksrechter waarbij de tenuit
voerlegging van het bevel tot aanhou
ding in een psychiatrische afdeling 
wordt gelast, op de datum van de voor
melde beslissing een beslissing over de 
handhaving van de hechtenis is, moet 
aldus worden uitgelegd dat de bevesti
ging van de beschikking van. d_e rech
ter gelijkstaat met de bevest1gmg van 

het bevel tot aanhouding, wanneer zij 
gebeurt binnen de termijn van vijf da
gen bepaald bij art. 4 Wet Voorlopige 
Hechtenis. 

4" Op het hager beroep van de verdachte 
tegen de beschikking van de raadka
mer houdende bevestiging van het be
vel tot aanhouding kan de kamer van 
inbeschuldigingst.~lling van het hoi 
van beroep wettig de beschikking 
van de onderzoeksrechter bevestigen, 
waarbij de tenuitvoerlegging van het 
bevel tot aanhouding in een psychia
trische afdeling wordt gelast, zelfs in
dien de raadkamer, bij de bevestiging 
van dat bevel tot aanhouding, geen uit
spraak zou hebben gedaan over de bij 
haar aanhangig gemaakte bevestiging 
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van de beschikking van de rechter. 
(Artt. 1, vijfde lid, en 4 Wet Bescher
ming Maatschappij.) 

5o De bevestiging, met toepassing van 
art. 1, vijfde lid, Wet Bescherming 
Maatschappij, van de beschikking van 
de onderzoeksrechter waarbij de ten
uitvoerlegging van het tegen de ver
dachte verleende bevel tot aanhouding 
in een psychiatrische afdeling wordt 
gelast, geschiedt volgens de vormver
eisten van art. 4 Wet Voorlopige Hech
tenis en niet volgens die van art. 2 Wet 
Bescherming Maatschappij. 

(DEMPI'INNE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3990) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 oktober 1984 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest, met 
toepassing van artikel 1, vijfde lid, 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij, de beschikking van 
de onderzoeksrechter bevestigt vol
gens welke het tegen eiser verleen
de aanhoudingsbevel zal worden ten 
uitvoer gelegd in de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis van Na
men en vermeldt dat de bevestiging 
van die beschikking geldt als beves
tiging van het aanhoudingsbevel; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat noch de beroepen beschikking 
noch het arrest met redenen zijn om
kleed zoals wordt vereist door artikel 5 
van de wet op de voorlopige hechtenis : 

Overwegende dat artikel 5 van de 
wet op de voorlopige hechtenis en
kel betrekking heeft op de handha
ving van de hechtenis en niet, zoals 
ten deze, op de bevestiging van het 
aanhoudingsbevel; dat het middel, in 
zoverre het de schending van die be
palingen aanvoert, faalt naar recht; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest, met aanneming van de 
gronden van de vordering van de 

procureur-generaal, erop wijst dat 
eiser sedert de feiten waarvoor het 
bevel tot aanhouding was verleend, 
op 5 oktober 1984 het gehele meubi
lair heeft omgegooid van het pavil
joen van de psychiatrische inrich
ting te Bertrix waar hij verbleef, 
scherven van een fles heeft gegre
pen en de bewaker van de inrich
ting een hevige kopstoot heeft toe
gebracht, dat hij na zijn opsluiting 
in de psychiatrische afdeling te Na
men een bewaker bij het middel 
heeft vastgegrepen en gepoogd heeft 
hem over een balustrade te werpen, 
dat uit de verklaring van dokter 
Lambert en die van het verplegend 
personeel blijkt dat eiser een labiel, 
agressief en gevaarlijk persoon is 
en dat het feit dat hij slagen heeft 
toegebracht aan de nachtwaker en 
aan de bewaker van de gevangenis 
te Namen, gekoppeld aan het feit 
dat betrokkene in een psychia
trische inrichting was geplaatst, aan .. 
tonen dat eiser wel eens zou kunnen 
verkeren in « een van de geestestoe
standen die vallen onder de toepas
sing van de wet tot bescherming 
van de maatschappij »; 

Oveiwegende dat het arrest door 
die consideransen de beslissing 
waarbij de beschikking van de on
derzoeksrechter wordt bevestigd vol
gens welke het aanhoudingsbevel in 
een psychiatrische afdeling ten uit
voer zal worden gelegd en die 
krachtens artikel 1, vijfde lid, van 
de wet tot bevestiging van het aan
houdingsbevel, regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Dat artikel 1, vijfde lid, weliswaar 
bepaalt dat de bevestiging van die 
beschikking van de onderzoeksrech
ter, op de datum van voormelde be
schikking, een beslissing is over de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis, maar dat zowel uit de context 
van die wetsbepaling als uit het 
vierde lid ervan blijkt dat het vijfde 
lid aldus moet worden uitgelegd dat 
de bevestiging van de beschikking 
van de rechter geldt als bevestiging 
van het aanhoudingsbevel, wanneer 
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de beschikking wordt bevestigd bin
nen de bij artikel 4 van de wet op 
de voorlopige hechtenis gestelde ter
mijn van vijf dagen; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat bet bier gaat om een inobserva
tiestelling, zodat bet hof van beroep, ka
mer van inbeschuldigingstelling, niet be
voegd was om zelfstandig de inobserva
tiestelling van eiser te bevelen, 

eerste onderdeel, door een maatregel 
van de onderzoeksrechter te bevestigen, 
ofschoon die maatregel door de raadka
mer niet was bevestigd binnen vijf da
gen; 

tweede onderdeel, bet hof de door arti
kel 2 van de wet tot bescherming van de 
maatschappij voorgeschreven rechtsvor
men had moeten in acht nemen en meer 
bepaald de verdachte en diens raadsman 
bij aangetekende brief had moeten 
oproepen ten minste achtenveertig uren 
v66r de terechtzitting; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van be

roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, wanneer het zoals ten deze 
kennis neemt van het hoger beroep 
van verdachte tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij het bevel 
tot aanhouding wordt bevestigd, de 
beschikking van de onderzoeksrech
ter volgens welke het aanhoudings
bevel in een psychiatrische afdeling 
ten uitvoer moet worden gelegd, 
wettig kan bevestigen, zelfs als de 
raadkamer in de beslissing waarbij 
dat aanhoudingsbevel wordt beves
tigd, nagelaten heeft uitspraak te 
doen over de bevestiging van de be
schikking van de rechter waarvan 
het kennis heeft genomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, met 
toepassing van artikel 1, vijfde lid, 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij, uitspraak doet over 
de bevestiging van de beschikking 
van de onderzoeksrechter waarbij 
wordt bevolen dat het tegen eiser 

verleende aanhoudingsbevel ten uit
voer zal worden gelegd in een psy
chiatrische afdeling; 

Overwegende dat artikel 1, vijfde 
lid, blijkt dat bij de bevestiging van 
die beschikking de door artikel 4 
van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis voorgeschreven 
rechtsvormen moeten in acht gena
men worden, en niet de rechtsvor
men van artikel 2 van de wet tot be
scherming van de maatschappij; 

Dat de twee onderdelen falen 
naar recht; 

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. 

19 december 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Sace - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
V. Ghislain, Neufchateau. 

Nr. 256 

1' KAMER - 20 december 1984 

1° LEVENSONDERHOUD - UITKERING 
TOT ONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - UIT
KERING TOEGESTAAN O.G.V. ART. 301 B.W. 
V66R DE WIJZIGING ERVAN BIJ ART. 1 WET 9 
JULI 1975- WIJZIGING VAN DE UITKERING
VEREISTEN. 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - UITKERING TOT ON
DERHOUD NA ECHTSCHEIDING - UITKERING 
TOEGESTAAN O.GV ART 301 B.W V66R DE 
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WIJZIGING ERVAN BIJ ART. 1 WET 9 JULI 1975 
- WIJZIGING VAN DE UITKERING - VEREIS
TEN. 

1° en 2° De uitkering die de rechtbank 
aan de echtgenoot die de echtscheiding 
heeft verkregen, kan toekennen uit de 
goederen en inkomsten van de echtge
noot tegen wie de echtscheiding is uit
gesproken, moet zodanig worden vast
gesteld dat zij de uitkeringsgerechtig
de in staat kan stellen om, rekening 
houdend met zijn inkomsten en moge
Jijkheden, in zijn bestaan te voorzien 
op een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven; de vordering tot aan
passing van een uitkering na echt
scheiding die v66r de inwerkingtreding 
van art. 1 van de wet van 9 juli 1975 is 
toegekend, moet o.g. v. dat vereiste 
worden beoordeeld, en hoewel de 
rechter bij de uitspraak over een vor
dering tot verhoging van de genoemde 
uitkering moet nagaan of de uitkering 
ten gevolge van omstandigheden, onaf
hankelijk van de wil van de uitke
ringsgerechtigde echtgenoot, helemaal 
ontoereikend is geworden om hem in 
staat te stellen « in zijn bestaan te 
voorzien op een gelijkwaardige wijze 
als tijdens het samenleven », is hij 
geenszins verplicht na te gaan of dat 
vereiste vervuld we1s op het ogenblik 
waarop de uitkering werd toegekend 
(1). (Art. 301, §§ 1 en 3.) 

(EECKELAERTS T. BILLE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7185} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 oktober 1983 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing 
waarbij de aan verweerster naar 
aanleiding van de echtscheiding toe
gekende uitkering werd verhoogd en 
de tegenvordering van eiser tot af
schaffing van die uitkering werd af
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 301, inzonderheid §§ 1 
en 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 9 juli 1975, 

doordat het bestreden vonnis, met wij
ziging van de beslissing van de eerste 
rechter, de rechtsvordering van verweer
ster tot verhoging van de haar in februa
ri 1963 bij de echtscheiding toegekende 
uitkering toewijst en, met toepassing 
van artikel 301 van het Burgerlijk Wet
hoek, de door eiser aan verweerster na 
de echtscheiding verschuldigde uitkering 
verhoogt van 2.000 tot 5.000 frank per 
maand met ingang van 3 oktober 1977, 
en tot 10.000 frank per maand met in
gang van 1 september 1980; dat het bij
gevolg de tegenvordering van eiser af
wijst; dat het aldus beslist op grond « ... 
dat ten deze niet de in Frankrijk belast
bare inkomsten van gei:ntimeerde (thans 
eiser) moeten worden vastgesteld, maar 
wei zijn inkomsten, dat wil zeggen zijn 
bestaansmiddelen, ongeacht de herkomst 
ervan; dat op grand van de hiervoren 
weergegeven bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende feiten, die naar beho
ren bewezen zijn (de meeste feiten zijn 
door eiser aangevoerd}, kan worden geaf
firmeerd dat (eiser) en zijn echtgenote 
sedert 1972, aileen van de wedde van 
12.000 Belgische frank van de echtgenote 
(van eiser) en van de noodzakelijkerwijs 
beperkte steun van haar ouders, geen 
stuk grand van 27 are 67 centiare aan de 
Azurenkust he bben kunnen kopen, er 
een villa bouwen waarvoor maandelijks 
12.400 Belgische frank moest worden af
gelost en er - zelfs sober - Ieven; dat 
aileen al het feit dat (eiser) die villa 
heeft kunnen behouden en kon bewonen, 
bewijst dat hij zelf over vaste inkomsten 
beschikte die zeker het dubbele bedroe
gen van die van appeilante (thans ver
weerster); dat hij anders zijn villa had 
moeten verkopen of haar ten minste had 
moeten verhuren terwijl hij zelf zijn in
trek nam in een vee! bescheidener wa
ning; ... dat in tegenstelling tot (eiser) 
(verweerster) haar inkomsten bewijst 
(ongeveer 35.000 frank per maand}; dat 
haar levenswijze in overeenstemming 
schijnt met de inkomsten, vermits haar 
enige "weelde-uitgaven " bestaan in de 
bekostiging van de universitaire studies 
van haar zoon, wat zij trouwens, blijkens -----------------1 de overgelegde stukken, slechts kan 

(1) Zie Cass., 15 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 711) 
en Cass., 12 maart 1981, A.R. nr 6286 
(ibid., 1980-81, nr 404); Gedr St. Kamer, 
1974-75, verslag, Pasin, 1975, blz. 951 

doen ten laste van vele offers en door 
zich ongetwijfeld het komfort te ontzeg
gen dat zij zou kunnen genieten, indien 
(eiser) zijn verplichtingen zou nakomen 
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.... (dat) uit de voormelde feiten blijkt dat 
de inkomsten van (verweerster) niet 
toereikend zijn om in haar bestaan te 
voorzien op een gelijkwaardige wijze als 
tijdens het samenleven >>. 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 301, 
§ 1, bepaalt dat « de rechtbank aan de 
echtgenoot die de echtscheiding heeft 
verkregen, uit de goederen en de inkom
sten van de andere echtgenoot, een uit
kering kan toekennen die, rekening hou
dend met zijn inkomsten en mogelijkhe
den, hem in staat kan stellen in zijn 
bestaan te voorzien op een gelijkwaardi
ge wijze als tijdens het samenleven >>; 
§ 3, bepaalt dat « indien de uitkering, 
ingevolge omstandigheden onafhankelijk 
van de wil van de uitkeringsgerechtigde, 
in ruime mate ontoereikend is geworden 
om de in § 1 bedoelde toestand te waar
borgen, de rechtbank de uitkering kan 
verhogen »; uit het onderling verband 
tussen beide bepalingen volgt dat de uit
kering die verschuldigd is aan de echtge
noot die de echtscheiding verkregen 
heeft, meet worden vastgesteld op grand 
van de inkomsten en goederen van de 
partijen ten tijde van de echtscheiding 
en niet mag worden verhoogd tenzij be
wezen is dat de na de echtscheiding 
vastgestelde uitkering, ingevolge omstan
digheden die zich hebben voorgedaan na 
het vonnis waarbij die uitkering is be
paald, in ruime mate ontoereikend is ge
worden; de rechter met andere woorden 
de uitkering niet kan verhogen op de en
kele grand dat het oorspronkelijk vastge
stelde bedrag ontoereikend is om de uit
keringsgerechtigde de levenwijze van 
tijdens het samenleven te waarborgen; 
hij tevens meet vaststellen dat ten gevol
ge van een of meer nieuwe gegevens het 
oorspronkelijk vastgestelde bedrag van 
de uitkering in ruime mate ontoereikend 
is geworden; het bestreden vonnis ten 
deze niet vaststelt dat zich nieuwe om
standigheden hebben voorgedaan waar
door de uitkering na echtscheiding se
dert het eerste vonnis ruimschoots on
toereikend was geworden; het alleen 
maar erop wijst dat de huidige inkom
sten van verweerster minder dan de 
helft bedragen van de huidige inkomsten 
van eiser en niet volstaan om verweer
ster een gelijkwaardig bestaan als tij
dens het samenleven te waarborgen; 
daaruit volgt dat de beslissing waarbij 
de aan verweerster na de echtscheiding 
toegekende uitkering wordt verhoogd, 
zonder dat wordt nagegaan of het oor
spronkelijke bedrag dat is vastgesteld op 
grand van de inkomsten van de partijen 

ten tijde van de overschrijving van het 
echtscheidingsvonnis, toereikend was om 
verweerster een gelijkwaardig bestaan 
als tijdens het samenleven te waarbor
gen, en zonder dat wordt vastgesteld dat 
die uitkering ontoereikend is geworden 
ten gevolge van omstandigheden die zich 
hebben voorgedaan na de beslissing 
waarbij het bedrag van de uitkering was 
bepaald en dat als gevolg van die om
standigheden de uitkering in ruime mate 
ontoereikend is geworden, niet naar 
recht is verantwoord (schending van arti
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek, in
zonderheid van de §§ 1 en 3); 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis bij de vaststelling van de aan ver
weerster verschuldigde uitkering het feit 
in aanmerking neemt dat de enige 
« weelde-uitgaven >> van verweerster « be
stonden in het bekostigen van de univer
sitaire studies van haar zoon, wat zij 
trouwens blijkens de overgelegde stuk
ken slechts kan doen ten koste van vele 
offers en door zich ongetwijfeld het kern
fort te ontzeggen dat zij zou kunnen ge
nieten, indien gei"ntimeerde zijn verplich
tingen zou nakomen; wat dat betreft 
erop moet worden gewezen dat, nu deze 
kamer al in haar vonnis van 9 maart 
1983 de studie- en onderhoudskosten 
voor een universtiteitsstudent op 180.000 
frank per jaar had geraamd, die kosten, 
gelet op de stijging van de levensduurte, 
voor het academiejaar 1983-84 op een mi
nimumbedrag van 200.000 frank moeten 
worden geschat »; het vonnis bovendien 
met diezelfde uitgaven rekening houdt 
om de bijdrage van eiser in de kosten 
voor onderhoud en opvoeding van zijn 
zoon Stephane vast te stellen op 7.000 
frank en met ingang van 1 september 
1980 op 10.000 frank per maand; het von
nis met andere woorden het feit dat de 
zoon van eiser studeerde aan de univer
siteit in aanmerking neemt om niet ai
leen de bijdrage van eiser in de onder
houdskosten voor zijn zoon te verhogen, 
maar ook de aan zijn gewezen echtgeno
te verschuldigde uitkering; daaruit volgt 
dat het bestreden vonnis, nu het eiser 
veroordeelt om aan verweerster na de 
echtscheiding een uitkering van 5.000 
frank per maand te betalen, welk bedrag 
acheraf tot 10.000 frank wordt verhoogd, 
de §§ 1 en 3, eerste lid, van artikel 301 
van het Burgerlijk Wetboek schendt, zo
wel omdat het aan verweerster een uit
kering buiten verhouding tot haar eigen 
behoeften toekent als omdat het bij de 
vaststelling van die uitkering een maat
staf hanteert die geen betrekking heeft 
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op de levenswijze van verweerster tij
dens het samenleven en op haar huidige 
behoeften: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het onder

l~ng verband van de §§ 1 en 3, eerste 
l~~· van artikel 301 van het Burger
hJk Wetboek, vervangen door artikel 
1 van de wet van 9 juli 1975, volgt 
dat de rechtbank de uitkering na 
echtscheiding kan verhogen, indien 
die uitkering, ingevolge omstandig
heden onafhankelijk van de wil van 
de uitkeringsgerechtigde, in ruime 
mate ontoereikend is geworden om 
hem, rekening houdend met zijn in
komsten en mogelijkheden, in staat 
te stellen in zijn bestaan te voorzien 
op een gelijkwaardige wijze als tij
dens het samenleven; 

Overwegende dat het vonnis ener
zijds vaststelt dat eiser over vaste 
inkomsten beschikt die zeker het 
dubbele bedragen van die van ver
weerster en, anderzijds, dat 
laatstbedoelde een inkomen van on
geveer 35.000 frank per maand be
wijst en dat zij met dat bedrag niet 
aileen haar eigen behoeften dekt, 
doch ook de kosten voor het onder
houd en de studie van haar aan de 
universiteit studerende zoon, welke 
kosten minimum 200.000 frank be
dragen voor het academiejaar 
1983-1984, « dat zij dat trouwens 
blijkens de overgelegde stukken: 
slechts kan doen ten koste van vele 
offers en door zich ongetwijfeld het 
komfort te ontzeggen dat zij zou 
kunnen genieten, indien (eiser) zijn 
verplichtingen zou nakomen >>; 

Dat het vonnis aldus de omstan
digheden omschrijft die zich buiten 
de wil van verweerster hebben voor
gedaan en waaruit blijkt dat de uit
kering na de echtscheiding in ruime 
mate ontoereikend is geworden om 
verweerster « een gelijkwaardig be
staan als tijdens het samenleven te 
waarborgen >>; dat het niet behoefde 
na te gaan of het bedrag van de na 
echtscheiding toegekende uitkering 
op dat ogenblik volstond om de uit-

keringsgerechtigde echtgenoot een 
gelijkwaardig bestaan als tijdens 
het samenleven te waarborgen; 

Dat de rechtbank derhalve haar 
beslissing naar recht verantwoordt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het vonnis de bijdrage van 
eiser in de kosten voor het onder
houd en de opv6eding van zijn zoon 
verhoogt tot 7.000 frank per maand 
met ingang van 3 oktober 1977, e~ 
tot 10.000 frank per maand met in
gang van 1 september 1980, niet 
wegneemt dat verweerster, zelfs na 
de beslissing van de rechtbank be
treffende de bijdrage van eiser in 
die kosten eveneens een gedeelte 
zal moeten dragen van de kosten 
voor de studie en het onderhoud van 
de aan de universiteit studerende 
zoon, welke kosten door de recht
bank voor het academiejaar 1983-84 
op 200.000 frank per jaar zijn ge
raamd; 

Dat de rechtbank ·ook die toestand 
wettig in aanmer king heeft kunnen 
nemen bij haar beslissing « wat de 
door (verweerster) gevorderde uitke
ring tot onderhoud betreft, (haar) in
komsten blijkbaar ontoereikend zijn 
om haar een gelijkwaardig bestaan 
als tijdens het samenleven te waar
borgen >>; 

Dat geen van beide onderdelen 
kan worden aangenomen; 

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

20 december 1984 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Rauws - Verslaggever : de 
h. Bosly, raadsheer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
De Gryse. 
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Nr. 257 

1 • KAMER - 20 december 1984 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN 
- DEVOLUTIEVE KRACHT. 

Regelmatig hager beroep maakt het ge
schil aanhangig bij het hof van beroep 
zoals het aan de eerste rechter was 
voorgelegd; de gei"ntimeerde is niet 
verplicht incidenteel hager beroep in 
te stellen om voor de rechter in twee
de aanleg de reeds in eerste aanleg 
aangevoerde middelen te doen gelden 
ten einde de in zijn voordeel uitgespro
ken veroordeling te doen handhaven 
(1). (Artt. 1050 en 1068 Ger.W.) 

(DUFRANE T. CLEMENTZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7186) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1983 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 1050, 1054, 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek, het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging en artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben ver
klaard dat de door de eerste rechter te
gen verweerster bewezen verklaarde fei- . 
ten geen grove belediging waren in de , 
zin van artikel 231 van het Burgerlijk 
Wetboek, eisers vordering tot echtschei
ding afwijst zonder te onderzoeken of de 
door de eerste rechter niet bewezen ver
klaarde feiten al dan niet grove beledi
gingen waren, op grond dat eiser « ten 
onrechte bepaalde feiten aanvoert die 
door de eerste rechter niet bewezen zijn 
verklaard, vermits het hof enkel kennis 
neemt van het hoger beroep van zijn 
echtgenote », 

(1) Zie Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79, 
1330); R.P.D.B., Complement, dl. VI, nrs. 900, 
1040 en 1042) GARSONNET en CESAR-BRU, dl. I, 
blz. 60, nr. 30, noot 10). 

terwijl, eerste onderdeel, de appelrech
ter op het hoger beroep van verweerster 
kennis neemt van de gehele, door eiser 
ingestelde vordering tot echtscheiding; 
ge'intimeerde voor de appelrechter op
nieuw alle verweermiddelen mag voor
dragen die hij in eerste aanleg heeft 
aangevoerd, zonder daarvoor incidenteel 
beroep te moeten instellen; de beledigin
gen die door een partij worden aange
voerd tot staving van haar op grond van 
artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek 
ingestelde vordering tot echtseheiding 
slechts verweermiddelen zijn; het arrest 
bijgevolg, nu het weigert na te gaan of 
bepaalde, g,oor eiser gestelde feiten, gro
ve beledigingen waren, op de enkele 
gronden dat ze door de eerste rechter 
niet bewezen waren verklaard en eiser 
tegen dat · vonnis niet in hoger beroep 
was gekomen, het beginsel van de devo
lutieve werking van het hoger beroep 
(artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek), de regels betreffende het inciden
teel beroep (artikel 1054 van het Gerech
telijk Wetboek) en het beschikkingsbe
ginsel miskent en het recht van verdedi
ging van eiser schendt door hem te 
beroven van een rechtsinstantie (scherr
ding van artikel 1050 van het Gerechte
lijk Wetboek en van het algemeen begin
sel van het recht van verdediging); 

tweede onderdeel, eiser in zijn regel
matig neergelegde conclusie van hoger 
beroep betoogde dat de eerste rechter 
ten onrechte het feit dat verweerster 
geen kind wilde, berekenend was, op ei
ser jaloers was en overmatig dronk, niet 
als grove belediging aangemerkt; eiser 
aldus incidenteel beroep instelde tegen 
de in eerste aanleg gewezen beslissing; 
het arrest bijgevolg, nu het beslist dat 
het hof van beroep slechts kennis gena
men had van het hoger beroep van ver
weerster, aan eisers conclusie van hoger 
beroep een uitlegging geeft die onver
enigbaar is met de bewocrdingen, de be
tekenis en de draagwijdte ervan (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en de regel 
miskent volgens welke de gei'ntimeerde 
te allen tijde incidenteel beroep kan in
stellen (schending van artikel 1054 van 
het Gerechtelijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser bij het op 

24 maart 1978 door de rechtbank 
van eerste aanleg gewezen vonnis 
werd toegelaten om door alle midde
len van recht, getuigenissen inbe-
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grepen, het bewij s te leveren van 
veertien door hem opgesomde fei
ten, ten einde aan te tonen dat het 
gedrag van verweerster een grof be
ledigend karakter had; 

Dat de eerste rechter, bij vonnis 
van 21 mei 1982, de echtscheiding 
toestond in het nadeel van verweer
ster en dit op grand van sommige 
van de opgesomde feiten, doch daar
entegen besliste dat de feiten onder 
meer in verband met de weigerach
tige houding van verweerster ten 
aanzien van het gemeenschappelijk 
kind en haar drankzucht niet bewe
zen waren; 

Dat de rechtbank bovendien de 
door verweerster ingestelde tegen
vordering tot echtscheiding ontvan
kelijk verklaarde en, alvorens recht 
te doen, haar toestond getuigen te 
ondervragen; 

Overwegende dat het hager be
roep van verweerster enkel strekte 
tot wijziging van het bestreden von
nis, in zoverre het de echtscheiding 
in haar nadeel had toegestaan; 

Overwegende dat ten gevolge van 
de verklaring van hager beroep de 
kennisneming van het aldus beperk
te geschil is onttrokken aan de 
rechters in eerste aanleg en is 
overgegaan op de appelrechters met 
al de feitelijke en juridische vragen 
die daarmee samenhangen; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat « ge1ntimeerde 
(thans eiser) ten onrechte bepaalde 
feiten aanvoert die door de eerste 
rechter niet bewezen zijn verklaard, 
vermits het hof (van beroep) slechts 
kennis neemt van het hager beroep 
van zijn echtgenote (thans verweer
ster) », eiser het verbod oplegt om 
een middel waarvan de aanneming 
voor hem belangrijk was en dat 
door de eerste rechters niet in aan
merking was genomen ofschoon ze 
hem over het geschil zelf in het ge
lijk hadden gesteld, opnieuw voor te 
dragen; 

Dat het arrest zodoende het be
ginsel van de devolutieve werking 
van het hoger beroep miskent en de 

artikelen 1050 en 1068 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel 
dat niet tot ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest, 
in zoverre het de hoofdvordering 
van eiser niet gegrond verklaart en 
uitspraak 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 ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing hieromtrent over aan de 
feitenrechter; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

20 december 1984 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Rauws - Verslaggever : de 
h. Poupart, raadsheer- - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Biitzler. 

'Nr. 258 

1 e KAMER - 20 december 1984 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECRTEN VAN DE MENS -
ART. 6.1 - AFSTAND VAN DE BIJ DIE BEPA
LING VOORGESCRREVEN OPENBAARREID 
BEG RIP. 

2° GERECHTSKOSTEN - TUCRTZAKEN 
- ORDE VAN ADVOCATEN - CASSATIE VAN 
DE BESLISSING VAN EEN TUCRTRAAD VAN 
BEROEP VAN DE BALlES OP RET CASSATIEBE
ROEP VAN EEN ADVOCAAT - KOSTEN VAN 
RET CASSATIEGEDING TEN LASTE VAN DE 
STAAT. 
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3° VERWIJZING NA CASSATIE 
TUCHTZAKEN - ORDE VAN ADVOCATEN -
CASSATIE VAN DE BESLISSING VAN EEN 
TUCHTRAAD VAN BEROEP - VERWIJZING 
NAAR DEZELFDE TUCHTRAAD, ANDERS SA
MENGESTELD. 

1 • Van de regel van de openbaarheid van 
de behandeling en van de uitspraak, 
zoals die in art. 6.1 Europees Verdrag 
is neergelegd, kan worden afgeweken 
als zulks de wil is van de betrokkene 
en wanneer deze vrijwillig en ondub
belzinnig van die openbaarheid afziet, 
en zodanige afstand verenigbaar is 
met het nationale recht; uit het feit dat 
een tuchtrechtelijk vervolgde persoon 
de wens heeft uitgedrukt dat de debat
ten niet in openbare terechtzitting 
worden gehouden, valt niet met zeker
heid af te leiden dat het verzoek om 
de zaak met gesloten deuren te behan
delen oak betrekking had op de zitting 
waarop de beslissing moest worden 
uitgesproken, en blijkt derhalve niet 
dat die persoon vrijwillig en ondubbel
zinnig van de openbaarheid van de uit
spraak heeft afgezien (1). 

2• Wanneer het Hoi, op het cassatiebe
roep van een advocaat tegen de procu
reur-generaal bij het hof van beroep, 
een beslissing van de tuchtraad van 
beroep van de balies vernietigt, laat 
het de kosten ten Jaste komen van de 
Staat (2). (Art. 111, vierde lid, Ger.W.) 

3• Wanneer het Hof de beslissing van 
een tuchtraad van beroep van de ba
lies vernietigt, verwijst het de zaak 
naar dezelfde tuchtraad, anders sa
mengesteld (3). (Art. 477, vijfde lid, 
Ger.W.) 

(F ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7202) 

van de balies van het rechtsgebied 
van het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 6, inzonderheid lid 1, 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd op 13 
mei 1955 bij akte van de wetgevende 
macht, alsook van het algemeen rechts
beginsel volgens hetwelk afstand van 
een recht niet wordt vermoed en enkel 
kan worden afgeleid uit feiten die niet 
anders kunnen worden uitgelegd, 

doordat de bestreden beslissing, waar
bij eiser bij wijze van tuchtstraf werd 
geschrapt, met gesloten deuren is uitge
sproken, 

terwijl de tuchtprocedure die, volgens 
het nationale recht, tot gevolg heeft of 
tot gevolg kan hebben dat aan de in het 
geding betrokken persoon tijdelijk of 
voorgoed de uitoefening van een burger
lijk recht wordt ontzegd, met name het 
recht om een beroep, dat geen openbaar 
ambt is, verder te blijven uitoefenen, 
moet worden beschouwd als een « vast
stelling van burgerlijke rechten en ver
plichtingen » in de zin van artikel 6.1 
van het in het middel vermelde Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens, en moet worden geacht een di
recte weerslag te hebben op zodanig 
recht; wanneer een tuchtprocedure onder 
toepassing valt van artikel 6.1, de betrok
ken persoon recht heeft op de verschil
lende, in dat artikel vastgelegde waar
borgen en onder meer op de waarborg 
dat het eigenlijke rechtscollege, dat be
voegd is om de beslissingen van het 
tuchtrechtelijk college in feite en in 
rechte te beoordelen, de beslissing in het 
openbaar wijst; van die regel van de 
openbaarheid van de uitspraak enkel 
mag worden afgeweken wanneer de in 
het geding betrokken persoon vrijwillig 
en ondubbelzinnig de openbaarheid ver
zaakt en het nationale recht in de moge
lijkheid daartoe voorziet; de tuchtraad 
van hoger beroep, uit de enkele omstan-
digheid dat eiser te kennen gaf dat hij 

RET HOF; - Gelet op de bestre- de openbaarheid van de debatten niet 
den beslissing, op 3 mei 1984 gewe- wenste, niet zonder schending van het 
zen door de tuchtraad van beroep algemeen rechtsbeginsel, volgens het------------------1 welk afstand niet wordt vermoed en en

kel kan worden afgeleid uit feiten die 
niet anders kunnen worden uitgelegd, 
heeft kunnen afleiden dat het verzoek 
om behandeling met gesloten deuren ook 
sloeg op de zitting waarop de beslissing 
moest worden uitgesproken; nu eiser 

(1) Zie Cass., 17 april 1983, A.R. nr. 6789 
(A.C., 1982-83, nr. 441) en de cone!. van adv.
gen. Velu in Bull. en Pas., 1983, I, 866. 

(2) en (3) Cass., 2 juni 1983, A.R. nr. 6522 
(A.C., 1982-83, nr. 548). 
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recht had op een openbare uitspraak van 
de beslissing en van dat recht geen af
stand had gedaan, de bestreden beslis
sing, die werd uitgesproken met gesloten 
deuren, artikel 6.1 van het in het middel 
bedoelde verdrag schendt: 

Overwegende dat van de in artikel 
6.1 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den neergelegde regel dat de beslis
sing in het openbaar moet worden 
gewezen, kan worden afgeweken 
wanneer de betrokken persoon een 
andere wil te kennen geeft, op voor
waarde dat de afstand vrijwillig en 
ondubbelzinnig geschiedt; 

Overwegende dat uit de proces
sen-verbaal van 6 maart en 6 april 
1984 blijkt dat eiser te kennen gege
ven had dat hij de openbaarheid 
van de debatten niet wenste; 

Overwegende dat noch uit die pro
cessen-verbaal noch uit enig ander 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, met zekerheid kan worden af
geleid dat het verzoek om behande
ling met gesloten deuren ook sloeg 
op de zitting waarop de beslissing 
moest worden uitgesproken; 

Dat derhalve niet gebleken is dat 
eiser vrijwillig en ondubbelzinnig af
stand heeft gedaan van de open
baarheid van de uitspraak; 

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; gelet op artikel 1111, 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, legt de kosten ten laste van de 
Staat; verwij st de zaak naar de 
tuchtraad van beroep van de balies 
van het rechtsgebied van· het Hof 
van Beroep te Brussel, anders sa
mengesteld. 

20 december 1984 - 1' kamer- Voor
zitter : de h. Rauws - Verslaggever : 
mevr. Charlier, raadsheer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 259 

1 e KAMER - 27 december 1984 

INKOMSTENBELASTINGEN - VERVOL
GINGEN, TENUITVOERLEGGING, VOORRECH
TEN - VERVOLGINGEN TEGEN DERDEN-HOU
DERS- DERDE GEEN SCHULDENAAR VAN DE 
BELASTINGPLICHTIGE - VERPLICHTING TOT 
VERKLARING BEPAALD BIJ ART. 215, § 4, EER
STE LID, K.B. 4 MAART 1965. 

De derde die, overeenkomstig art. 215, 
§ 1, van het KB. 4 maart 1965 tot uit
voering W.I.B., door de ontvanger van 
belastingen is verzocht de sommen die 
hij aan de belastingplichtige verschul
digd is, te betalen aan de Staat, en die, 
op het ogenblik van het verzoek van 
de ontvanger, aan de belastingplichtige 
geen sommen is verschuldigd, moet 
niettemin, ingevolge § 4 van genoemd 
artikel, de in art. 1452, tweede lid, 
Ger. W. bepaalde verklaring doen dat 
hij niet of niet meer de schuldenaar is 
van de belastingplichtige. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. < SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRAYON • N.V., 
« BANK NAGELMACKERS • N.V., MR. HAN

QUET ALS CURATOR C.G.B.I.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7019 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 maart 1983 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 215, inzonderheid 
§§ 1, 4 en 5, van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
en 1452 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat het door 
eiser aan de eerste verweerster, overeen
komstig artikel 215, § 1, van het konink
lijk besluit van 4 maart 1965 gedane ver
zoek om hem, met de bedragen die zij 
aan de vennootschap C.G.B.I. was ver
schuldigd, het bedrag van de door die 
vennootschap verschuldigde belastingen, 
zijnde 250.720 frank, te betalen, niet ge
grond was en dat dit bedrag, vermeer
derd met de gerechtelijke rente, derhal
ve moest worden betaald aan de tweede 
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verweerster, geendosseerde van de factu- doen aan de beslaglegger; het derhalve 
ren die de eerste verweerster aan de buiten kiif staat dat de eerste verweer
vennootschap C.G.B.I. moest betalen; en ster, om de sanctie van voormeld artikel 
doordat het aldus beslist op grand dat de 215, § 5, te ontlopen, aan de ontvanger 
eerste verweerster aanvoert dat zij, op van belastingen moest verklaren dat zij 
het ogenblik van het aangetekend ver- geen bedragen verschuldigd was aan 
zoek dat haar op 10 juli 1975 door de ont- C.G.B.I.; zij zich niet kon verschansen 
vanger van belastingen werd toege- achter het feit dat zij, op het ogenblik 
stuurd, geen enkel bedrag aan C.G.B.I. dat eiser onder haar « verzet » had ge
was verschuldigd; dat die bewering door daan, geen « derde-houder » was van be
eiser niet wordt tegengesproken en dat dragen bestemd voor de vennootschap 
hij hoe dan ook geen bewijs van het te- C.G.B.I.; daaruit volgt dat het arrest niet 
gendeel !evert; dat zij overigens in over- wettig heeft kunnen beslissen dat de eer
eenstemming is met de vermeldingen ste verweerster; hoewel zij geen verkla
van de litigieuze facturen; dat die factu- ·'ring aan de ontvanger had gedaan als 
ren van 30 juli en 6 augustus 1975 ver- bepaald bij artikel 1452 van het Gerech
melden dat zij « gepresteerde diensten " telijk Wetboek, niet kon worden vervolgd 
betreffen voor de week van 21 juli 1975 also£ zij rechtstreekse schuldenaar was 
tot 27 juli 1975 " en « van 28 juli 1975 tot van de door de vennootschap C.G.B.I. 
5 augustus 1975 "• zodat de schuld van verschuldigde belastingen, aangezien zij 
(de eerste verweerster) waarvoor die fac- op het ogenblik dat haar het verzoek 
turen zijn opgemaakt, op 10 juli 1975 nog , overeenkomstig artikel 215, § 1, is ge
niet was ontstaan, ook niet in de kiem; daan, geen bedragen verschuldigd was 
daaruit volgt dat de eerste verweerster aan de vennootschap C.G.B.I. (schending 
geen « derde-houder " was in de zin van van aile in de aanhef van het middel 
artikel 215 van het koninklijk besluit van aangewezen wettelijke bepalingen) : 
4 maart 1965; dat daaruit volgt dat de 
verplichtingen om verklaringen te doen Overwegende dat, volgens artikel 
die krachtens § 4 van genoemd artikel 215, § 4, eerste lid, van het konink
aan de « derden-houders " zijn opgelegd lijk besluit van 4 maart 1965 tot uit-
en de sanctie bij niet-uitvoering ervan h W tb k d I 
als bepaald bij § 5, niet toepasselijk zijn voering van et e oe van e n-
ap de eerste verweerster; dat de « hap.- komstenbelastingen, de derden-hou
delsstroom » tussen C.G;B.I. en de eerste ders, die aan het in § 1 bedoelde 

· verweerster aan die toestand niets verzoek tot betaling niet kunnen 
kan veranderen; dat derhalve de door ei- voldoen binnen vijftien dagen na 
ser ingezette procedure geen enkel ge- het neerleggen ter post van dit ver
volg kan hebben aangezien het voorwerp zoek, gehouden zijn binnen deze ter
van bij de aanvang ontbrak; dat de en- mijn de verklaring te doen welke 
dossering van de litigieuze facturen re- voorzien is in artikel 1452 van het 
gelmatig is, Gerechtelijk Wetboek; 

terwijl de eerste verweerster, zo zij op Dat het tweede lid, 2", van dit arti-
het ogenblik van het verzoek dat haar op kel bepaalt dat de derde-beslagene, 
10 juli 1975 door eiser is gedaan, geen in voorkomend geval, inzonderheid 
schuldenaar van de vennootschap 
C.G.B.I. was, niettemin ingevolge artikel de bevestiging moet vermelden dat 
215, § 4, van het koninklijk besluit van 4 hij niet of niet meer de schuldenaar 
maart 1965 gehouden was binnen de ter- van de beslagene is; 
mijn van vijftien dagen na het neerleg- Dat artikel 215, § 4, tweede lid, 
gen ter post van dit verzoek « de verkla- van voornoemd koninklijk besluit 
ring te doen welke voorzien is bij artikel overigens bepaalt dat de derden-
1452 van het Gerechtelijk Wetboek "• op 
straffe van vervolging also£ zij de rechts- houders gehouden zijn de o.ntvanger 
treekse schuldenaar van de door de ven- binnen vijftien dagen in te lichten 
nootschap C.G.B.I. verschuldigde belas- nopens aile nieuwe gegevens welke 
tingen was (artikel 215, § 5, van het na het neerleggen van hun verkla
koninklijk besluit 4 maart 1965); ge- ring zouden aan de dag komen; 
noemd artikel 1452, 2", uitdrukkelijk be- Overwegende dat uit geheel van 
paalt dat de derde-beslagene, die niet of 
niet meer de schuldenaar is van de be- die wettelijke bepalingen volgt dat 
slagene, daarvan binnen vijftien dagen de derde, aan wie de ontvanger het 
na het derden-beslag verklaring moet verzoek bepaald bij artikel 215, § 1, 
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doet, artikel 1452, tweede lid, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek moet nale
ven, zelfs als hij op het ogenblik 
van het verzoek van de ontvanger 
geen bedragen verschuldigd is aan 
de belastingplichtige; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de eerste verweerster niet kan 
worden vervolgd als rechtstreekse 
schuldenaar van de belastingen ver
schuldigd door de Societe Con
struction generale Batiment et In
dustrie (C.G.B.I.}, om reden dat zij 
op het ogenblik van het verzoek van 
de ontvanger van belastingen die, 
b~dragen niet verschuldigd was aan 
d1e vennootschap, de in het middel 
weergegeven wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het middel ·gegrond is; 

Nietig is de ambtshalve verrichte aan
slag bedoeld in artikel 67, tweede lid, 
W.B.T. W. wanneer die is verricht voor
aleer de termijn van een maand, be
paald in de artt. 1 en 2 K.B. nr. 9 van 
12 maart 1970 met betrekking tot de 
ambtelijke aanslag inzake belasting 
over de toegevoegde waarde, verstre
ken is; daaraan doet niet af dat de be
lastingplichtige reeds schriftelijke op
merkingen had gemaakt voordat de 
aanslag werd verricht. 

(VAN HECKE T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FI
NANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4501) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 oktober 1983 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 66 en 67 van 

Om die redenen, vernietigt het be- de wet van 3 juli 1969 tot invoering van 
streden arrest; beveelt dat van dit het Wetboek van de Belasting over de 
arrest melding zal worden gemaakt Toegevoegde Waarde, 1, 2 van het 
op de kant van het vernietigd arrest; koninklijk besluit nr. 9 van 12 maart 
houdt de kosten aan en laat de be- 1970 betreffende de belasting van amtbs
slissing daaromtrent aan de feiten- wege inzake belasting over de toegevoeg
rechter over; verklaart onderhavig de waarde, 1319, 1320 en 1322 van het 
arrest bindend voor verweerder qua- Burgerlijk Wetboek en van het algemeen 
Jitate qua; verwiJ'st de zaak naar het rechtsbeginsel van het recht van verdedi-

ging, 
Hof van Beroep te Brussel. doordat het arrest het verzet tegen het 

27 december 1984 - 1' kamer _ Voor- dwangbevel van 14 februari 1977 onge
zitter en verslaggever; de h. Mahillon, grond verklaart en de aanslag van 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende . ambtswege op de belasting over de toe
conclusie van de h. Janssens de Bistho- gevoegde waarde bekrachtigt, op grond: 
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. « dat de daartoe gevolgde procedure (ar
De Bruyn. tikel 67, tweede lid) regelmatig was, 

(wat) niet wordt betwist en blijkt ten an
dere uit de overgelegde stukken », 

Nr. 260 

1' KAMER - 28 december 1984 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEG
DE WAARDE - AMBTSHALVE VER
RICHTE AANSLAG - TERMIJN. 

terwijl de aanslag van ambtswege 
krachtens artikel 2 van het koninklijk 
besluit nr. 9 van 1 maart 1970 niet mag 
worden gevestigd v66r het verstrijken 
van de termijn van een maand waarover 
de belastingplichtige beschikt om zijn 
opmerkingen te laten kennen op de ken
nisgeving bedoeld in artikel 1 van het 
vermeld koninklijk besluit; de bedoelde 
kennisgeving geschiedde bij aangete
kend schrijven van 14 januari 1977, zo
dat de aanslag gevestigd op 9 februari 
1977, minder dan een maand na het be
richt van wijziging en ter kennis ge-
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bracht op 11 februari 1977, evene_ens 
minder dan een maand na het bencht 
van wijziging, en het voorwerp uitma
kend van een dwangbevel van 14 februa
ri 1977, nietig is en het arrest, ongeacht 
of daaromtrent een betwisting bestond of 
niet nu die bepalingen van openbare or
de ~ijn dus niet vermocht te beslissen 
dat de' gevolgde procedure regelmatig 
was (schending van de artikelen 66, 77 
van het W etboek van de Be lasting over 
de Toegevoegde Waarde, 1 en 2 van het 
koninklijk besluit nr. 9 van 12 maart 
1970) en bovendien het recht van verde
diging schendt, nu eiser tot aan het ver
strijken van de wettelijke termijn het 
recht had opmerkingen te laten gelden, 
recht dat hem niet door de administratie 
mocht worden ontzegd; het arrest alles
zins, door te beslissen dat de regelmatig
heid van de aanslagprocedure blijkt uit 
de overgelegde stukken, terwijl uit die 
stukken en bepaaldelijk uit de kennisge
ving van 14 januari 1977, de aanslag van 
9 februari 1977 de kennisgeving van de 
aanslag van a~btswege van 11 februari 
1977 vermeldende dat de aanslag geves
tigd was op 9 februari 1977 en het 
dwangbevel van 14 februari 1977, het te
genovergestelde voortvloeit, de bewijs
kracht van die stukken schendt door 
miskenning van de data die ze dragen 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat artikel 67, twee
de lid, van het W etboek van de Be
lasting over de Toegevoegde Waarde 
bepaalt dat de administratie, alvo
rens ambtshalve een aanslag op te 
leggen, aan de belastingplichtige, in 
de vorm en onder de voorwaarden 
die de Koning bepaalt, moet meede
len het bedrag en de verantwoor
ding van de belasting die zij voorne

. mens is te heffen, en dat de belas
tingplichtige zijn opmerkingen kan 
doen kennen; dat artikel 1 van het 
koninklijk besluit nr. 9 van 12 maart 
1970 met betrekking tot de ambts
halve aanslag inzake belasting over 
de toegevoegde waarde de vorm en 
de inhoud preciseert van de medede
ling die de administratie aan de be
lastingplichtige richt, en bepaalt dat 
laatstbedoelde over een termijn van 
een maand beschikt om schriftelijk 
zijn opmerkingen te doen kennen; 

Overwegende dat artikel 2, eerste 
lid, van voormeld koninklijk besluit 
luidt : « De administratie kan de 
ambtelijke aanslag slechts opleggen 
na het verstrijken van de in artikel 
1 bepaalde termijn »; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de administratie de in de artikelen 
67 van het wetboek en 1 van het 
koninklijk besluit van 12 maart 1970 
bedoelde mededeling aan eiser heeft 
verzonden op 14 januari 1977, en dat 
de ambtshalve aanslag werd geves
tigd bij beslissing van 9 februari 
1977, die bij aangetekende brief van 
11 februari 1977 aan eiser werd ver
stuurd; dat de administratie derhal
ve aan eiser een ambtelijke aanslag 
heeft opgelegd vooraleer de termijn 
van een maand, voorgeschreven 
door de artikelen 1 en 2 van het be
doelde koninklijk besluit, was ver
streken; 

Dat een ambtelijke aanslag die is 
gevestigd vooraleer de vorenbedoel
de termijn van een maand was ver
streken, nietig is; dat daaraan niet 
afdoet dat de belastingplichtige 
reeds schriftelijke opmerkingen had 
gemaakt voordat de aanslag werd 
opgelegd; 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van eiser tegen het hem bete
kende dwangbevel afwijst, mede op 
grond van de overweging dat de 
ambtshalve aanslag ten deze over
eenkomstig het voorschrift van arti
kekl 67, tweede lid, van het Wetboek 
van de Belasting over de Toegevoeg
de Waarde was gevestigd; dat het 
arrest aldus die wetsbepaling en de 
artikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit nr. 9 van 12 maart 1970 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat het tweede en 
het derde middel niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden; 
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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 Antwer
pen. 

28 december 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. 
Delahaye en Claeys Bouuaert. 

Nr. 261 

1' KAMER - 28 december 1984 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - BELASTINGAANGIFTE -
REGELMATIGE AANGIFTE - BEGRIP. 

Geen regelmatige aangifte, als bedoeld 
in art. 214, §§ 1 en 2, W.I.B., vervangen 
bij art. 36 wet van 3 nov. 1976, volgens 
hetwelk het aangifteformulier moet 
worden ingevuld overeenkomstig de 
daarin voorkomende aanduidingen, is 
de aangifte waarin de aanwijzingen 
van het aangifteformulier betreffende 
de van de ene rubriek naar de andere 
over te dragen bedragen niet zijn op
gevolgd. 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1193 N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 januari 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 214, 251 en 259 van 
het Wethoek van de Inkomstenhelastin
gen, 

doordat het arrest heslist dat het feit 
dat de ruhriek van de aangifte inzake af
zonderlijk helasthare inkomsten (vak 
XIII van de aangifte) niet werd ingevuld, 
hoewel het juiste bedrag van de aldaar 
te helasten inkomsten werd vermeld in 
de rubriek betreffende de inkomsten van 
heoefenaars van vrije beroepen, amhten, 
posten of andere winstgevende bezighe
den (vak VII van de aangifte) niet tot ge
volg heeft dat de administratie over een 
hijkomende aanslagtermijn beschikt en 
dat de aldus ingevulde aangifte aan de wet
telijke vereisten heantwoordt en de he
lastbare inkomsten vermeldt, zodat de 
termijn van vestiging van de helasting 
verstreken was, 

terwijl artikel 214, § 1, van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen voor
schrijft dat de aangifte wordt gedaan op 
een formulier waarvan het model door 
de Koning wordt vastgesteld en § 2 van 
hetzelfde artikel bepaalt dat dit formu
lier wordt ingevuld overeenkomstig de 
daarin voorkomende aanduidingen; wan-. 
neer laatstvermelde verplichting, die rust 
op elke helastingplichtige, niet wordt na
geleefd, de aangifte niet voldoet aan de 
wettelijke vormvereisten en dientenge
volge de verschuldigde helasting hoger is 
dan de belasting met betrekking tot de 
belasthare inkomsten en de andere gege
vens vermeld in de daartoe hestemde ru
brieken van een aangifteformulier, zodat 
de administratie het recht heeft deze 
vormelijk ontoereikende aangifte te wij
zigen overeenkomstig artikel 251 van het 
W etboek van de Inkomstenhelastingen 
en de helasting met hetrekking tot de 
niet overeenkomstig de richtlijnen van 
het formulier vermelde inkomsten te 
vestigen hinnen de termijn hedoeld in 
artikel 259, eerste lid, van hetzelfde wet
hoek: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, door verweerder tege~ het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat het middel niet preciseert 
waarin de schending van de aange
wezen wetsbepalingen bestaat : 

Overwegende dat het middel dui
.delijk de gronden aangeeft waarom 
het arrest, volgens eiser, de bepalin
gen van de artikelen 214, 251 en 259, 
eerste lid, van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen schendt; 

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



584 HOF VAN CASSATIE Nr. 261 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt : dat verweerder de som van 
tien miljoen frank, zijnde in 1976 de 
opbrengst van de verkoop van zijn 
portefeuille van verzekeringsmake
laar, voor dat jaar als ontvangst 
heeft vermeld onder rubriek VII, 1, 
van het aangifteformulier van het 
aanslagj aar 1977 en betreffende de 
bedrijfsinkomsten van vrije beroe
pen, ambten, posten of andere 
winstgevende bezigheden; dat hij, 
na onder rubriek VII, 2, daarvan het 
bedrag van de bedrijfslasten te heb
ben afgetrokken, van het aldus ver
kregen verschil vervolgens de netto
meerwaarde van de portefeuille 
heeft afgetrokken, maar de afge
trokken netto-meerwaarde niet 
heeft overgedragen naar de rubriek 
XIII, A, 3, betreffende de afzonder
lijke belastbare inkomsten; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 214, §§ 1 en 2, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, ver
vangen bij artikel 36 van de wet van 
3 november 1976, het model van het 
aangifteformulier dat de belasting
plichtige ieder jaar moet overleggen, 
door de Koning wordt bepaald, en 
dat het formulier moet worden inge
vuld overeenkomstig de daarin voor
komende aanduidingen; dat artikel 
259, eerste lid, van hetzelfde wet
hoek, gewijzigd bij artikel 37 van de 
wet van 22 december 1977, van toe
passing met ingang van het aangif
tejaar 1977, bepaalt: « Bij niet-aan
gifte, bij laattijdige overlegging van 
aangifte, of wanneer de verschuldig
de belasting hoger is dan de belas
ting met betrekking tot de belastba
re inkomsten en de andere gegevens 
vermeld in de daartoe bestemde ru
brieken van een aangifteformulier 
dat voldoet aan de vorm- en termijn
vereisten, gesteld hetzij bij de arti
kelen 214 tot 218, hetzij bij ter uit
voering van artikel 220 genomen 
bepalingen, mag de belasting of de 
aanvullende belasting, in afwijking 
van artikel 264, worden gevestigd 
gedurende drie jaar vanaf 1 januari 
van het jaar waarnaar het aanslag-

j aar wordt genoemd waarvoor de be
lasting is verschuldigd »; 

Overwegende dat uit de voormel
de vaststellingen van het arrest 
blijkt, eensdeels, dat verweerder, in 
strijd met de aanwijzingen van het 
aangifteformulier, nagelaten heeft 
de in 1976 gerealiseerde meerwaar
de van zijn portefeuille van verzeke
ringsmakelaar te vermelden onder 
de daartoe bestemde rubriek XIII 
betreffende de afzonderlijk te belas
ten bedrijfsinkomsten, en ander
deels, dat die meerwaarde, hoewel 
als ontvangst vermeld onder de ru
briek VII, 1, evenmin tot uiting 
komt in het eindresultaat van de in 
die rubriek te vermelden belastbare 
inkomsten, nu ze van die inkomsten 
werd afgetrokken; dat daaruit nood
zakelijk volgt dat de belasting met 
betrekking tot de belastbare inkom
sten en andere gegevens vermeld in 
de daartoe bestemde rubrieken van 
het door verweerder overgelegde 
aangifteformulier lager is dan wan
neer dat formulier overeenkomstig 
de erin voorkomende aanwijzingen 
zou zijn ingevuld; 

Dat het arrest derhalve de artike
len 214 en 259, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen schendt door te oordelen dat 
verweerders aangifte aan de wette
lijke vereisten beantwoordde, en dat 
het niet invullen door verweerder 
van de rubriek betreffende de afzon
derlijk te belasten inkomsten voor 
eiser geen grond opleverde om de 
belasting of de aanvullende belas
ting te vestigen gedurende drie jaar 
vanaf 1 januari van het aanslagjaar 
1977; 

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; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Antwerpen. 
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28 december 1984 - 1• kamer - Vaar
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Rauws - Ge
Jijkluidende canclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal Advacaat: mr. 
Tournicourt, Brussel. 

Nr, 262 

1 e KAMER - 3 januari 1985 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - ART. 8, 
TWEEDE LID, VERVAT IN ART. 5 WET 26 JULI 
1962 - PROVISIONELE VERGOEDINGEN -
BESLISSING VAN DE VREDERECHTER TOT 
VASTSTELLING VAN RET BEDRAG VAN DIE 
VERGOEDINGEN BESLISSING NIET 
VATBAAR VOOR BEROEP - DRAAGWIJDTE 
VAN DIE REGEL. 

Art. 8, tweede lid, vervat in art. 5 wet 
26 juli 1962, bepaalt dat de beslissing, 
waarbij de vrederechter ap de volgens 
de spaedpracedure bij hem aanhangig 
gemaakte vordering in zake een ontei
gening ten algemenen nutte, het 
bedrag van de door de onteigenaar 
verschuldigde provisianele vergoe
dingen vaststelt, niet vatbaar is vaar 
beroep; uit die wetsbepaling volgt dat, 
wanneer de onteigende, met schending 
van die bepaling, tegen een dergelijke 
beslissing van de vrederechter hager 
beraep heeft ingesteld en de rechtbank 
van eerste aanleg dat hager beroep 
niet ontvankelijk heeft verklaard, aak 
het cassatieberoep van de onteigende 
tegen de beslissing van de appel
rechters niet ontvankelijk is (1). 

(MARREYT T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR 
DE HUISVESTING) 

ARREST 

(A.R. nr. 4360) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden vonnis, op 27 juni 1983 in 

hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 22 januari 1982 (1); 

Over het middel van niet-antvankelijk
heid van de voorziening door verweer
ster opgeworpen en hieruit afgeleid dat, 

. luidens artikel 8, tweede lid, van de wet 
betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ontei
gening ten algemenen nutte, vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigeningen ten alge
menen nutte en de concessies voor de 
bouw van de autosnelwegen, het 
bestreden vonnis niet vatbaar is voor 
enig rechtsmiddel : 

Overwegende dat artikel 7 van de 
wet betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden in-

. zake onteigening ten algemenen 
nutte bepaalt dat de rechter 
« oordeelt of de vordering regel
matig is ingesteld, de door de wet 
voorgeschreven formaliteiten ver
vuld zijn en het plan van grondinne" 
mingen van toepassing is op het 
goed waarvan de onteigening wordt 
gevorderd »; dat hetzelfde artikel 7 
eist dat de verweerder alle excepties 
ineens voorbrengt; 

Dat artikel 8, eerste lid, voor het 
geval dat het verzoek wordt ingewil
ligd, de rechter opdraagt, in 
hetzelfde vonnis, het bedrag van de 
provisionele vergoedingen te bepa
len; 

Dat krachtens artikel 8, tweede 
lid, dit vonnis niet vatbaar is voor 
enig rechtsmiddel; 

Overwegende dat de appelrechter 
het hoger beroep van eiser als niet 
toelaatbaar heeft afgewezen; dat, op 
grond van hetzelfde artikel 8, 

----------------1 tweede lid, de voorziening in 

(1) Zie Cass., 15 juni 1973 (A.C., 1973, 1004); 
22 jan. 1982, A.R. nr. 3265 (ibid., 1981-82, 
nr. 310); 2 dec. 1983, A.R. nr. 3818, en 8 maart 
1984, A.R. nr. 6937 (ibid., 1983-84, nrs. 186 en 
391). 

cassatie van de onteigende is uitge
sloten; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijk gegrond is; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

3 januari 1985 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal Ad
vocaten : mrs. De Gryse en Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 263 

1 • KAMER - 3 januari 1985 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING OP 

GROND VAN BEPAALDE FElTEN - BESTUUR 
OVER DE PERSOON EN OVER DE GOEDEREN 
VAN DE KINDEREN- BESCHIKKING IN KORT 
GEDING - OVERSCHRIJVING VAN DE ECHT
SCHEIDING - VORDERING TOT WIJZIGING 
VAN DE BESCHIKKING - ART. 302, DERDE 
LID, B.W. - BESLISSING VAN DE JEUGD
RECHTER - MAATSTAF. 

Wanneer de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg, tijdens een proce
dure tot echtscheiding op grand van 
bepaalde feiten, rechtsprekend in kort 
geding, een gemeenschappelijk kind 
aan de « hoede » van de ene ouder 
heeft toevertrouwd en de andere 
ouder, na de overschrijving van de 
echtscheiding, op grand van art. 302, 
derde lid, B. W. de jeugdrechtbank 
heeft verzocht die maatregel te 
wijzigen, is de verwerping van die" 
vordering naar recht verantwoord 
wanneer de jeugdrechter oordeelt dat 
niet is aangetoond dat de wijziging 
van de beschikking in kart geding zich 
opdringt in het belang van het kind. 

(P ... B ... T. M ... M ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4514) 

HET HOF; Gelet op 
bestreden arrest, op 23 maart 
door het Hof van Beroep 
Antwerpen gewezen; 

het 
1984 

te 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 302, derde lid, van het Burger
lijk Wetboek, zeals gewijzigd door de 
wetten van 8 april 1965 en 1 juli 1974, en 
17 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest de door eiser inge
stelde vordering om te horen zeggen 
voor recht dat de bewaring van het 
minderjarig kind ... Alain aan hem zal 
toevertrouwd worden, als ongegrond 
verwerpt op grand : dat de inwilliging 
van het verzoek van eiser !outer op 
grand van de jarenlang bestaande feite
lijke toestand zou neerkomen op het 
geven van een premie aan de .. vol.ge
houden miskenning en de veriJdelmg 
van de uitvoering van de rechterlijke 
beslissingen van 13 november 1979 en 24 
april 1980, waarbij de hoede van het 
kind aan verweerster werd toegekend; 
dat enkel moet worden onderzocht of het 
belang van het kind vereist dat het aan 
de hoede van verweerster zou worden 
onttrokken om aan deze van eiser te 

· worden toevertrouwd; dat eiser niet 
aantoont en ook nergens uit blijkt of kan 
afgeleid worden dat verweester niet 
geschikt of in staat zou zijn het kind een 
goede opvoeding en verzorging te 
verschaffen; dat haar materiiHe situatie 
gunstig blijkt te zijn en op haa~ gedrag 
niets wordt aangemerkt; dat e1ser ten 
onrechte alludeert op de integratie van 
het kind in zijn Genkse omgeving en op 
zijn vervreemding van verweerster; dat 
immers zijn erg jeugdige leeftijd een 
spoedige integratie in elk midden waar
borgt zodat _een, zelfs ingrijpen~_e, 
milieuverandermg geen enkel wezenhJk 
bezwaar inhoudt; dat overigens de 
beweerde vervreemding van zijn moeder 
niet bewezen is; dat derhalve, nu niet is 
aangetoond dat een hoedewijzigi~g zich 
opdringt in het belang van het kmd, er 
geen grand voorhanden is om het aan 
verweersters hoede te onttrekken, 

terwijl, eerste onderdeel, het belang 
van het kind het enig criterium is om te 
beslissen, op de vraag van een der 
ouders, aan welke ouder de hoede van 
het kind na echtscheiding zal toegekend 
worden of blijven; het arrest dan ook ten 
onrechte de vordering van eiser afwijst 
omdat niet bewezen was dat verweerster 
niet geschikt was om de hoede uit te 
oefenen, en het kind zich aan het nieuwe 
milieu gemakkelijk zou aanpassen, 
zonder te onderzoeken of eiser niet meer 
geschikt was dan verweerster en of het 
milieu waarin eiser verblijft niet meer 
geschikt was; de beoordeling van het 
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belang van hel kind vereist dat de 
geschiktheid van beide partijen wordt 
beoordeeld zonder dat het vereist is dat 
de ene fouten van de andere zou 
bewijzen; zodat het arrest van het crite
rium een verkeerde toepassing heeft 
gemaakt (schending van artikel 302, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het feit dat eiser 
jarenlang de hoede van het kind in feite 
heeft uitgeoefend in weerwil van anders
luidende gerechtelijke beslissingen, niet 
als sanctie kan gelden om zijn vordering 
tot gerechtelijke toekenning van de 
hoede te verwerpen, nu zijn belang door 
deze vroegere feiten niet ongeoorloogd 
wordt en het enig criterium, om over de 
vordering te oordelen, het belang is van 
het kind (schending van de artikelen 17 
van het Gerechtelijk Wetboek en 302, 
derde lid, van het Burger!ijk Wetboek); 
· derde onderdeel, het arrest, door ener

zijds te aanvaarden dat in feite het kind 
sinds jaren bij eiser verblijft en met 
verweerster geen contact meer gehad 
heeft, en door anderzijds te beslissen dat 
de vervreemding tussen het kind en 
verweerster niet bewezen is, gesteund is 
op tegenstrijdige en dubbelzinnige 
motieven (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van 

beroep oordeelt dat ook indien het 
kind sedert verscheidene j aren geen 
contact heeft gehad met zijn 
moeder, het daarom nog niet van 
haar is vervreemd; dat in die ziens
wijze van de feitenrechter geen 
tegenstrijdigheid schuilt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
gericht is tegen een bijkomende 
beschouwing van het arrest die 
gevolgd wordt door de eigenlijke 
motivering welke aanvangt met de 
beslissing « dat enkel moet worden 
onderzocht of het belang van het 
kind vereist dat het aan (verweer
sters) hoede zou worden onttrokken 
om aan deze van (eiser) te worden 
toevertrouwd »; 

Dat het onderdeel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, wanneer de 

· voorzitter van de burgerlijke recht
bank in kort geding het kind aan de 
hoede van de ene ouder heeft 
toevertrouwd, de andere ouder die 
de jeugdrechter verzoekt die maat
regel te wijzigen, moet bewijzen dat 
daartoe redenen bestaan; 

Overwegende dat ten deze het 
arrest het belang van het kind 
onderzoekt en in acht neemt dat de 
gerechtelijke beslissing van 13 
november 1979 oordeelde dat het 
kind aan de moeder moest worden 
toevertrouwd; dat het arrest beslist 
dat niet is aangetoond dat een 
hoedewijziging zich opdringt in het 
belang van het kind; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

3 januari 1985 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 264 

3• KAMER - 7 januari 1985 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EENZIJ
DIGE WIJZIGING IN ESSENTIELE BESTAND
DELEN - HANDELSVERTEGENWOORDIGER -
REISKOSTEN - ONRECHTMATIGE BEEINDI
GING. 

De betaling door de werkgever van de 
reiskosten van de handelsvertegen
woordiger die dagelijks met zijn 
wagen clienteel moet bezoeken, is een 
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essentieel bestanddeel van de arbeids
overeenkomst, waarvan de eenzijdige 
opheffing door de werkgever de over
eenkomst onrechtmatig beeindigt (1). 

(WILVICO P.V.B.A. T. HERMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4552) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 24 januari 1984 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142, 
1184 van het Burgerlijk Wetboek, 4, 17, 
25, 32, 39, § 1, 81, § 2, 87 en 101 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot het betalen aan verweerder van een 
opzeggingsvergoelliing van 1.048.485 
frank en een uitwinningsvergoeding van 
296.180 frank, de door eiseres ingestelde 
tegeneis tot het bekomen van een opzeg
gingsvergoeding verwerpt en eiseres 
veroordeelt tot de betaling van de 
gerechtskosten, op grand : dat 
(verweerder), sedert 15 maart 1971 als 
handelsvertegenwoordiger in dienst van 
(eiseres), bij een op 9 juni 1981 ter post 
aangetekende brief vaststelt dat de 
kilometervergoeding sedert 27 april 1981 
hem niet meer wordt uitgekeerd, dat ze 
hem wordt onthouden wegens zijn 
weigering in te gaan op de eis van 
(eiseres) voortaan een firmawagen te 
gebruiken en om die reden "u eenzijdig 
en op uw initiatief de tussen ons 
bestaande arbeidsovereenkomst ver
broken heeft "; dat het niet betwist 
wordt dat (verweerder) sedert zijn. 
indiensttreding zijn eigen wagen heeft 
gebruikt voor het clientenbezoek tegen 
terugbetaling, door de vennootschap, van 
de verplaatsingskosten; dat het bestaan 
van een overeenkomst omtrent het 
gebruik van de eigen wagen van 
(verweerder) en de betaling, door 
(eiseres), van verplaatsingskosten voor 
clientenbezoek derhalve niet kan worden 
in twijfel getrokken; dat die overeen
komst krachtens artikel 1134 van het 

Burgerlijk Wetboek niet kan worden 
herroepen dan met wederzijdse toestem
ming van de partijen of op gronden door 
de wet erkend; dat de bezorgdheid van 
de werkgeefster om een grotere controle-
mogelijkheid te hebben op het kilometer
verbruik voor de dienst geen grand biedt 
tot eenzijdige wijziging van het overeen
gekomen beding; dat uit niets blijkt dat 
(verweerder) zou hebben ingestemd met 
een wijziging, zoals (eisers) beweert; dat, 
spijt aandringen op betaling van de 
verplaatsingskosten bij brieven van 5, 13 
en 20 mei 1981 (eiseres) blijft weigeren; 
dat (verweerder) dan oak met reden op 9 
juni 1981 heeft vastgesteld dat (eiseres) 
haar verplichting tot betaling van de 
verplaatsingskosten voor clientenbezoek 
niet naleefde; dat die werkgeversver
plichting een van de essentiele punten 
van de arbeidsovereenkomst is wanneer 
deze is gesloten met een handelsverte
genwoordiger die - zoals in onderhavige 
zaak - iedere arbeidsdag met de wagen 
clienteel dient te bezoeken, essentiele 
voorwaarde die door (eiseres) eenzijdig 
gewijzigd werd; dat, tenslotte, (eiseres) 
uit het oog schijnt te verliezen dat het 
beding waarbij de werkgever zich het 
recht voorbehoudt om de voorwaarden 
van de overeenkomst eenzijdig te 
wijzigen, volgens artikel 25 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, nietig is en 
het geacht wordt nooit geschreven te 
zijn; dat de werkgever een essentiele 
voorwaarde van de overeenkomst niet 
eenzijdig kan wijzigen, zodat de werk
nemer materieel of moreel schade zou 
lijden, wat (eiseres) in casu gedaan heeft 
met haar optreden tegen (verweerder); 
dat het daarenboven en ten overvloede 
niet relevant is te beweren dat de eenzij
dige wijziging voordeel voor de onderne
ming oplevert, wat in casu niet bewezen 
is; dat m.a.w. de economische noden van 
de onderneming niet moeten worden 
afgewogen tegen het nadeel van de 
werknemer; dat de partij die haar 
verbintenis niet uitvoert zoals overeenge
komen was - wat in casu door (eiseres) 
gedaan werd - daarvoor niet haar eigen 
belang als argument kan gebruiken; dat 
de rechter aileen maar moet nagaan of 
de werkgever zijn verbintenis al dan niet 
volgens de overeenkomst uitvoert en 
zoniet, of de andere partij daardoor 
schade lijdt; dat in casu (eiseres) haar 
verbintenis op een essentieel punt niet 

....,...----------------1 heeft nageleefd, zodat (verweerder) recht 
(1) Zie Cass., 15 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 

544); 17 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 244) en 7 
feb. 1983, A.R. nr. 3735 (ibid., 1982-83, nr. 324). 

heeft op een passende vergoeding 
wegens contractbreuk; dat (verweerder) 
bijgevolg terecht besloot dat (eiseres) de 
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arbeidsovereenkomst op ongewettigde 
wijze heeft beeindigd en dat zij aan hem 
een verbrekings- en uitwinningsvergoe
ding is verschuldigd; dat de door 
(eiseres) bij tegeneis gevorderde verbre
kingsvergoeding dan ook ongegrond is; 
dat, ten overvloede, bij de uitvoering van 
overeenkomsten, dus ook van arbeids
overeenkomsten, artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek toepasselijk is; dat, 
indien de arbeidsovereenkomst wettelijk 
tot stand kwam, de rechter ze niet mag 
wijzigen, noch op eigen initiatief, noch 
op aanvraag van een der partijen; dat de 
rechter de toepassing van een contrac
tueel beding zelfs niet mag weigeren om 
reden dat de niet-toepassing van dit 
beding geen enkel nadeel zou opleveren 
voor de medecontractant die het beding 
inroept; dat de partijen slechts met 
wederzijdse toestemming de oorspronke
lijke overeenkomst mogen wijzigen wat 
in casu niet geschied is, of op gronden 
door de wet erkend, gronden die in 
onderhavig geval evenmin aanwezig zijn; 
dat artikel 25 van de Arbeidsovereen
komstenwet algemeen gesteld is en dat 
voortaan elk wijzigingsbeding verboden 
is; dat, volgens de parlementaire voorbe
reidende werken van de nieuwe Arbeids
overeenkomstenwet, zelfs bijkomstige 
voorwaarden slechts door de werkgever 
kunnen gewijzigd worden voor zover de 
partijen daarover geen overeenkomst 
gesloten hebben, terwijl het in casu gaat 
over een eenzijdige wijziging van een 
essentiele voorwaarde van de arbeids
overeenkomst tussen de partijen afge
sloten, zoals supra beslist », 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, 
een tekortkoming van een partij aan 
haar zelfs essentiele verplichtingen (ten 
deze niet betalen van verplaatsingsver
goedingen) op zichzelf de arbeidsover
eenkomst niet doet eindigen, en ander
zijds, een dergelijke tekortkoming 
wanneer zij de uitdrukking is van de wil 
om de overeenkomst eenzijdig te 
wijzigen (ten deze de wil van eiseres om 
voortaan het bezoek aan de clienteel met· 
een firmawagen te laten gebeuren), 
evenals deze eenzijdige wijziging zelf, 
slechts een onrechtmatige beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst zijn 
wanneer zij een belangrijke wijziging 
aan een essentieel bestanddeel van de 
overeenkomst inhouden; het arrest wel 
vaststelt dat de door eiseres voorge
nomen wijziging van de arbeidsovereen
komst een essentleel bestanddeel ervan 
betrof, doch met dat de voorgenomen 
wiJzlgmg belangnJk was, het arrest 

derhalve, door de beslissing dat eiseres 
onrechtmatig de arbeidsovereenkomst 
heeft verbroken alleen te laten steunen 
op de overweging dat « (eiseres) haar 
verbintenis op een essentieel punt niet 
heeft nageleefd », de artikelen 1134, 1135, 
1142 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek 
en 33 en 39, § 1, van de wet van 3 juli 
1978 die deze wijze van beeindiging van 
de overeenkomst niet inhouden, schendt 
en, in de mate dat het de onrechtmatige 
beeindiging ook laat steunen op het feit 
dat de tekortkoming een uiting is van de 
wil om een essentieel bestanddeel van 
de overeenkomst te wijzigen en/of op 
deze wijziging zelf, zonder vast te stellen 
dat de wijziging belangrijk was, de arti
kelen 17, 2", 32, 39, § 1, 81, § 2, 87 en 101 
van de wet van 3 juli 1978 schendt, nu 
krachtens deze wetsbepalingen alleen 
een belangrijke wijziging van de 
essentiele bestanddelen van de arbeids
overeenkomst een onrechtmatige 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
kan uitmaken; 

tweede onderdeel, het opleggen door 
de werkgever aan een handelsvertegen
woordiger van de verplichting om voor
taan een wagen van de firma te 
gebruiken om de clienteel te bezoeken, 
in plaats van zijn eigen wagen tegen 
betaling van een kilometervergoedmg, 
geen wijziging (en a fortiori geen belang
rijke wijziging) van een essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst 
is, doch enkel een instructie met betrek
king tot een modaliteit van uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst; het arrest 
dus niet wettig de aangegeven feiten als 
een wijziging van een essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst 
kon beschouwen en derhalve niet wettig 
beslist dat eiseres onrechtmatig de 
arbeidsovereenkomst heeft beeindigd 
met de daaraan door de wet verbonden 
gevolgen (schending van de artikelen 32, 
39, § 1, 81, § 2, 87 en 101 van de wet van 
3 juli 1978); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arbeidshof 

zijn beslissing niet alleen laat 
steunen op de in het onderdeel 
weergegeven considerans, maar 
bovendien oordeelt dat, spijt 
verweerders aandringen op betaling 
van de verplaatsingskosten bij 
brieven van 5, 13 en 20 mei 1981, 
e1seres bleef we1geren, dat 



590 HOF VAN CASSATIE Nr. 265 

verweerder dan ook met reden op 9 
juni 1981 heeft vastgesteld dat 
eiseres haar verplichting tot beta
ling van verplaatsingskosten voor 
clientenbezoek niet naleefde en dat 
die werkgeversverplichting een van 
de essentiele punten van de arbeids-
overeenkomst is, een essentiele 
voorwaarde die door eiseres 
eenzijdig werd gewijzigd; 

de betaling van de reiskosten ten 
deze een essentieel bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst uitmaakte; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Dat uit die redengeving blijkt dat, Om die redenen, verwerpt de 
naar het oordeel van de appel- voorziening; veroordeelt eiseres in 
rechters, eiseres eenzijdig een de kosten. 
essentieel bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst, te weten haar 
verplichting aan verweerder ver
plaatsingskosten te betalen, heeft 
gewijzigd door de betaling van die 
kosten op te heffen; 

Overwegende dat eiseres voor de 
feitenrechters alleen heeft betwist 
dat de door haar doorgevoerde wijzi-
ging van de arbeidsvoorwaarden een 
essentieel be5tanddeel van de 

7 januari 1985 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Gryse en Biitzler. 

arbeidsovereenkomst betrof; dat zij Nr. 265 niet heeft aangevoerd dat die wijzi-
ging niet belangrijk was; 

Dat het arbeidshof derhalve kan 
volstaan met de vaststelling dat een 
essentieel bestanddeel van de . 

3' KAMER - 7 januari 1985 

arbeidsovereenkomst werd gewij- ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -

zigd en niet dient te preciseren dat OPZEGGING OPZEGGINGSTERMIJN 

de wijziging niet onbelangrijk was; SCHORSING - OPZEGGING DOOR DE WERK
GEVER. 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de partijen sedert de 
indiensttreding van verweerder 
waren overeengekomen dat eiseres 
aan verweerder de reiskosten van 
clientenbezoek zou betalen, dat 
vanaf 27 april 1981 eiser haar 
verplichting niet naleefde spijt het 
herhaald aandringen van verweer
der en « dat die werkgeversverplich
ting een van de essentiele punten 
van de arbeidsovereenkomst is 
wanneer deze is gesloten met een 
handelsvertegenwoordiger die 
zoals in onderhavige zaak - iedere 
arbeidsdag met de wagen clienteel 
dient te bezoeken »; 

Dat het arrest op grond van die 
feitelijke gegevens wettig beslist dat 

Bij opzegging door de werkgever houdt 
de opzeggingstermijn slechts op te ]o
pen tijdens de gevallen van schorsing 
van de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst, vermeld in de artt. 28, 1", 2' 
en 5', 29 en 31 van de Arbeidsovereen
komstenwet (1). (Art. 38, § 2, tweede 
lid, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(FURNESS SHIPPING AND AGENCY C0 N.V. 
T. VANBAEDEN) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie het volgende gezegd: 

Het arbeidshof oordeelt dat de opzeg
gingstermijn aileen geschorst is tijdens 
de wettelijke vakantie, niet tijdens de 
bijkomende ancienniteitsvakantie. 

(1) Contra : Cass., 9 okt. 1970 (A.C., 1971, 
134). Zie cone!. O.M. 
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In het eerste middel stelt eiseres te
genover die beslissing het arrest van 
9 oktober 1970 (2), volgens hetwelk elke 
schorsing van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst in beginsel de schor
sing van de opzeggingstermijn tot gevolg 
heeft. Volgens deze rechtspraak is het 
middel kennelijk gegrond. 

Het arrest van 9 oktober 1970 werd 
door de rechtsleer niet bijgevailen (3) -
en naar mijn mening terecht. Dit is op 
zichzelf evenwel geen voldoende reden 
om ervan af te wijken. 

Een reden om de rechtspraak te her
zien is daarentegen wei de duidelijke wil 
van de wetgever, die achteraf tot uit
drukking is gekomen tijdens de parle
mentaire voorbereiding van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978 en de 
wijzigende wet van 29 november 1983. 

De regeling betreffende de weerslag 
van de schorsing van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst op het recht om 
opzegging te geven en op de schorsing 
van de opzeggingstermijn lag in de vroe
gere wetgeving verspreid over verschil
lende wetsbepalingen. De wet van 3 juli 
1978 heeft deze samengebracht in artikel 
38. 

De memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp merkt op dat de bestaande 
regeling gewijzigd werd wat de schor
sing van de opzeggingstermijn betreft 
tijdens de schorsing van de arbeidsover
eenkomst wegens militaire dienst. Val
gens de toen geldende wetgeving hield 
de opzeggingstermijn niet op te lopen, 
omdat, aldus de memorie van toelichting, 
« geen enkele wetsbepaling uitdrukkelijk 
voorziet in de schorsing van de opzeg
gingstermijn, zoals dit het geval is voor 
de schorsingen wegens ziekte, ongeval, 
moederschap en jaarlijkse vakantie >>. 
Daarom wordt voortaan ook uitdrukke
lijk verwezen naar het artikel dat de 
schorsing van de arbeidsovereenkomst 
wegens militaire dienst regelt, in de op
somming van de gevailen waarin de op
zeggingstermijn ophoudt te lopen wan
neer de werkgever opzegging geeft (4). 

{2} A.C., 1971, 134. 

{3} Zie o.m. Steyaert, Arbeidsovereenkomst, 
nr. 548; TAQUET en WANTIEZ: Conge, preavis, in
demnite, II, biz. 200; MAGREZ, noot in J.T.T., 
1971, biz. 104; DENIS, noot in T.S.R., 1971, 
biz. 33. 

{4} Senaat, B.Z. 1974, Gedr. St., nr. 381/1, 
biz. 9. 

Zoals de Raad van State opmerkt, hul
digt het antwerp aldus de stelling « dat 
schorsing van de arbeidsovereenkomst 
maar opschorting van de termijn van op
zegging met zich brengt in de gevailen 
uitdrukkelijk door de wet bepaald ». En 
de Raad onderstreept daarbij dat deze 
stelling ingaat tegen het arrest van 9 ok
tober 1970 (5). 

Ook uit het Senaatsverslag blijkt dat 
in de opvatting van de minster het ver
bod om tijdens de schorsing van de ar
beidsovereenkomst de werknemer te ont
slaan en de schorsing van de opzeggings
termijn aileen gelden in de gevailen 
bepaald in artikel 38 van de wet (6). 

De bespreking in de Kamercommissie 
ten slotte laat aan duidelijkheid hele
maal niets meer te wensen over. Op de 
uitdrukkelijke vraag of de opzeggingster
mijn bij opzegging door de werkgever 
loopt « tijdens de andere schorsingen of 
afwezigheden » dan die opgesomd in ar
tikel 38, § 1, eerste lid, waarnaar § 2 ver
wijst, antwoordt de minister formeel 
« dat in aile andere gevailen van schor
sing de opzeggingstermijn normaal 
voortloopt » (7). 

De wet van 29 november 1983 heeft ar
tikel 28 van de Arbeidsovereenkomsten
wet aangevuld met een 5", luidens het
welk de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst eveneens wordt geschorst « ge
durende de tijd dat de werknemer afwe
zig is wegens maatregelen van voorlopi
ge vrijheidsberoving waarvan hij het 
voorwerp is "· 

Het oorspronkelijke wetsvoorstel voor
zag aileen in de wijziging van artikel 28 
(8). Doch de Nationale Arbeidsraad 
merkte op dat de opzeggingstermijn tij
dens de schorsing zal blijven lopen zo ar
tikel 38 niet wordt aangevuld met een 
verwijzing naar de nieuwe bepaling van 
artikel 28, 5" (9). Dienovereenkomstig 
werd het wetsvoorstel door de Kamer
commissie aangevuld, << zoniet, aldus het 
verslag, blijft bij opzegging door de 
werkgever de opzeggingstermijn te lopen 

(5) Ibid., biz. 72. 

{6} Senaat, 1977-78, Gedr. St., nr. 258/2, 
biz. 74. 

(7) Kamer, 1977-78, Gedr. St., nr. 293/4, 
biz. 13. 

{8} Senaat, 1979-80, Gedr. St., nr. 378/1. 

{9} Kamer, 1980-81, Gedr. St., nr. 807-2. 
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en wordt de aanpassing van artikel 28 
zinledig >> (10). 

De parlementaire voorbereiding van de 
wetten van 3 juli 1978 en 29 november 
1983 laten er dus geen twijfel over be
staan dat de wetgever het niet eens is 
met de stelling dat de schorsing van de 
opzeggingstermijn tijdens de schorsing 
van de arbeidsovereenkomst de regel is. 
De opvatting van de wetgever wordt ove
rigens bevestigd door de tekst van arti
kel 38, waarin uitdrukkelijk verwezen 
wordt naar de gevailen van schorsing ge
regeld door bepaalde wetsvoorschriften; 
wat de gevailen waarvan sprake in ande
re bepalingen en de niet geregelde geval
len duidelijk uitsluit. 

Op grond van de sedertdien uitgevaar
digde wetgeving en de daarin tot uiting 
gebrachte bedoeling van de wetgever 
meen ik dat er geen aanleiding bestaat 
om de rechtspraak gevestigd door het ar
rest van 9 oktober 1970 te bevestigen. 

* 
* * 

Hieruit volgt niet dat het bestreden ar
rest van het arbeidsho.f naar recht ver
antwoord is. De vraag blijft gesteld of 
bijkomende ancienniteitsvakantie valt 
onder het begrip « jaarlijkse vakantie » 
in de zin van artikel 28, 1 ·, van de Ar
beidsovereenkomstenwet. Want zo ja, be
treft het een geval van schorsing waar
naar artikel 38 verwijst. 

Naar mijn mening heeft « vakantie >> 

in de besproken bepaling een ruime be
tekenis en omvat dit begrip niet aileen 
de vakantie die wordt toegekend door de 
Vakantiewet, maar evenzeer de bijko
mende vakantie die wordt verleend door 
een coilectieve of individuele arbeids- -
overeenkomst of door een beslissing van 
de werkgever. 

Eiseres voert echter niet aan dat de 
bijkomende ancienniteitsvakantie ook 
onder artikel 28, 1", valt en dus voor de 
toepassing van artikel 38 mede in aan
merking komt. Het Hof kan derhalve 
niet onderzoeken of er reden is om het 
arrest op die grond te vernietigen. 

Het eerste middel kan niet worden 
aangenomen. 

Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4566) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1984 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 38, inzonderheid 
§ 2, tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben : « dat, voor de oplossing van de 
tussen partijen gerezen betwisting, drie 
mogelijkheden dienen onderzocht te wor
den (namelijk) ofwel was de opzegpe
riode ten einde op 31 december 1980 en 
bleef (verweerder) normaal verder wer
ken vanaf 1 januari 1981, dus mits in
trekking en tenietdoen van de gegeven 
opzeg, zoals bij de aanvang van de opzeg 
niet uitgesloten werd, ofwel werd de op
zegtermijn ingevolge jaarlijkse vakantie 
geschorst en dus de opzegperiode ver
lengd tot 13 februari 1981 en dan regel
matig beiHndigd, ofwel diende de opzeg
termijn ingevolge jaarlijkse vakantie ge
schorst te worden en dus de opzegpe
riode verlengd te worden, maar niet tot 13 
februari 1981, maar tot 28 januari 1981, 
zijnde de normale 28 kalenderdagen van 
een jaarlijkse vakantie en dan zou vanaf 
29 januari 1981 de arbeidsovereenkom
stenwet verder haar normaal verloop ge
kend hebben, aileen te beeindigen met 
een nieuwe opzegging », en dat voor de 
eerste mogelijkheid, namelijk dat ver
weerder vanaf 1 januari 1981 normaal in 
dienst werd gehouden, geen ernstige be
wijzen of aanduidingen voorhanden zijn 
en deze oplossing ook niet realistisch is, 
vermits zij geen rekening houdt met het 
feit van de jaarlijkse vakantie, waaraan 
toch bij de juiste berekening van de ver
lopen duurtijd van de opzeggingsperiode 
niet kon voorbijgegaan worden, oordeelt 
dat : « (eiseres) terecht verwijst naar de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, waarbij in het ar
tikel 38, § 1, met verwijzing naar artikel 
28, 1", wordt bepaald dat de opzeggings
termijn ophoudt te lopen tijdens de 
schorsing van de arbeidsovereenkomst 
gedurende de dagen waarop de onderne
ming gesloten is wegens jaarlijkse va
kantie, alsook de dagen waarop de werk------------------1 nemer buiten die periode jaarlijkse va

(10) Kamer, 1981-82, Gedr. St., nr. 239/3, 
biz 2. 

kantie neemt », doch vervolgens beslist : 
• dat bij deze schorsing van de arbeids-
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overeenkomst en van de opzeggingster
mijn dus duidelijk verwezen wordt naar 
de dagen van de jaarlijkse vakantie en 
niet naar alle andere mogelijke dagen 
waarop niet zou gewerkt worden als 
compensatie voor wettelijke feestdagen 
of andere redenen », en op grond van de
ze laatste beslissing concludeert dat de 
opzeggingstermijn op 28 januari 1981 
verstreken was, 

terwijl, overeenkomstig artikel 38 van 
de wet van 3 juli 1978, de opzeggingster
mijn normaal niet kan lopen wanneer de 
arbeidsovereenkomst geschorst is, ver
mits gedurende zulke schorsing geen ar
beidsprestatie kan worden geleverd en 
derhalve de schorsing van de arbeids
overeenkomst, behoudens andersluiden
de bepaling van de wet, schorsing van de 
opzeggingstermijn met zich brengt; het 
arrest derhalve, door uit artikel 38 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet af te lei
den dat deopzeggingstermijn gegeven 
door de werkgever enkel ophoudt te lo
pen tijdens de schorsing van de arbeids
overeenkomst wegens jaarlijkse vakan
tie, doch niet tijdens de schorsing van de 
arbeidsoverenkomst wegens andere rede
nen, zoals de bijkomende ancienniteits
vakantie ofschoon de wet deze redenen 
niet uitsluit en, door op grond van deze 
uitlegging te beslissen dat de opzeggings
termijn, gegeven door eiseres, niet op 13 
februari 1981 doch op 28 januari 1981 af
liep, zodat na 28 januari 1981 partijen 
opnieuw gebonden waren door een ar
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 
artikel 38, § 2, tweede lid, van de wet van 
3 juli 1978 schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres het werkelijk einde 
van de opzeggingstermijn heeft be
paald met inachtneming van de 
schorsing van de termijn als gevolg 
van de wettelijke vakantiedagen en 
de bijkomende ancienniteitsvakan
tie; dat het arrest evenwel alleen re
kening houdt met de wettelijke va
kantiedagen om het einde van de 
opzeggingstermijn te bepalen en 
niet met de bijkomende ancienni
teitsvakantie; 

Overwegende dat, met toepassing 
van de artikelen 28, 1 ", en 38, §§ 1, 
eerste lid, en 2, tweede lid, van de 
wet van 3 juli 1978, de opzeggings
termijn geschorst wordt « de dagen 
waarop de onderneming wegens 

jaarlijkse vakantie is gesloten als
ook de dagen waarop de werknemer 
buiten die periode jaarlijkse vakan
tie neemt »; 

Overwegende dat eiseres niet aan
voert dat de jaarlijkse vakantie in 
de zin van de aangehaalde bepaling 
niet alleen de wettelijke vakantieda
gen maar ook de bijkomende anci' 
enniteitsvakantie omvat; dat het 
middel integendeel ervan uitgaat 
dat de bijkomende ancii:~nniteitsva
kantie een andere reden van schor
sing van de opzeggingstermijn 
vormt dan die welke het gevolg is 
van jaarlijkse vakantie; 

Overwegende dat in het middel 
wordt betoogd dat << de opzeggings
termijn normaal niet kan lopen 
wanneer de arbeidsovereenkomst 
geschorst is » en << de schorsing van 
de arbeidsovereenkomst, behoudens 
andersluidende bepaling van de wet, 
schorsing van de opzeggingstermijn 
met zich brengt »; 

Dat, krachtens het voormelde arti
kel 38, bij opzegging gedaan door de 
werkgever, de opzeggingstermijn 
slechts ophoudt te lopen tijdens de 
gevallen van schorsing vermeld in 
<< de artikelen 28, 1", 2" en 5", 29 en 
31 »; dat de bijkomende ancienni
teitsvakantie derhalve de opzeg
gingstermijn slechts schorst indien 
deze vakantie begrepen is in de 
jaarlijkse vakantie bedoeld in arti
kel 28, 1"; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 januari 1985 - 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 De 
Bruyn. 



594 HOF VAN CASSATIE Nr. 266 

Nr. 266 2" Na vernietiging door het Hof van een 
beslissing van de Hoge 1\!ilitieraad 
waarbij een aanvraag om uitstel of 

2' KAMER - 7 januari 1985 vrijlating op morele grand wordt 
verworpen, is de raad op verwijzing 
bevoegd om de zaak geheel opnieuw te 

1° CASSATIE - OMVANG _ DIENSTPLICHT- onderzoeken (3}. (Art. 53 Dienstplicht-
ZAKEN- AANVRAAG OM U!TSTEL OF VRIJLA- wet.) 
T!NG OP MORELE GROND - VERWERPING 
DOOR DE HOGE MILITIERAAD - VERNIETI-
GING VAN DIE BESL!SS!NG. 

2° DIENSTPLICHT - HOGE MILITIERAAD 
- BEVOEGDHEID - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING DOOR HET HOF - BEVOEGDHEID 
VAN DE HOGE MILIT!ERAAD OP VERWIJZING. 

3° RECHTERLIJKE MACHT 
VERPLICHTE INRUSTESTELLING VAN DE 
RECHTER DIE DE LEEFTIJDSGRENS HEEFT 
BEREIKT - RECHTER DIE MET ZIJN AMBT 
BEKLEED BL!JFT. 

4° DIENSTPLICHT - HOGE MILITIERAAD 
SAMENSTELLING 

EMERITUS-MAGISTRAAT. 
VOORZITTER 

5° DIENSTPLICHT - HOGE MILITIERAAD 
- VERPLICHTING DE DIENSTPLICHTIGE TE 
HOREN - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE. 

6° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA

TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
KOSTWINNER - SAMENGEVOEGD INKOMEN 
VAN VADER EN MOEDER- BEGRIP. 

7° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA

TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
KOSTWINNER - IN AANMERKING TE NEMEN 
INKOMSTEN- INKOMSTEN VAN HET LOPEND 
JAAR - BEGRIP. 

3" De rechter die in ruste is gesteld 
omdat hij de leeftijdsgrens heeft 
bereikt, blijft met zijn ambt bekleed, 
hoewel hij dit niet meer daadwerkelijk 
uitoefent (4). (Artt. 100 Gw. en 383, 391 
en 394 Ger.W.) 

4" De Hoge Militieraad mag worden 
voorgezeten door een emeritus-voor
zitter of een emeritus-raadsheer in het 
hof van beroep (5). (Ar:t. 29, § 1, 1", 
Dienstplichtwet.) 

5" De Hoge Militieraad die de dienst
plichtige heeft gehoord, is niet verplicht 
hem opnieuw te horen, nadat hij een 
memorie heeft neergelegd (6}. (Art. 37, 
§ 1, Dienstplichtwet.) 

6" Om te bepalen of het inkomen van 
vader en moeder het vastgestelde 
bedrag overschrijdt dat in aanmerking 
komt opdat een dienstplichtige als 
kostwinner kan worden beschouwd, 
dient het inkomen van beiden te 
worden samengevoegd, oak wanneer 
zulks om redenen eigen aan de inkom
stenbelastingen niet geschiedt voor de 
berekening van het belastbaar 
inkomen. (Art. 10, § 1, 1", Dienstplicht
wet.) 

7" Om te beslissen over een aanvraag 
om uitstel of vrijlating als kostwinner 
mogen de inkomsten van de jaren die 
volgen op het lopend jaar, d.i. het jaar 
van de aanvraag, niet in aanmerking 
worden genomen (7). (Art. 10, § 1, 1", 
zesde lid, Dienstplichtwet.) 

1" De vernietiging door het Hof van een 
beslissing van de Hoge Militieraad 
waarbij een aanvraag om uitstel of 
vrijlating op morele grand wordt 
verworpen, betreft het geheel van die 
beslissing (1) (2}. (Art. 53 Dienstplicht-
wet:) 1_,;,------·--------

blz. 50 e.v., rede door eerste adv.-gen. Mahaux, ------------------1 uitgesproken op de plechtige openingszitting 

(1) Zie Cass., 18 maart 1983, A.R. nr. 3766 
(A.C., 1982-83, nr. 403). 

(2) en (3) Zie . Cass., 30 april 1979 
(A.C., 1978-79, 1030) met cone!. O.M. Zie 
omtrent het gezag van het gewijsde van de 
beslissingen van de Hoge Militieraad : Cass., 
26 jan. en 23 feb. 1959 (A.C., 1959, 419 en 484) 
en 3 maart 1976 (ibid., 1976, 759); • Het rech
terlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek •, 

van het Hof van 1 sept. 1971. 

(4) en (5) Zie Cass., 8 juni 1973 (A.C., 1973, 
972) met cone!. proc.-gen. Ganshof van der 
Meersch. 

(6) Zie Cass., 8 maart 1972 (A.C., 1972, 644) 
en 20 juli 1979 (ibid., 1978-79, 1335). 

(7) Cass., 13 okt. 1976 (A.C., 1977, 196) en 
15 juni 1981 (ibid., 1980-81, nr. 591). 
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(RAES) 

ARREST 

(A.R. nr. M 545 N) 

HET HOF; Gelet op de 
bestreden beslissing, op 24 
september 1984 door de Hoge Mili
tieraad gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 13 februari 1984 (8); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23, 24, 25, 26, 
27, 28 en 1082 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 1350, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat de beslissing de aanvraag tot 
vrijlating onder artikel 12, § 1, 7•, van de 
Dienstplichtwet afwijst, op grond dat 
« het netto-inkomen van (de steungerech
tigde) moeder van het jaar 1982 438.191 
frank bedraagt ( ... ), terwijl het wettelijk 
maximumbedrag voor datzelfde jaar op 
232.472 frank dient te worden bepaald; 
dat de raad dan ook moet vaststellen dat 
een der wettelijk bepaalde voorwaarden 
om aanspraak te kunnen maken op de 
gevraagde vrijlating, namelijk dat ( ... ) 
het inkomen van zijn moeder-weduwe 
van het jaar ( ... ) 1982 het wettelijk 
bepaald maximumbedrag niet mag over
treffen, niet is vervuld; dat, ten over
vloede, zijn moeder over het jaar 1982 
een pensioen genoot van 411.525 frank, 
hetgeen een maandelijks bedrag 
uitmaakt van meer dan 30.000 frank, 
waarbij nog het wezengeld voor zijn 
zuster van 6.366 frank voor de refertepe
riode (januari 1982) dient te worden 
gevoegd; dat de raad van oordeel is dat 
dit inkomen zijn moeder in staat stelt, 
zonder financiEHe tussenkomst van een 
derde, op een behoorlijke wijze te leven, 
zodat het door hem ingebrachte bedrijfs
inkomen niet als onmisbaar voor haar 
onderhoud kan worden beschouwd; dat 
in de gegeven omstandigheden evenmin 
voldaan is aan de eerste van . de drie 
vereisten om als de onfllisbare 
kostwinner in de zin van de dienstplicht
wetten te kunnen worden erke:ild •, en 
dit na het verweermiddel van eiser, dat 
de beslissing van de Hoge Militieraad 
van 1 december 1983 gezag van gewijsde 
had verkregen wat betreft de vaststelling 
van het geheel der netto-inkomsten van 

(8) A.R. nr. M 525 N (A.C., 1983·84, nr. 319). 

de moeder in 1982 op 210.340 frank, te 
hebben afgewezen op grond dat « voor
melde beslissing werd vernietigd door 
het arrest van het Hof van Cassatie van 
13 februari 1984, en dat de zaak overeen
komstig artikel 53 van de Dienstplicht
wet naar de Hoge Militieraad, samen
gesteld uit andere leden, werd verwezen; 
dat de Hoge Militieraad in zijn nieuwe 
samenstelling ertoe verplicht is de beslis
sing van de Militieraad te toetsen aan 
alle wettelijke voorschriften ( ... ); dat deze 
nieuwe raad derhalve alle onderzoeken 
kan gelasten die hij nodig acht om de 
gegrondheid van de door het Hof naar 
hem verwezen zaak te beoordelen », 

terwijl de vernietiging van een 
bestreden beslissing door het Hof van 
Cassatie, hoe algemeen en onbeperkt de 
bewoordingen ervan ook mogen zijn, 
noodzakelijk beperkt is tot de draag
wijdte van het middel dat daaraan ten 
grondslag ligt, en zich derhalve niet 
uitstrekt tot de punten van de beslissing 
waarop het aangenomen middel geen 
betrekking had, welke punten ook na het 
arrest van het Hof van Cassatie steeds 
met het gezag van rechterlijk gewijsde 
bekleed zijn, daar het gezag van 
gewijsde blijft (lees: betreffende) de 
punten van de beslissing die niet 
verbroken zijn, blijft bestaan; de beslis
sing derhalve, door het geheel van de 
netto-inkomsten van de steungerechtigde 
moeder in 1982 vast te stellen op 438.191 
frank, en door te beslissen dat eiser niet 
als onmisbare kostwinner kan worden 
erkend, gelet op de eigen inkomsten van 
de moeder bestaande uit het pensioen 
van 411.525 frank over het jaar 1982 
vermeerderd met wezenbijslag, hoewel 
in de beslissing van de Hoge Militieraad 
van 1 december 1983 het geheel der 
netto-inkomsten over 1982 was vastge
steld op 210.340 frank, de draagwijdte 
van de verbreking door het Hof van 
Cassatie van de beslissing van 1 
december 1983 en het gezag van 
gewijsde van de punten van deze beslis
sing, die niet verbroken werden, 
miskent : 

Overwegende dat het Hof bij het 
voormelde arrest de beslissing van 1 
december 1983, door de Hoge Mili
tieraad op de litigieuze aanvraag 
gewezen, vernietigt op grond dat het 
genoemde rechtscollege « niet mocht 
weigeren dat wettelijk maximumin
komen te verhogen met de kinder
bijslag voor eisers zuster, omdat 
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deze in september 1982 in het huwe
lijk was getreden » en « dat de raad 
evenmin mocht weigeren het 
maximum met een vierde te 
verhogen voor de vooroverleden 
vader, omdat deze niet als persoon 
ten laste kan worden beschouwd 
krachtens de wet van 11 april 1983, 
die het toegepaste artikel 82, § 1, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen slechts wijzigt met 
ingang van het aanslagjaar 1983 », 
nu het bedoelde maximuminkomen 
<< moet worden vastgesteld op het 
einde van de voor de indiening van 
de aanvraag bepaalde termijn », ten 
deze januari 1982; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 20, § 5, van de Dienstplicht
wet, de militiegerechten, behoudens 
de gevallen van de artikelen 11, § 1, 
en 12, § 2, die hier geen toepassing 
vinden, het uitstel en de vrijlating 
op morele grond niet mogen 
toekennen aan de dienstplichtige die 
de daartoe gestelde voorwaarde niet 
vervult v66r het verstrijken van de 
reglementaire termijn die voor de 
indiening van de aanvraag is 
bepaald; dat elke aanvraag bij de 
militieraad en elk hoger beroep bij 
de Hoge Militieraad de onsplitsbare 
vraag aanhangig maakt of die 
aanvraag aan aile vereisten van 
ontvankelijkheid en gegrondheid 
voldoet; dat aileen de beslissing, 
toekenning of weigering gezag van 
gewij sde heeft; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat de door het Hof bij 
het voormelde arrest uitgesproken 
vernietiging het geheel van de 
beslissing van 1 december 1983 
betreft; dat de Hoge Militieraad, 
door de zaak van eiser geheel 
opnieuw te onderzoeken, geen wets
bepaling schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 29, § 1, van de 
dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 
april 1962, 

doordat de beslissing werd uitge
sproken door de Hoge Militieraad met 

als voorzitter Hubert Van Heeke, 
emeritus-voorzitter in het hof van 
beroep, 

terwijl de Hoge Militieraad moet 
samengesteld zijn uit onder meer een 
voorzitter of raadsheer uit een hof van 
beroep als voorzitter; de beslissing 
derhalve is uitgesproken door de Hoge 
Militieraad die onregelmatig was samen
gesteld, daar de wet niet toelaat dat een 
emeritus-voorzitter in het hof van beroep 
als voorzitter van de Hoge Militieraad 
zou zetelen : 

Overwegende dat de beslissing 
vermeldt dat de genoemde magis
traat « emeritus voorzitter in het hof 
van beroep » is; dat de Hoge Militie
raad krachtens artikel 29, § 1, 
Dienstplichtwet samengesteld is uit 
onder meer een voorzitter of raads
heer in het hof van beroep, als voor
zitter van de raad; dat de genoemde 
wetsbepaling, anders dan artikel 24 
van dezelfde wet betreffende de 
militieraden, niet voorziet in de 
mogelijkheid een eremagistraat te 
benoemen; 

Overwegende evenwel dat, luidens 
artikel 100 van de Grondwet, de 
rechters voor het leven worden 
benoemd en geen rechter uit zijn 
ambt kan worden ontzet of worden 
geschorst dan door een vonnis; 

Dat, overeenkomstig deze bepa
ling, de magistraat van de rechter
lijke orde die wegens het bereiken 
van de leeftijdsgrens in ruste wordt 
gesteld, met zijn ambt bekleed blijft, 
hoewel hij dit niet meer daadwerke
lijk uitoefent; 

Dat de Hoge Militieraad, bij 
ontstentenis van enige beperkende 
wetsbepaling, derhalve mag worden 
voorgezeten door een emeritus-voor
zitter of een emeritus-raadsheer in 
het hof van beroep; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 37, § 1, van de 
dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 
april 1962, en van de algemene rechtsbe
ginselen van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging en van de 
plicht tot het horen van de betrokkene, 
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doordat de beslissing de verweermid
delen, door eiser voorgebracht in de 
tweede aanvullende memorie die op 30 
augustus 1984 per aangetekend schrijven 
aan de Hoge Militieraad werd gezonden, 
heeft afgewezen, zonder eiser over deze 
nieuwe verweermiddelen te horen, 

terwijl, indien de dienstplichtige, nadat 
hij werd gehoord door de Hoge Militie
raad, een memorie neerlegt met nieuwe 
verweermiddelen, de Hoge Militieraad de 
aanvraag tot vrijlating niet mag afwijzen 
zonder de betrokkene te hebben opge
roepen en hem te horen over deze 
nieuwe verweermiddelen : 

Overwegende dat het recht van 
verdediging noch enig ander alge
meen rechtsbeginsel vereist dat een 
verzoeker mondeling en tevens 
schriftelijk verweer kan voeren; 

Overwegende dat artikel 37, § 1, 
van de Dienstplichtwet weliswaar 
bepaalt dat de Hoge Militieraad 
geen uitspraak mag doen zonder de 
betrokkene te hebben opgeroepen 
om hem, zijn advocaat of zijn gevol
machtigde te horen en het hem 
mogelijk te maken een memorie of 
verweerschrift in te dienen; dat die 
bepaling evenwel niet inhoudt dat 
de raad, na de betrokkene te 
hebben gehoord, zoals ten deze in 
de beslissing is vastgesteld, 
verplicht is om hem opnieuw te 
horen nadat hij een memorie heeft 
neergelegd; 

Dat de raad, die volgens de beslis
sing rekening heeft gehouden met 
de bedoelde memorie en die eiser 
heeft gehoord, diens recht van 
verdediging niet heeft miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10, § 1, 1°, 12, 
§ 1, 7°, van de dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, 73 en 75, 
§ 1, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 

doordat de beslissing vaststelt dat het 
geheel van de netto-inkomsten in 1980 
het wettelijk maximuminkomen voor dat 
jaar overtreft, op grond : dat de netto 
belastbare inkomsten van de vader van 
(eiser) voor het haar 1980, tot bij zijn 
overlijden op 13 augustus van hetzelfde 

jaar, 503.048 frank bedragen; dat daarbij 
het netto belastbaar inkomen van zijn 
moeder (305.679 frank) en de aan zijn 
ouders (en aan zijn moeder-weduwe) 
uitgekeerde kinder- en wezenbijslagen 
(124.086 frank) dienen te worden 
gevoegd, zodat het totaal van de in 
aanmerking te nemen inkomsten voor 
het jaar 1980 op 932.813 frank client te 
worden bepaald; dat het maximumbe
drag dat niet mag overschreden worden 
voor datzelfde jaar, op 284.086 frank 
dient te worden vastgesteld (basisbedrag 
van 160.000 frank, verhoogd met de 
uitgekeerde kinder- en wezenbijslagen 
ten bedrage van 124.086 frank); dat 
(eiser) beweert dat het inkomen van zijn 
vader en zijn moeder voor het jaar 1980 
(aanslagjaar 1981) niet kan worden 
samengevoegd omdat het huwelijk in 
1980, door het overlijden v:::n zijn vader 
op 13 augustus 1980, ontbonden is (en) 
dat dan ook voor dit jaar alleen het 
inkomen van zijn moeder in aanmerking 
moet worden genomen; dat de dienst
plichtwetten, bij artikel 10, § 1, 1°, derde 
lid, uitdrukkelijk vereisen dat het 
samengevoegd inkomen van de vader en 
de moeder in aanmerking wordt 
genomen; dat en de vader en de moeder 
in 1980 een inkomen hadden en dat het 
feit dat de belasting voor iedere echtge
noot afzonderlijk werd vastgesteld, niet 
wegneemt dat beide inkomens, die overi
gens werden vastgesteld volgens de 
regels van toepassing op de zetting van 
de personenbelasting zoals voorge
schreven door de militiewetten, dienen 
te worden samengevoegd voor de toepas
sing van dezelfde wetten; dat (eiser) 
verder, steeds met betrekking tot de 
vaststelling van het gezamenlijk netto
inkomen voor het jaar 1980, laat 
opmerken dat, enerzijds, van voormeld 
inkomen 89.000 frank onroerende inkom
sten alsook 62.714 frank kindergeld dat 
aan zijn vader uitbetaald werd, dienen te 
worden afgetrokken en dat, anderzijds, 
het wettelijk maximum van 40.000 frank 
voor zijn vooroverleden vader dient te 
worden verhoogd; dat, in de veronder
stelling dat hem op elk der voormelde 
punten voldoening zou mogen worden 
gegeven, het aldus bekomen inkomen 
van 781.099 frank nog steeds ruim
schoots ruimschoots het nieuw wettelijk 
maximum van 324.086 frank zou over
schrijden », 

terwijl, opdat een dienstpichtige als 
kostwinner van moeder kan worden 
erkend, vereist is dat, hetzij het samen
gevoegd inkomen van de vader en de 
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moeder, hetzij het inkomen van de 
moeder, indien het inkomen van vader 
en moeder niet wordt samengevoegd, bij 
voorbeeld omdat het huwelijk in de loop 
van het aanslagjaar ontbonden werd, of 
omdat aileen moeder inkomen heeft, niet 
meer bedraagt dan 160.000 frank ingeval 
de dienstplichtige tot de lichting 1983 
behoort, verhoogd met een vierde per 
persoon ten laste of met het bedrag van 
de kinderbijslag voor de personen ten 
laste waarvoor dit bedrag het vierde 
overschrijdt; de beslissing derhalve, door 
de gezamenlijke netto-inkomsten van 
vader en moeder in het haar 1980 in 
aanmerking te nemen, hoewel hun 
inkomen van dat jaar, ingevolge de 
ontbinding van het huwelijk bij het over
lijden van vader op 13 augustus 1980, 
niet samengevoegd wordt overeen
komstig artikel 75, § 1, a•, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
de in het middel genoemde wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat artikel 10, § 1, 
1 •, derde lid, vierde onderdeel, van 
de Dienstplichtwet, als gewijzigd bij 
de wet van 4 juli 1964, bepaalt dat, 
opdat een dienstplichtige als 
kostwinner kan worden beschouwd, 
onder meer vereist is dat « het 
samengevoegd inkomen van vader 
en moeder » of van andere personen 
die het artikel bepaalt, een maxi
mumbedrag van 25.000 frank, nader
hand aan te passen bij koninklijk 
besluit, niet te hoven mag gaan; 

Dat noch uit het gebruik van het 
woord « samengevoegd », noch uit 
de context van de genoemde wetsbe
paling, die ook op andere punten 
zoals met betrekking tot de kinder
bijslagen en niet belastbare inkom
sten afwijkt van de regels gevolgd 
voor de berekening van het belast
baar inkomen in de zin van het 
Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, blijkt dat het inkomen van 
vader en moeder niet mogen worden 
samengevoegd, wanneer zulks om 
redenen eigen aan de genoemde 
belasting niet geschiedt voor de 
berekening van het belastbaar 
inkomen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10, § 1, 1•, en 
12, § 1, 1•, van de dienstplichtwetten, 
gecoi:irdineerd op 30 april 1962, 

doordat de beslissing oordeelt dat het 
geheel der netto-inkomsten van moeder 
in 1983 en in 1984 niet in aanmerking 
kan genomen worden, op grond : « dat 
de argumenten van (eiser) met betrek
king tot de inkomsten van de jaren 1983 
en 1984 ter zake niet dienstig zijn, 
aangezien ze geen steun vinden in de 
wet; dat artikel 10, § 1, 1•, vijfde lid, van 
de dienstplichtwetten immers bepaalt 
dat het in aanmerking te nemen 
inkomen dat is van het kalenderjaar 
voorafgaand aan het jaar voor dat 
waarin de aanvraag wordt ingediend -
dit is het jaar 1980 voor een dienstplich
tige van de lichting 1983, die, zoals hier 
het geval is, zijn aanvraag in de maand 
januari 1982 heeft ingediend; dat het 
zesde lid van voormeld artikel de Hoge 
Militieraad gerechtigt rekening te 
houden hetzij met de inkomsten van het 
kanlenderjaar dat voorafgaat aan de 
datum waarop de aanvraag is ingediend 
(jaar 1981), hetzij met de vermoedelijke 
inkomsten van het lopen jaar (jaar 1982); 
dat uit het voorafgaande duidelijk blijkt 
dat onder "lopend jaar" in elk geval 
moet worden verstaan het j aar waarin 
de aanvraag wordt ingediend ( ... ), en dus 
niet noodzakelijkerwijze het jaar waarin 
de aanvraag wordt onderzocht », 

terwijl het in aanmerking te nemen 
inkomen van de steungerechtigde 
moeder, dat het wettelijk maximum niet 
mag overschrijden, het inkomen is van 
het kalenderjaar voorafgaande aan het 
jaar voor dat waarin de aanvraag werd 
ingediend, dit is in voorliggend geval 
1980 daar de aanvraag werd ingediend in 
januari 1982, en de militierechtscolleges 
bovendien gerechtigd zijn rekening te 
houden met het inkomen of het vermoe
delijk inkomen van elk van de op het 
jaar voorafgaand aan het jaar voor dat 
waarin de aanvraag werd ingediend 
volgende jaren, tot en met het jaar 
waarin de Hoge Militieraad uitspraak 
wordt. gedaan, wanneer bewezen is dat 
deze lager zijn of zullen zijn; de beslis
sing derhalve niet mocht weigeren het 
inkomen van moeder in 1983 en 1984, 
jaar waarin de Hoge Militieraad 
uitspraak deed, in aanmerking te 
nemen: 

Overwegende dat de militiege
rechten, krachtens artikel 10, § 1, 1•, 
zesde lid, van de Dienstplichtwet, de 
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vermoedelijke inkomsten van het 
lopende jaar, zijnde het jaar van de 
aanvraag om vrijlating als 
kostwinner, in aanmerking mogen 
nemen; dat deze gerechten evenwel 
niet de daaropvolgende jaren in 
aanmerking kunnen nernen, al kan 
de beslissing niet binnen het 
« lopende jaar » worden gewezen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

7 januari 1985 - 3• kamer - Voor
zitter en ve.rslaggever : de h. Soetaert, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 267 

3" KAMER - 7 januari 1985 

CASSATIEMIDDELEN - DIENSTPLICHT 
- VERWIJZING NAAR VERWEER VOOR DE MI
LITIEGERECHTEN. 

De enkele verklaring van eiser dat hij 
verwijst naar zijn voor de militiege
rechten neergelegde verweerschriften 
maakt geen cassatiemiddel uit (1). 
(Art. 51 Dienstplichtwet.) 

(FONTYN) 

ARREST 

(A.R. nr. M 549 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 november 1984 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Overwegende dat eiser << inzake 
motivering » verwijst naar zijn 
reeds voor de militiegerechten neer
gelegde verweerschriften, en aan
voert dat het gevraagde uitstel om 
studieredenen geweigerd is << in 
tegenstrijd met de Grondwet inzake 
het gelijkheidsbeginsel »; 

Overwegende dat de voorziening 
krachtens artikel 51 van de Dienst
plichtwet de middelen moet bevat
ten; dat de voorziening, in zoverre 
zij enkel naar de voor de militiege
rechten neergelegde verweerschrif
ten verwijst, geen middel aanvoert; 

Overwegende voor het overige dat 
eiser niet betwist dat hij, zoals door 
de bestreden beslissing is vastge
steld, niet voldoet aan de vereisten 
door artikel 10, § 1, 6°, gesteld om 
het door hem gevraagde uitstel te 
verkrijgen; dat de enkele omstandig
heid dat de Hoge Militieraad hem 
het uitstel weigert dat die raad vel
gens de wet moet toestaan aan de 
aanvragers die aan de vereisten vol
doen, niet in strijd komt met het ge
lijkheidsbeginsel neergelegd in de 
artikelen 6 en 6bis van de Grand
wet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

7 januari 1985 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 268 

3• KAMER - 7 januari 1985 

-----------------1 DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 

(1) Zie in strafzaken : Cass., 18 mei 1982, 
A.R. nr. 7160 (A.C., 1981-82, nr. 555). 

VAN DIENST OP MORELE GROND - GELIJK
STELLING MET WETTIGE KINDEREN - OPGE
NOMEN KINDEREN. 
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Voor het verlenen van uitstel of vrijla
ting van dienst op morele grand is een 
opgenomen kind, dat op het ogenblik 
van de aanvraag niet meer fiscaal ten 
laste is van het gezin, niet met een 
wettig kind gelijkgesteld (1). (Art. 17, 
§ 1, 2°, Dienstplichtwet.) 

{FORNOVILLE) 

ARREST 

(A.R. nr. M 551 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 november 1984 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12, § 1, 4°, en 
17, § 1, 2°, van de Dienstplichtwet, 

doordat de Hoge Militieraad oordeelt 
dat een opgenomen kind slechts dan met 
een valle broer of zuster kan worden ge
lijkgesteld als het onder andere sedert 
ten minste vijf j aar fiscaal ten laste is 
van het gezin en dat inderdaad nog is op 
het ogenblik van de aanvraag, 

terwijl de te vervullen wachtperiode 
van ten minste vijf jaar weliswaar dient 
te zijn vervuld op het ogenblik van de 
aanvraag, maar zonder het bijkomende 
vereiste dat de opgenomene nog fiscaal 
ten laste dient te zijn op dat ogenblik : 

Overwegende dat artikel 17, § 1, 
2°, als laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 1 december 1976, voor de 
verlening van uitstel en vrijlating 
van dienst op morele grond, met de 
wettige kinderen gelijkstelt onder 
meer de opgenomen kinderen die op 
het ogenblik van de aanvraag ten 
minste vijf jaar fiscaal ten laste zijn 
van het gezin; 

Overwegende dat deze bepaling 
insluit dat een opgenomen kind dat 
op het tijdstip van de aanvraag niet 
meer fiscaal ten laste is van het ge
zin, niet met een wettig kind is ge
lijkgesteld; 

Dat het middel niet kan worden 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

7 januari 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorztiter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Pascal Mallien, 
Antwerpen. 

Nr. 269 

2' KAMER - 8 januari 1985 

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
EENHEID VAN OPZET - BEGRIP. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
EENHEID VAN OPZET- ONAANTASTBARE BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - EEN
HEID VAN OPZET. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN VOOR VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN 
VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT
STRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDER MISDRIJF - NIET ONTV ANKELIJK 
MID DEL. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - SCHULDIGVERKLARING - FEl
TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN 
VAN DE WET. 

1° Verschillende aan een beklaagde ten 
Jaste gelegde misdrijven komen uit 
een zelfde opzet voort, wanneer zij on
derling verbonden zijn door eenheid 
van doe] en verwezenlijking, en in die 
zin door een feit, t. w. een complexe ge
draging, zijn opgeleverd (1). 

aangenomen; 1------------------------------------
Nota arrest nr 268 . 

(1) Cass., 12 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 682). 

Nota arrest nr. 269 : 

I 
(1) Cass., 11 JUni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 636) 

en 19 april 1983, A.R nr 7666 (ib1d., 1982-83, 
nr 451). 
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2" en 3" De rechter oordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze of 
verscheidene misdrijven wegens een
heid van opzet een enkel strafbaar feit 
opleveren (2). 

4" 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 dat en
kel betrekking heeft op een van die 
misdrijven, terwijl de uitgesproken 
straf naar recht verantwoord blijft 
door een ander misdrijf (3). (Artt. 411 
en 414 Sv.) 

5" Bij ontstentenis van conclusie dien
aangaande motiveert de rechter regel
matig de schuldigverklaring van de be
klaagde, door vast te stellen dat de in 
de bewoordingen van de wet omschre
ven feiten bewezen zijn (4). 

(DANIELS, VAN HOVE, VAN RAEMDONCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 8615) 

HET HOF; - I. Op de voorzienin
gen van Frans Daniels en Julia Van 
Hove: 

Gelet op het bestreden arrest op 
18 november 1983 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen; 

A. Wat de veroordeling van eiser 
wegens de telastlegging A5 van de 
zaak 108P82-802P83 en wegens de 
telastlegging A van de zaak 804183 
betreft: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 65 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat, om het verweer van (eiser) te 
verwerpen waardoor deze laatste in con
clusie liet gelden dat er aanleiding was 

(2) Cass., 4 okt. 1983, A.R. nr. 7747, 17 april· 
1984, A.R. nr. 8570, en 29 mei 1984, A.R. 
nr. 8141 (A.C., 1983-84, nrs. 65, 482 en 551). 

(3) Cass., 10 okt. 1984, A.R. nr. 3665 
(A.C., 1984-85, nr. 108). 

(4) Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 8191 
(A.C., 1983-84, nr. 113). 

tot opslorping van de straffen of ten min
ste dat er samenloop was met het delict 
beteugeld te zijnen opzichte door een vo
rig arrest van de zevende kamer van het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 29 ju
ni 1983, waarbij eiser gestraft werd we
gens bedrieglijke wegnemingen in de ha
ven van Antwerpen tussen 30 juni 1980 
en 30 augustus 1980 van hoeveelheden 
suiker, het arrest beslist dat bedoelde 
feiten en deze van de telastlegging A5 
(valsheid in geschrifte en gebruik van 
valse stukken) gescheiden zijn door een 
hiaat van meer dan 32 maanden; « dat er 
geen eenheid van opzet nawijsbaar is 
tussen de telastlegging van valsheid in 
fakturen, in een bepaalde misdadige con
text gepleegd, en de suikerdiefstallen, 
blijkens de overwegingen van het arrest 
van 29 juni 1983 gepleegd met de mede
werking van een andere groep personen 
en telkens uit de Noordnatie; dat er tus
sen de suikerdiefstallen en de feiten van 
de telastleggingen in de zaak 804P83 
(valsheid in geschrifte, zijnde fakturen 
van verhuring van vrachtwagens, en het 
onvermogend maken van de heer Ver
hoeven) een hiaat van meer dan drie 
maanden bestaat; ... dat er geen eenheid 
van opzet nawijsbaar is tussen eensdeels 
de suikerdiefstallen en anderdeels het 
onvermogend maken van de gefailleerde 
Verhoeven, dat ook indien bij (eiser) be
stendig de wil of de bereidheid zou aan
wezig zijn om allerhande misdrijven te 
plegen of er aan deel te nemen, zulks 
niet de door artikel 65 van het Strafwet
boek vereiste eenheid van opzet zou 
opleveren om al zulke feiten als een en
kel samengesteld en voortgezet misdrijf 
te aanzien ''• 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
de verscheidene misdrijven zich niet si
tueren in eenzelfde tijd ofwel gepleegd 
werden met de medewerking van ver
schillende personen het bestaan van een 
materiele samenloop van de misdaden 
niet uitsluit die enkel · een eenheid van 
opzet vereist dewelke verwezenlijkt 
wordt wanneer vastgesteld werd dat, 
toen de beklaagde het eerste misdrijf ge
pleegd had, hij reeds de wil of de bedoe
ling had de verdere misdaden uit te voe
ren, hetgeen de eenheid van opzet open
baart; door te weerhouden dat de besten
dige wil om allerhande misdrijven te 
plegen, niet bewijst noch de door artikel 
65 van het Strafwetboek vereiste eenheid 
van opzet uitmaakt, schendt het aange
vochten arrest deze wetsbepaling; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
aan te nemen, enerzijds, dat tussen de 
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suikerdiefstallen, waarvoor (eiser) ver
oordeeld werd in juni 1983, en de valse 
fakturen betreffende de in huur ont
vangstname van wagens toebehorend 
aar. de firma N.V. Interim geen samen
loop bestaat j;!ezien het hiaat van drie 
maanden tussen die respectieve feiten 
en de omstandigheid dat, alhoewel Ver
hoeven in beide zaken vernoemd werd in 
verband met het huren van vrachtwa
gens, die voor (eiser) bestemd waren, hij 
in de zaak van de suikerdiefsta!len niet 
vervolgd werd en daar vreemd was aan 
eisers opzet, en anderzijds, om de grond 
van de zaak te beoordelen in verband 
met de telastlegging van valsheid in han
delsgeschriften, dat de vrachtwagens ge
huurd door de p.v.b.a. Allracks en/of Ver
hoeven in feite bestemd waren voor 
(eiser) die, tussen 30 juni 1980 en 30 au
gustus 1981, vrachtwagens behoefde voor 
zijn diefstallen van suiker, vrachtwagens 
die hij liefst onder andermans naam 
huurde (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

a) W at de telastlegging A5 van de 
zaak 108P82-802P83 betreft : 

Overwegende dat het al dan niet 
bestaan van het verband waarop het 
collectief misdrijf wordt gesteund 
een feitelijk beoordelingspunt is dat 
niet onder de bevoegdheid van het 
Hof valt; 

Overwegende dat de appelrechters 
door de beschouwing omtrent de ge
beurlijk bij eiser bestendig aanwezi
ge « wil of bereidheid om allerhande 
misdrijven te plegen of er aan deel 
te nemen » verwijzen naar een mo
gelijke algemene misdadige instel
ling van eiser; dat zij overwegen dat 
dergelijke instelling, die geen be
paalde feiten betreft, « niet de door 
artikel 65 van het Strafwetboek ver
eiste eenheid van opzet zou opleve
ren om al zulke feiten als een enkel 
samengesteld en voortgezet misdrijf 
te aanzien >>; 

Dat zij uit hun feitelijke vaststel
lingen, niet aileen dat de feiten van 
suikerdiefstal en deze van valsheid 
in facturen gescheiden zijn door een 
hiaat van meer dan 32 maanden, 
maar ook dat de valsheid in factu
ren in een bepaalde misdadige con
text werd gepleegd - waardoor zij 

Juidelijk bedoelen dat dit een ande
re misdadige context was dan deze 
waarin de suikerdiefstallen werden 
gepleegd - en bovendien dat de sui
kerdiefstalleh werden gepleegd met 
medewerking van een andere groep 
personen en telkens uit de Noordna
tie, wettelijk hebben kunnen beslis
sen dat de bedoelde feiten niet kon
den beschouwd worden als gedra
gingen die een enkel strafbaar feit 
in de zin van het principe gehuldigd 
door artikel 65 van het Strafwetboek 
uitmaakten; 

b) Wat de telastlegging A van de 
zaak 804P83 betreft : 

Overwegende dat eiser onder die 
telastlegging vervolgd wordt wegens 
valsheid in geschrifte, namelijk om 
« met het opzet om Verhoeven ach
ter en in de p.v.b.a. Allracks onver
mogend te maken, fiktief op naam 
van die p.v.b.a. Allracks en bij een 
n.v. Camion Interim een aantal 
voertuigen in huur te nemen, dan 
wanneer die voertuigen in werke
lijkheid gehuurd werden door (eiser) 
en/of een derde >>; 

Overwegende dat de appelrech
ters, om de eenheid van opzet tus
sen de suikerdiefstallen waarvoor 
eiser reeds veroordeeld werd en de 
valsheid in geschrifte af te wijzen, 
eensdeels overwegen dat : tussen de 
onderscheiden feiten een hiaat van 
meer dan drie maanden bestaat; al
hoewel Verhoeven in beide zaken 
vernoemd werd in verband met het 
huren van vrachtwagens die voor 
(eiser) bestemd waren, hij in de 
zaak van de suikerdiefstallen niet 
vervolgd werd en daar vreemd was 
aan (eisers) opzet; er geen eenheid 
van opzet aanwijsbaar is tussen 
eensdeels de suikerdiefstallen en 
anderdeels het onvermogend maken 
van de gefailleerde Verhoeven; dat 
zij anderdeels vaststellen dat eiser 
vrachtwagens behoefde voor zijn 
diefstallen van suiker, « vrachtwa
gens die hij liefst onder andermans 
naam huurde >>; 

Overwegende dat verschillende 
aan een beklaagde ten laste gelegde 
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misdrijven uit een zelfde opzet 
voortkomen wanneer zij onderling 
verbonden zijn door eenheid van 
doel en verwezenlijking en in die 
zin door een complexe gedraging die 
eenzelfde feit vormt, zijn opgele
verd; 

Dat de appelrechters niet tegen
strijdig zijn wanneer zij enerzijds 
een verband vaststellen tussen het 
huren van vrachtwagens en de dief
stallen van suiker en anderzijds oor
delen dat er tussen de bij dit huren, 
op andermans naam, van vrachtwa
gens gepleegde valsheid in geschrif
te en de suikerdiefstallen geen een
heid van opzet, in de zin van artikel 
65 van het Strafwetboek, aanwezig 
is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. Wat de veroordeling van de ei
sers wegens de telastlegging D van 
de zaak 804P83 betreft : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 490bis van het 
Strafwetboek, 

doordat, om de beide eisers te veroor
delen, de ene tot een gevangenisstraf 
van zes maanden en een geldboete van 
12.000 frank en de andere tot een gevan
genisstraf van drie maanden met 5 jaar 
uitstel en een geldboete van 12.000 frank 
als mededaders van het misdrijf van het 
onvermogend maken van Verhoeven, het 
arrest staande houdt dat, « om te ont
snappen aan loonbeslag, hij (Verhoeven) 
zijn ontslag (als werknemer van de nieu
we opgerichte p.v.b.a. Almasy) gaf en be
kwam en alsdan, in overleg met (de ei
sers) precies hetzelfde werk voortzette 
onder de mom van vrije vertegenwoor
diger van de in feite inactieve p.v.b.a. All
racks die voor deze prestaties commis
sienota's aan de voormalige werkgeefster 
(p.v.b.a. Almasy) overmaakte met over
eenkomst de winst 50/50 te delen; dat 
Verhoeven, die op 15 november 1979 ver
oordeeld werd wegens bedrieglijke en 
eenvoudige bankbreuk in verband met 
de oude p.v.b.a. Almasy en die niet aan 
de op hem rustende verplichtingen had 
voldaan, aldus met de huidige medewer
king van de (eisers) de vrije beschikking 
bekwam over gelden die minstens ge
deeltelijk aan de schuldeisers toekwa
men; ( ... ) dat de bedrieglijke bewerking 

van iemands onvermogen niet de rei:He 
verarming van de schuldenaar vereist; 
dat het doel van de schuldenaar, zoals 
ten deze, er meestal zal op neerkomen 
de tegenwaarde van het uit zijn onver
mogen verdwenen pand, in casu zijn 
loon, hetzij zelf op te strijken, hetzij er 
naar willekeur over te beschikken; dat 
de betrokken schuldeisers zich voortaan 
geplaatst zagen tegenover de p.v.b.a. All
racks en aldus niet meer rechtstreeks te
gen Verhoeven konden uitvoeren >>, 

terwijl het arrest in gebreke blijft vast 
te stellen dat het onvermogen van Ver
hoeven het gevolg was van de feiten die 
het beschrijft en waarvoor de eisers als 
mededaders van het misdrijf voorzien in 
artikel 490bis van het Strafwetboek ver
oordeeld werden; dat bovendien het loon
beslag van Verhoeven als werknemer 
van de p.v.b.a. Almasy een beslag onder 
derden zijn, beslag waaraan hij, luidens 
het arrest, wilde ontsnappen en daarom 
vrije vertegenwoordiger bij de p.v.b.a. 
Allracks geworden is, de toestand van 
zijn schuldeisers niet veranderde daar 
zij eveneens bij wijze van beslag onder 
derden de mogelijkheid hadden de bezol
diging van Verhoeven in beslag te ne
men en dat in beide gevallen de schuld
eisers het recht behielden rechtstreeks 
tegen Verhoeven uit te voeren (scherr
ding van artikel 490bis van het Strafwet
boek): 

a) W at eiser betreft : 
Overwegende dat, nu het arrest 

eiser tot een enkele straf veroor
deelt wegens de telastleggingen A 
en D van de zaak 804P83, en nu die 
straf wettelijk is verantwoord door 
het bewezen verklaren van de feiten 
van de telastlegging A, het middel, 
dat alleen betrekking heeft op de te
lastlegging D, niet tot cassatie kan 
leiden; dat het derhalve, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

b) W at eiseres betreft : 
Overwegende dat het middel als 

enige cassatiegrief aan het arrest 
verwijt niet vast te stellen dat het 
onvermogen van Verhoeven het ge
volg was van de feiten die het be
schrijft en waarvoor de eisers als 
mededaders van het misdrijf be 
paald bij artikel 490 bis van het 
Strafwetboek veroordeeld werden; 
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Overwegende dat, nu het middel 
geen gewag maakt van conclusies 
waardoor de rechter zou uitgenodigd 
zijn geweest zich uit te spreken over 
het verband tussen de beschreven 
feiten en het onvermogen van Ver
hoeven, het hof van beroep de schul
digverklaring van eiseres regelmatig 
motiveert door vast te stellen dat de 
haar ten laste gelegde feiten, om
schreven in de bewoordingen van de 
wet, bewezen zijn gebleven; 

Dat voor het overige het onder
zoek van het middel het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

~ 

II. Op de voorziening van Fran
~ois Van Raemdonck : 

Gelet op het bestreden arrest, op 
5 januari 1984 gewezen door het Hof 
van Beroep te Antwerpen; 

van Beroep te Antwerpen voor de te
recht vermengde feiten a 3.5 en c 2, de
welke door het onderzoek voor het hof 
bewezen zijn gebleven, de correctionele 
rechtbank een wettige en aangepaste 
straf gedaan heeft, 

terwijl de feiten waarvan de betichting 
c 2, waarvoor (eiser) terechtstaat, ge
pleegd werden tussen 1 oktober 1975 en 
29 februari 1979, en dat het vonnis van 
de correctionele rechtbank dateert van 
15 december 1981; (eiser) zowel voor de 
eerste rechter als voor het hof van be
roep heeft Iaten gelden dat hij op 20 
april 1979 eveneens door de Correctione
le Rechtbank te Antwerperen veroor
deeld werd voor diefstallen in de Ant
werpse haven van cacaobonen; (eiser) 
van mening was dat de feiten, waarvoor 
hij thans terechtstaat (tussen 1 oktober 
1975 en 29 februari 1979) en de feiten be
straft door het vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen van 29 
april 1979 gepleegd werden als zijnde de 
uitvoering van hetzelfde misdadig opzet; 
de toepassing van artikel 65 van het 
Strafwetboek, dat de eenheid van de fei
ten vereist, niet noodzakelijk misdrijven 
insluit waarvan aile bestanddelen dezelf
de zijn en tot een zelfde tijd en een zelfde 
plaats behoren; het arrest van het Hof 
van Beroep te Antwerpen geoordeeld 
heeft dat er geen eenheid van opzet na
wijsbaar is, om reden dat het misdrijf, 
bestraft door de correctionele rechtbank op 

Over het middel, afgeleid uit de scherr- 20 april 1979 (5), van een andere aard is 
ding van de artikelen 97 van de Grond- dan de feiten waarvoor de verzoeker zich 
wet en 65 van het Strafwetboek, thans dient te verantwoorden; het hof 

doordat het arrest, het vonnis a quo van beroep, teneinde de eenheid van op
bevestigend, (eiser) veroordeelt voor de zet te verwerpen, een onderscheid ge
vermengde feiten a 3.5 en c 2 tot een ge- schapen heeft tussen de verschillende 
vangenisstraf van 15 maanden en een misdrijven dat rechtens niet gegrond is; 
boete van 300 frank x 40 = 12.000 frank het loutere feit, dat de huidige feiten ge
of drie maanden vervangende gevange- kwalificeerd werden als diefstal, terwijl 
nisstraf, om reden dat uit nazicht van uit het nazicht van het dossier met noti
het dossier notitienummer 11.302/79 van tienummer 11.302179 van het parket van 
het parket van de procureur des Konings de procureur des Konings te Antwerpen 
te Antwerpen blijkt dat het gepleegde zou handelen over diefstal met braak, 
feit zich niet aileen situeert na de feiten niet van dien aard is om, zich enkel hier
van de huidige telastlegging, maar dat op baserende, de eenheid van opzet uit 
het van een andere aard is in die zin dat te sluiten; immers de braak enkel een 
het diefstal met braak betreft, dan wan- verzwarende omstandigheid is, verbon
neer er in de thans te berechten zaak den aan hetzelfde misdrijf, te weten dief
nooit sprake is geweest van inbraak, en stal tevens het feit dat de feiten om
het feit gepleegd werd met de medewer- schreven in het dossier met het notitie
king van iemand die in de huidige zaak nummer 11.302179 van het parket van de 
niet betrokken en onbekend is, terwijl procureur des Konings te Antwerpen 
het arrest tevens stelt « dat er derhalve zich situeren na de feiten van huidige te
geen eenheid van opzet nawijsbaar is, lastleggingen, geen obstakel vormt voor 
zoals vereist bij artikel 65 van het Straf-1-----------------
wetboek >>, zodanig dat volgens het Hof (5) Lees : 20 april 1979. 
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toepassing van artikel 65 van het Straf
wetboek, daar het vonnis van de correc
tionele rechtbank van 20 april 1979 van 
latere datum is dan de telastleggingen 
waarvoor (eiser) zich dient te verant
woorden (1 oktober 1975 - 29 februari 
1979); hieruit dus volgt dat het arrest 
niet afdoend en regelmatig gemotiveerd 
is en zijn beslissingen niet met redenen 
omkleedt, hetgeen een schending uit
maakt van het artikel 97 van de Grand
wet; het arrest immers de verwerping 
van de toepassing van artikel 65 van het 
Strafwetboek baseert op het feit dat dief
stal en diefstal met braak andere feiten 
zijn, terwijl tevens het feit dat zij ge
pleegd werden met verschillende perso
nen niet toelaat zonder meer de eenheid 
van opzet te verwerpen, dus ook het arti
kel 65 van het Strafwetboek geschonden 
werd: 

Overwegende dat, nu het arrest 
eiser tot een enkele straf veroor
deelt wegens de telastleggingen A3, 
A5 en C2, en nu die straf wettelijk 
is verantwoord door het bewezen 
verklaren van de feiten van de te
lastleggingen A3 en A5, het middel, 
dat aileen betrekking heeft op de te
lastlegging C2, niet tot cassatie kan 
leiden; dat het derhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

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 de eisers in 
de kosten van hun respectieve voor
ziening. 

8 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Dassesse en Korileven. 

Nr. 270 

2' KAMER - 8 januari 1985 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - ART. 1384, TWEEDE 
LID, B.W.- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OU
DERS VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR 
HUN MINDERJARIG KIND - BEGRIP. 

Wettig is de beslissing die, om de aan
sprakelijkheid van de ouders op grand 
van art. 1384 B. W. af te wijzen, oor
deelt dat de ouders niet aansprakelijk 
zijn indien zij bewijzen dat zij het ge
drag van het kind niet hebben kunnen 
beletten, en beslist dat het niet te 
voorzien zijn van de daad ten deze op 
zichzelf reeds de onmogelijkheid om 
ze te beletten, inhoudt en, bovendien, 
dat de ouders in de opvoeding van het 
kind blijk hebben gegeven van de no
dige zorgen. 

(KOLL T. GEEBELEN, ENKELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8810) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van van de artikelen 1384, zo
als gewijzigd door de wet van 6 juli 1977, 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, om beide ouders 
niet aansprakelijk te stellen voor de on
rechtmatige daad van hun minderjarige 
zoon, overweegt dat de soepele regeling, 
die inhield dat de minderjarige zoon af
wisselend bij vader en moeder verbleef, 
gebeurde met toestemming van beide ou
ders en niets erop wijst dat de ouders 
niettemin niet nauwlettend op die rege
ling toekeken en controle uitoefenden, 

terwijl artikel 1384 een vermoeden van 
aansprakelijkheid vestigt dat door de ou
ders moet weersproken worden en de 
overwegmg dat niets erop WlJst dat de 
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ouders niet nauwlettend op de verblijfs
regeling toekeken en controle uitoefen
den, geen tegenbewijs uitmaakt: 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat de ouders niet aansprake
lijk zijn op grond van artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek indien 
zij bewijzen << dat zij de daad welke 
tot ( ... ) aansprakelijkheid aanleiding 
gaf, niet konden beletten »; dat het 
arrest vervolgens nagaat of dit be
wijs ter zake geleverd werd en hier
bij vaststelt dat << het onvoorzienba
re karakter van de daad op zichzelf 
reeds de onmogelijkheid van belet
ten inhoudt » en dat de verweerders 
<< ook in de opvoeding ( ... ) blijk ga
ven van de nodige zorgen »; dat het 
arrest zodoende de beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel opkomt tegen ten 
overvloede gegeven redenen, mits
dien niet ontvankelijk is; 

' Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

8 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. van Heeke, Simont en De Bruyn. 

Nr. 271 

2' KAMER - 8 januari 1985 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - RECHTER NEEMT KENNIS 

VAN EEN ZAAK IN DE BURGERLIJKE KAMER 
VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
NADIEN KENN!SNEMING ALS RECHTER IN DE 
RAADKAMER - ART. 292, TWEEDE LID, GER.W. 
NIET TOEPASSELIJK. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL TEN BETOGE DAT ER EEN REDEN 
TOT WRAKING BESTAAT TEGEN DE RECHTER 
DIE DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT UIT
GESPROKEN - MIDDEL VOOR HET EERST 
VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN - NIET ONT· 
VANKELIJK MIDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- CASSATIEBEROEP, NA DE EINDBESLISSING, 
TEGEN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING 
VAN DE RAADKAMER- ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE CASSATIEMIDDELEN - BEGRIP. 

4° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
scHIKKING TOT VERWIJZING NAAR HET VON

NISGERECHT - BEVOEGDHEID VAN HET 
VONNISGERECHT. 

5° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - ON
DERZOEKSGERECHT - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT -
BEVOEGDHE!D VAN HET VONNISGERECHT. 

1" Er is geen sprake van « een ander 
rechterlijk ambt » en derhalve even
min van onverenigbaarheid in de zin 
van art. 292, tweede lid, Ger. W. wan
neer de rechter in de raadkamer, die 
de procedure moet regelen, vroeger als 
lid van burgerlijke kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg kennis 
heeft genomen van de zaak (1). 

2" Het middel ten betoge dat er een re
den tot wraking bestaat tegen de 
rechter die de bestreden beslissing 
heeft uitgesproken, is niet ontvanke
lijk wanneer het voor het eerst voor 
het Hoi wordt voorgedragen (2). 

3" Wanneer de beklaagde, na de eindbe
slissing op de strafvordering, cassatie
beroep instelt tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij hij naar het 
vonnisgerecht wordt verwezen, kan hij 

(1) Zie Cass., 8 okt. 1980, A.R. nr. 1148, en 18 
maart 1981, A.R. nrs. 6112, 6113 en 6114 
(A.C., 1980-81, nrs. 84 en 413) en de cone!. van 
adv.-gen. Velu voor laatstgenoemd arrest; 3 
okt. 1984, A.R. nr. 3871 (A.C., 1984-85, nr. 89). 

(2) Zie Cass., 7 maart 1984, A.R. nr. 3481 
(A.C., 1983-84, nr. 389). 
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{!Jle middelen aanvoeren die betrek
king hebben op de formele geldigheid 
van de beschikking of op de bevoegd
heid van de rechtbank; niet ontvanke
lijk bij gebrek aan belang zijn de mid
delen die betrekking hebben op het 
beoordelen van de bezwaren waarop 
de beslissing tot verwijzing is gegrond, 
nu die grieven achterhaald zijn door 
de beslissing van het vonnisgerecht 
waarvoor de beklaagde al zijn ver
weermiddelen en excepties heeft kun
nen voordragen (3). 

4° en 5° Behoudens bij onwettigheden in
zake bevoegdheid zijn de vonnisge
rechten niet bevoegd om de grieven te 
onderzoeken die de beklaagde aan
voert tegen de beschikking van de 
raadkamer waarbij de zaak naar het 
vonnisgerecht wordt verwezen (4). 

(PUTMAN T. BOVIJN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8839) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen, 
alsmede op de bestreden beschik
king verleend door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk op 18 februari 1983; 

doordat - nadat op 12 november 1982 
de eerste kamer met drie rechters, recht 
sprekende in burgerlijke zaken, van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kort
rijk, waarin de heer Ph. van Hille als 
rechter zetelde, in de zaak tussen eiseres 
en verweerder een vonnis had geveld, 
waardoor de echtscheiding tussen par
tijen ten nadele van eiseres werd toege
staan, waardoor de vraag van eiseres tot 
het bekomen van een onderhoudsgeld 
als ongegrond werd afgewezen, en deze 
beslissingen had laten stoelen op de be
schouwing dat eiseres op haar beurt een 
buitenechtelijke relatie aanging nadat zij 
zich voorlopig financieel veilig had ge
steld door een bedrag van 9.500.000 frank 
af te halen van de bank, hetgeen ten 
aanzien van verweerder een beledigende 
gedraging uitmaakte en iedere kans op 
verzoening uitsloot - op 18 februari 
1983 de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Kortrijk, waarin de 
heer Ph. van Hille, voormeld, zetelde als 
alleensprekende rechter en voor dewelke 
verweerder als burgerlijke partij optrad, 
een beschikking heeft gewezen waardoor 
eiseres verwezen werd naar de correctio
nele rechtbank wegens de tenlasteleggin
gen van, op 25 februari 1982, a) met be
drieglijk opzet en het oogmerk te scha
den valsheid in een notari1He akte te 
hebben gepleegd en van deze valse nota
riele akte gebruik te hebben gemaakt, 
door namelijk in de notariele akte opge
maakt door notaris D.V. tot afsluiting 
van de boedelbeschrijving inzake eiseres 
en verweerder de volgende verklaring te 
hebben afgelegd en te hebben laten op-

Over het eerste en het tweede middel nemen onder « 4.b) waarvan het bedrag 
samen, van negen miljoen vijfhonderdduizend 

frank op 3 december negentienhonderd 
het eerste, afgeleid uit de schending negenenzeventig terugbetaald werd aan 

van de artikelen 292, 828, meer bepaald 
8°, 831 van het Gerechtelijk Wetboek en de heer Bovijn », terwijl deze verklaring 

niet strookte met de werkelijkheid, en 
6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 b) bij een boedelbeschrijving een valse 
tot Bescherming van de Rechten van de eed te hebben afgelegd inzake heer 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
goedgekeurd bij artikel 1 van de wet van Frans Bovijn te Ooike mevrouw Rosa 
13 mei 1955, Putman te Waregem, opgemaakt door 
------------------1 notaris D.V., 

(3) Zie Cass., 26 sept. 1966 (A. C., 1967, 127); 
17 juni 1968 (A.C., 1968, 1267); 15 sept. 1969 
(A.C., 1970, 43); 18 mei 1971 (A.C., 1971, 936); 7 
jan. 1974 (A.C., 1974, 503); 29 sept. 1975 
(A.C., 1976, 133); 12 okt. 1976 (A.C., 1977, 169). 

(4) Over het feit dat de beschikking tot ver
wijzing van de raadkamer de zaak aanhangig 
maakt bij de rechtbank zolang zij door het 
Hof niet is vernietigd, zie Cass., 6 jan. 1982, 
A.R. nr. 1931 (A.C., 1981-82, nr. 278) en de noot 
R.-A.D. onder Cass., 13 mei 1981, A.R. nr. 1710 
(ibid., 1980-81, nr. 522). 

terwijl, nu in voormeld vonnis van 12 
november 1982, door hun beslissing te la
ten stoelen op de beschouwing dat eise
res verweerder had beledigd en iedere 
kans van verzoening had uitgesloten 
wanneer zij zich voorlopig financieel vei
lig had gesteld door een bedrag van 
9.500.000 frank van de bank af te halen, 
de rechters impliciet doch duidelijk heb
ben verklaard dat eiseres dit bedrag la
ter niet had teruggegeven aan verweer
der, zodat de heer Ph. van Hille, zijnde 
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een van de rechters die gezegd vonnis 
van 12 november 1982 hadden geveld, 
toen hij op 18 februari 1983 in onderhavi
ge strafzaak als alleensprekende rechter 
fungeerde in de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kort
rijk, vroeger bij het uitoefenen van een 
ander rechterlijk ambt reeds kennis had 
genomen van de zaak, waaruit volgt dat, 
luidens artikel 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de beschikking van verwijzing 
van 18 februari 1983 nietig is, dat de 
heer Ph. van Hille op 18 februari 1983 
wist dat, met betrekking op onderhavige 
strafzaak, er tegen hem, op grond van 
artikel 828, meer bepaald 8", van het Ge
rechtelijk Wetboek, een reden van wra
king bestond, dat derhalve, overeen
komstig artikel 831 van gezegd wetboek, 
de heer Ph. van Hille zich van onderha
vige zaak had moeten onthouden zodat, 
met betrekking op onderhavige zaak, op 
18 februari 1983 de zetel van de raadka
mer van de Rechtbank en Eerste Aanleg 
te Kortrijk niet wettelijk was samenge
steld, en ook niet beschouwd kan worden 
als een onpartijdige rechtsmacht zoals 
bedoeld in artikel 6.1 van het hager inge
roepen Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
292 en 780 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest van 5 april 1984 het 
middel heeft verworpen, waardoor eise
res in haar voor het hof van beroep ge
nomen conclusie liet gelden dat de recht
en van haar verdediging werden ge
schonden omdat de heer Ph. van Hille, 
zetelende in de eerste kamer met drie 
rechters, rechtdoende in burgerlijke za
ken, van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk, zijn mening over het be
staan van de tegen eiseres geopperde 
bezwaren in niet mis te verstane be
woordingen had te kennen gegeven, door 
in gezegde hoedanigheid op 12 november 
1982 dee! te nemen aan het vellen van 

zulks niets anders kon betekenen dan 
dat eiseres, naar het oordeel van de 
rechtbank waarvan de heer van Hille 
dee! uitmaakte, kwestieuze 9.500.000 
frank ook voor zich had behouden - en 
doordat het bestreden arrest zijn verwer
ping van dit verweermiddel van eiseres 
heeft Iaten stoelen op de beschouwing 
dat er geen onverenigbaarheid is voor 
een rechter te zetelen in een burgerlijke 
kamer met drie rechters en tevens voor
zitter te zijn van de raadkamer die de 
zaak naar de rechtbank verwees, 

terwijl, eerste onderdeel, over~~nkom
stig artikel 292 van het GerechtehJk Wet
hoek en in tegenspraak met wat het ar
rest verklaart, er wei onverenigbaarheid 
is voor een rechter te zetelen in een bur
gerlijke kamer met drie rechters en in 
de uitoefening van die funktie deel te ne
men aan het vellen van een vonnis, 
waarin een bepaalde feitelijke vraag 
wordt beslecht, en later als voorzitter 
van de raadkamer te beslissen of een be
klaagde al dan niet naar de correctionele 
rechtbank dient te worden verwezen we
gens een tenlasteleggin15, . waarvan h~t 
materieel element het fe1t mhoudt dat m 
het gezegd burgerlijk vonnis we:d wee~
houden, namelijk ten deze het fe1t dat el
seres de kwestieuze 9.500.000 frank aan 
tweede (5) verweerder niet zou hebben 
overhandigd; 

tweede onderdeel, het arrest, door na 
te Iaten zich uit te spreken over het ver
band dat eiseres, in haar gezegde conclu
sie had gelegd tussen de feitelijke be
oo;deling welke voorkwam in het kwes
tieuze burgerlijk vonnis van 12 novem
ber 1982 en de in onderhavige strafzaak 
tegen haar geformuleerde tenlasteleggin
gen, geen passend antwoord bevat op 
voormeld verweermiddel van eiseres, zo
als deze dit verweermiddel had gesteld, 
zodat de motivering van het arrest niet 
voldoet aan wat door artikelen 97 van de 
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt vereist: 

een vonnis waarin volgende overweging Overwegende dat er ten deze geen 
voorkomt: « De houding van verweerster schending kan zijn van artikel 292 
op tegenvordering (huidige eiseres), die van het Gerechtelijk Wetboek, nu 
op haar beurt een buitenechtelijke rela-, f 
tie aanging, dit nadat zij zich voorlopig rechter van Hille bij het uitoe enen 
financieel zeker had gesteld door een be- van een en hetzelfde gerechtelijk 
drag van 9.500.000 frank af te halen van ambt, met name als rechter in de 
de bank, maakte in casu een belediging 1 Rechtbank van Eerste Aanleg te 
uit in hoofde van eiser in tegenvordering Kortrijk, deelgenomen heeft aan het 
(huidige tweede verweerder) en vermin-1-----------------
derde of sloot zelfs een laatste (moge
lijke) kans op verzoening uit, hoe klein· 
deze ook moge geweest zijn », en dat ' 

· (5) Die vermelding is blijkbaar een vergis
sing. Voor het Hof was er maar een enkele 

\ verweerder. 
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vonnis van de burgerlijke rechtbank 
van 12 november 1982 en de be
schikking van de raadkamer van 18 
februari 1983 gewezen heeft; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres voor de 
raadkamer heeft laten gelden dat er 
tegen de rechter een reden van wra
king bestond; dat zulks niet voor het 
eerst voor het Hof kan worden aan
gevoerd; 

Overwegende dat eiseres, voor het 
overige, ervan uitgaat dat de bezwa
ren waarop de vordering van het 
openbaar ministerie steunde, door 
de raadkamer niet op onpartijdige 
wijze werden beoordeeld; 

Overwegende dat de beklaagde, 
die na de eindbeslissing in laatste 
aanleg cassatieberoep instelt tegen 
de beschikking van verwijzing naar 
het vonnisgerecht, tegen laatstge
noemde beslissing alle middelen 
kan aanvoeren welke betrekking 
hebben op de formele geldigheid 
van de akte waardoor de zaak bij 
het vonnisgerecht wordt aanhangig 
gemaakt of die de bevoegdheid van 
dit gerecht betreffen; 

Dat echter niet ontvankelijk zijn, 
bij gebrek aan belang, de cassatie
middelen die betrekking hebben op 
het beoordelen van de bezwaren 
waarop de verwijzing is gegrond, nu 
die grieven achterhaald zijn door de 
beslissing van het vonnisgerecht bij 
hetwelke de beklaagde alle excep
ties en verweermiddelen desbetref
fende heeft kunnen aanbrengen; 

Overwegende, tenslotte, dat het 
hof van beroep niet bevoegd was om 
de grieven, welke eiseres aanvoerde 
tegen de beschikking van de raadka
mer waardoor de zaak bij het von
nisgerecht aanhangig werd ge
maakt, te beoordelen; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

acht zijn genomen en de beslissin
gen overeenkomstig de wet zijn ge
wezen; 

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

8 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Bayart en Biitzler. 

Nr. 272 

2' KAMER - 8 januari 1985 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - VRIJ
SPRAAK DOOR DE POLITIERECHTBANK -
GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - STRAFRECHTELIJKE VEROOR
DELING DOOR DE APPELRECHTER - ONWET
TIGE VEROORDELING. 

Onwettig is de strafrechtelijke veroorde
ling, door de appelrechter, van een 
door de politierechtbank vrijgesproken 
beklaagde, wanneer uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat het openbaar ministerie 
hager beroep heeft ingesteld (1). (Artt 
174 en 202 Sv.) 

(POPPE T. DILEWYNS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8859) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 april 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

En overwegende dat de substan-1-------------------------------
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 

(1) Cass., 21 nov. 1984, A.R. nr. 3822 
(A.C., 1984-85, nr. 183). 
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I. In zoverre de voorziening ge- Nr. 273 
richt is tegen de beslissing op de te-
gen eiser ingestelde strafvordering : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 172, 174 en 202 van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat eiser, die door 
de politierechtbank was vrijgespro
ken, door het bestreden vonnis ver
oordeeld werd op strafgebied; 

Dat, nu het openbaar ministerie 
geen hoger beroep had ingesteld, de 
correctionele rechtbank geen uit
spraak vermocht te doen over de te
gen eiser ingestelde strafvordering; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering : 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; vernietigt het be
streden vonnis in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de te
gen eiser ingestelde strafvordering; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; zegt 
dater geen grond is tot verwijzing. 

8 januari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

2• KAMER - 8 januari 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN 
HET BESTUUR VAN FINANCIEN, VERVOLGEN
DE PARTIJ - GEEN BETEKENING - NIET 
ONTV ANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van het bestuur van financien, vervol
gende partij, wanneer uit de stukken 
waarop het Hoi vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat dit cassatieberoep is be
tekend aan de partij tegen wie het is 
gericht (1). (Art. 418 Sv.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. SUEN CHEUNG WA) 

ARREST 

(A.R. nr. 9022) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiser, vervolgen
de partij, zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan verweerder; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de akte van betekening en 
de memorie die door eiser ter griffie 
van het Hof werden neergelegd op 
28 september 1984, dit is buiten de 
bij artikel 420 bis, tweede lid, van 

(1) Zie Cass., 26 okt. 1977 (A.C., 1978, 261). 
Over het feit dat het Hof geen acht slaat op 
stukken betreffende de kennisgeving van het 
cassatieberoep die meer dan twee maanden na 
de inschrijving van de zaak op de algemene 
rol zijn neergelegd (art. 420bis, tweede lid 
Sv.), zie Cass., 5 maart 1980 (A.C., 1979-so: 
nr. 424). 
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het W etboek van Strafvordering be
paalde termijn, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

8 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 274 

2' KAMER - 8 januari 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF· 
VORDERING - AANBOD OF VOORSTEL TOT 
HET PLEGEN VAN BEPAALDE MISDADEN -
ART. 1 WET 7 JULI 1875 - SCHULDIGVERKLA
RING - FElTEN OMSCHREVEN IN DE BE
WOORDINGEN VAN DE WET - BESLISSING RE
GELMATIG MET REDENEN OMKLEED - VER
EISTE. 

Bij ontstentenis van conclusie dienaan
gaande motiveert de rechter, die de be
klaagde veroordeelt om rechtstreeks 
een mondeling aanbod of voorstel te 
hebben gedaan tot het plegen van een 
met de dood of met dwangarbeid straf
bare misdaad, regelmatig de schuldig
verklaring door het bewezen verklaar
de misdrijf te omschrijven in de be
woordingen van art. 1 van de wet van 
7 juli 1875, zelfs al verduidelijkt hij 
niet voor welke misdaad het aanbod of 
voorstel is gedaan (1). 

(1) Over het algemeen beginsel van de moti
vering van een veroordeling wanneer het mis
drijf in de bewoordingen van de wet is om
schreven, zie Cass., 8 jan. 1985, A.R. nr. 8615 
(A.C., 1984-85, nr. 269). 

Met betrekking tot de omschrijving van het 
misdrijf in artikel 1 van de wet van 7 juli 1875 
rijst een analoog probleem voor de omschrij
ving van bedreigingen (artt. 327 tot 330 Sw.) 
en heling (art. 505), nu beide omschrijvingen 
verwijzen naar een misdaad of een wanbedrijf 
dat doorgaans niet verder wordt gepreciseerd 
of omschreven in de veroordelende beslissin
gen. Zie Cass., 24 sept. 1951 (A.C., 1952, 20) en 
12 april 1976, motieven (A.C., 1976, 935). 

(VANSEVENANT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9231) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordelende be
slissing op de strafvordering tegen 
eiser: 

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

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van een j aar en een 
geldboete van honderd frank - gebracht 
op zesduizend frank - of een vervan
gende gevangenisstraf van een maand, 
iop grond van de tenlastelegging « recht
streeks een mondeling aanbod of voorstel 
gepaard gaande met giften of beloften te 
hebben gedaan tot het plegen van een 
met de dood of met dwangarbeid strafba
re misdaad of tot het deelnemen aan 
dergelijke misdaad, te Knokke-Heist, op 
niet nader bepaalde data in januari en 
februari 1984 >>, dewelke bewezen wordt 
verklaard, 

terwijl het arrest noch vaststelt welke 
misdaad eiser zou hebben aangeboden of 
voorgesteld te plegen of eraan dee! te ne
men, noch de feiten vaststelt die eiser 
zou hebben aangeboden of voorgesteld te 
plegen of eraan dee! te nemen, en die 
een met de dood of met dwangarbeid 
strafbare misdaad zouden uitmaken, zo
dat het arrest onregelmatig gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), en het Hof in de onmogelijk
heid verkeert de wettelijkheid van het 
aangevochten arrest na te gaan, nu niet 
kan worden vastgesteld of de door eiser 
voorgestelde feiten en/of misdaad met de 
dood of met dwangarbeid strafbaar zijn 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de telastlegging B 
zoals door de raadkamer weerhou
den, eiser schuldig verklaart om 
« rechtstreeks een mondeling aan
bod of voorstel gepaard gaande met 
giften of beloften te hebben gedaan 
tot het plegen van een met de dood 
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of met dwangarbeid strafbare mis
daad of tot het deelnemen aan een 
dergelijke misdaad »; 

Overwegende dat de rechter in 
feite en dus op onaantastbare wijze 
oordeelt of het door eiser gedane 
aanbod of voorstel tot het plegen of 
tot deelnemen aan het plegen van 
bepaalde feiten een met de dood of 
met dwangarbeid strafbare misdaad 
betreft: 

Overwegende dat het hof van be
roep, bij ontstentenis van enige con
clusie, regelmatig de schuldigverkla
ring van eiser motiveert door vast te 
stellen dat de hem ten laste gelegde 
feiten, omschreven in de bewoordin
gen van de wet, bewezen zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding : 

Overwegende dat, nu de veroorde
lende beslissing in kracht van ge
wijsde gaat wegens de verwerping 
van de ertegen gerichte voorziening, 
de tegen het bevel van onmiddel
lijke aanhouding gerichte voorzie
ning zonder belang en mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

Nr. 275 

2' KAMER - 9 januari 1985 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN -
REGIME VAN DE ALCOHOL - WET 29 AUGUS
TUS 1919 - OPHEFFING - WET 28 DECEMBER 
1983- HANDHAVING VAN DE TELASTLEGGIN
GEN - HANDHAVING VAN DE STRAFFEN -
GEVOLG. 

2° DOUANE EN ACCIJNZEN - REGIME 

VAN DE ALCOHOL- WET 29 AUGUSTUS 1919-
OPHEFFING - WET 28 DECEMBER 1983 -
HANDHAVING VAN DE TELASTLEGGINGEN -
HAND HAVING VAN DE STRAFFEN - GEVOLG. 

1" en 2" Nu de feiten die een overtreding 
van art. 2 wet 29 augustus 1919 op het 
regime van de alcohol opleveren, ook 
als misdrijf zijn aangemerkt en straf
baar zijn gesteld bij de bepalingen van 
de wet van 28 december 1983 betref
fende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunnings
recht, waarvan art. 33 de genoemde 
wet van 29 augustus 1919 opheft, volgt 
daaruit dat de overtredingen van art. 2 
van laatstgenoemde wet die v66r haar 
opheffing zijn begaan, ook na de in
werkingtreding van de nieuwe wet van 
28 dec. 1983 strafbaar blijven, onder 
voorbehoud van de toepassing van art. 
2 Sw. (1). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3660) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 van het Strafwet
boek, 2, 10, 11, 14 van de wet van 29 au
gustus 1919 op het regime van de 

8 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit- t----------------
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

(1) Zie Cass., 20 juli 1962 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 1241 ); 24 juni 1963 (ibid., 1963, I, 
ll20) en 24 jan. 1966 (ibid., 1966, I, 664); zie 
ook oot 3 onder Cass., 10 dec. 1980, A.R. 
nr. ll99 (A.C., 1980-81, nr. 216). 
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alcohol, waarvan het laatstgenoemde ar
tikel is vervangen door artikel 2 van de 
besluitwet van 14 november 1939 en, 
voor zoveel als nodig, van artikel 33 van 
de wet van 28 december 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en be
treffende het vergunningsrecht, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
vernietigt, in zoverre beklaagde (thans 
verweerder) hierbij was veroordeeld we
gens overtreding van artikel 2 van de 
wet van 29 augustus 1919, nu hij, als slij
ter van ter plaatse te verbruiken dran
ken, sterke dranken voorhanden heeft 
gehad in de lokaliteiten waar de verbrui
kers toegang hebben of in de belendende 
plaatsen van de inrichting, op grand dat 
« de wet van 29 augustus 1919 uitdrukke
lijk is opgeheven door artikel 33 van de 
nieuwe wet (van 28 december 1983), zo
dat de grondslag zelf aan de telastleg
ging is ontvallen », 

terwijl de opheffing van de wet van 29 
augustus 1919, inzonderheid van artikel 
2, door artikel 33 van de wet van 28 de
cember 1983 door de wetgever niet was 
bedoeld om een einde te maken aan de 
bestraffing van het misdrijf dat erin be
staat als houder van een drankgelegen
heid sterke dranken voorhanden te heb
ben in de plaatsen waar de klanten 
komen en in de belendende lokaliteiten, 
vermits de wet van 28 december 1983 
hetzelfde verbod oplegt (artikelen 2 en 8) 
en de straffen op de overtreding ervan 
verzwaart (artikel 24), tenzij de houder 
van de drankgelegenheid vooraf een ver
gunning heeft aangevraagd, welke ver
gunning slechts wordt toegekend wan
neer de houder van de drankgelegenheid 
onder meer aan bepaalde zedelijkheids
vereisten voldoet (artikel 3); wanneer 
een wet een vroegere wet die dezelfde 
aangelegenheid regelt, opheft, zonder 
daarom te willen afwijken van de opzet 
van de opgeheven wet, doch enkel de 
toepassing ervan wil verbeteren, de mis
drijven die zijn gepleegd onder de vorige 
wet, strafbaar blijven, zij het enkel met 
de in de vorige wet gestelde straffen, in
dien die straffen, zoals ten deze, minder 
zwaar zijn dan de straffen die zijn ge
steld in de nieuwe wet; het arrest derhal
ve de in het aanhef van het middel aan
gehaalde wetsbepalingen schendt, nu het 
beslist dat, nu de wet van 29 augustus 
1919 is opgeheven door artikel 33 van de 
nieuwe wet, de grondslag zelf is ontval-

len aan het aan verweerder verweten 
misdrijf : 

Overwegende dat aan verweerder 
ten laste was gelegd dat hij op 10 
maart 1981 « het wettelijk verbod 
had overtreden dat aan de slijters 
van ter plaatse te verbruiken dran
ken was opgelegd, namelijk om 
geen sterke dranken voorhanden te 
hebben in de lokaliteiten waar de 
verbruikers toegang hebben of in de 
overige gedeelten van de inrichting 
en ook niet in de belendende wo
ning »; dat op het ogenblik van de 
verweten feiten de wet van 29 au
gustus 1919 op het regime van de al
cohol die de feiten strafbaar stelde, 
van toepassing was, terwijl op de 
dag van de uitspraak van het arrest, 
die wet was opgeheven ingevolge ar
tikel 33 van de wet van 28 december 
1983 betreffende het verstrekken 
van sterke dranken en betreffende 
het vergunningsrecht; 

Overwegende dat uit de opzet van 
de wet van 28 december 1983 en uit 
de parlementaire voorbereiding van 
die wet volgt dat de makers van die 
wet de wet op het regime van de al
cohol hebben willen aanpassen door 
de wet van 29 augustus 1919 te ver
vangen door « een meer moderne re
glementering »; 

Overwegende dat de wet van 28 
december 1983 dezelfde aangelegen
heid regelt als de opgeheven wet en 
de aan verweerder verweten feiten 
ook in de wet van 28 december 1983 
worden omschreven en strafbaar ge
steld, zodat die feiten strafbaar blij
ven; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde arrest; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 
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9 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. A. De 
Bruyn. 

Nr. 276 

2' KAMER - 9 januari 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELENDE BESLISSJNG OP DE STRAFVORDE
RJNG - VERMELDING VAN DE WETTELIJKE 
BEPALJNGEN - BEGRIP. 

Een veroordelende beslissing op de straf
vordering moet, om in rechte metre
denen omkleed te zijn, hetzij in haar 
eigen motieven, hetzij door verwijzing 
naar de beroepen beslissing, de wette
lijke bepalingen vermelden die de be
standdelen van het aan de beklaagde 
ten laste gelegde misdrijf inhouden en 
de bepalingen waarbij een straf wordt 
gesteld (1); aan die verplichting wordt 
voldaan door het arrest dat met beves
tiging van het beroepen vonnis heeft 
beslist dat een misdrijf ten laste van 
een beklaagde is bewezen, Iaatstge
noemde tot een straf heeft veroor
deeld, de wettelijke bepalingen heeft 
vermeld waarin de bestanddelen van 
dat misdrijf zijn omschreven en waar
in een straf wordt gesteld, en het von
nis vernietigt in zoverre het de mede
beklaagde heeft vrijgesproken en, met 
wijziging van het vonnis op dat punt, 
beslist dat die medebeklaagde schuldig 
is aan hetzelfde misdrijf en hem oak 
tot een straf veroordeelt (2). (Art. 97 
Gw.) 

(DE STAERKE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3747) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1984 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel; 

(1) en (2) Cass., 11 april 1984, A.R. nr. 3443 
(A.C., 1983-84, nr. 462). 

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

doordat het arrest, na « kennis te h~b
ben genomen van de in het bestreden 
vonnis vermelde wetsbepalingen "• als
ook van verschillende bepalingen betref
fende het taalgebruik, de rechtspleging 
en de verjaring, het vonnis vernietigt in 
z?verre h~~ eiser betreft, het vonnis wij
Zlgt en blJ wege van een nieuwe uit
spraak laatstgenoemde wegens de hem 
te~ laste gelegde diefstal, gepleegd door 
m1ddel van braak, inklimming of valse 
sleutels, veroordeelt tot een gevangenis
straf van drie jaar en hem verwijst in 
een derde van de kosten van eerste aan
leg en hager beroep, 

terwijl een strafrechtelijke veroorde
ling slechts naar recht met redenen is 
omkleed wanneer melding wordt ge
maakt van de wetsbepalingen die de be
standdelen van het tegen beklaagde be
wezen verklaarde misdrijf aangeven en 
va_n d.i~ welke een straf stellen op dat 
m1sdnJf; de appelrechters weliswaar die 
verplichting nakomen wanneer ze ver
wijzen naar de bepalingen die worden 
vermeld in de beroepen beslissing; nu 
het arrest echter ten aanzien van eiser 
h~t b~~oepen vonnis vernietigt, het von
ms WlJzigt en opnieuw uitspraak doet 
het, door te verwijzen naar de in het 
vonnis vermelde bepalingen enkel de 
wettelijke gronden opgeeft va~ de beslis
sing waarbij de veroordeling van de 
medebeklaagden van eiser wordt beves
ti~d, doch die verwijzing geen betrek
kmg kan hebben op hem ten aanzien 
·van wie het vonnis is vernietigd, het ar
rest ~erhalve, nu het niet uitdrukkelijk 
~eldmg maakt van de wetsbepalingen 
d1e de bestanddelen van het misdrijf ten 
laste van eiser aangeven, en van die wel
ke een straf bepalen, niet naar recht met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebbel! vermeld dat de telastlegging 
van d1efstal, gepleegd door middel 
van braak, inklimming of valse sleu
tels, ten aanzien van eiser en een 
medebeklaagde « volledig bewezen 
is » en na te hebben verwezen naar 
de in het beroepen vonnis vermelde 
wetsbepalingen, onder meer naar de 
artikelen 461 en 467 van het Straf
wetboek die de bestanddelen van 
dat misdrijf omschrijven en naar ar
tikel 467 dat een straf bepaalt, dat 
vonnis bevestigt, in zoverre de 
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medebeklaagde daarbij werd verocr
deeld, en het vonnis vernietigt, in 
zoverre eiser werd vrijgesproken; 
dat het hof van beroep laatstge
noemde met eenparigheid van stem
men veroordeelt tot een straf; 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij de veroordeling van de 
r:1edebeklaagde wordt bevestigd, on
der meer gegrond is op de in het 
vonnis vermelde wetsbepalingen, zo
dat het vonnis niet wordt vernietigd 
in zoverre het die bepalingen aan
geeft; 

Dat het arrest, waarbij eiser 
wordt veroordeeld als dader van het
zelfde misdrijf, noodzakelijkerwijze 
gegrond is op dezelfde wetsbepalin
gen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

9 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. 
Draps. 

Nr. 277 

2' KAMER - 9 januari 1985 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - HO
GER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTE-

VAARDING OM VOOR HET APPELGERECHT TE 
VERSCHIJNEN MEER DAN ZESTIG DAGEN NA 
DE UITSPRAAK VAN HET VONNIS - NIETIG
HEID VAN HET HOGER BEROEP. 

Ingeval het hager beroep, ingesteld door 
het openbaar ministerie bij het ge
recht dat van het hager beroep kennis 
moet nemen, gericht is tegen een be
klaagde die zijn woonplaats in Belgie 
heeft, moet het exploot waarbij dat be
roep wordt betekend, op straffe van 
nietigheid van het beroep dagvaarding 
bevatten om voor het appelgerecht te 
verschijnen binnen zestig dagen te re
kenen van de uitspraak van het vonnis 
(1). (Art. 205 Sv.) 

(ELOY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3751) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 mei 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hoei; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 782, 785, 786 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 205 en 234 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het beroepen vonnis van 9 mei 
1983 eiseres had veroordeeld tot een 
geldboete van 200 frank, verhoogd met 
590 opdeciemen, en haar voor een duur 
van vijftien dagen had vervallen ver
klaard van het recht tot het besturen 
van alle categorieen van motorvoertui
gen, doch haar uitstel van een jaar had 
verleend voor een gedeelte van de ver
vallenverklaring, namelijk voor vijf da
gen; dat het bestreden vonnis, op het ha
ger beroep van eiser en van de procu
reur des Konings, het beroepen vonnis 
bevestigt doch mits de wijziging dat het 
uitstel voor de vervallenverklaring van 
het recht tot sturen wordt ingetrokken, 
en eiser veroordeelt in de kosten van het 
hoger beroep, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de uitgifte 
van het beroepen vonnis blijkt dat dit 
vonnis niet is ondertekend door voorzit
ter Laurent die het heeft gewezen, noch 
door de griffier zonder dat de onmoge-

RIE BIJ HET GERECHT DAT VAN HET HOGER (1) Cass., 19 nov. 1980, A.R. nr. 1242, en 15 
BEROEP KENNIS MOET NEMEN - BEKLAAG- april 1981, A.R. nr. 1607 (A.C., 1980-81, nrs. 170 
DE MET WOONPLAATS IN BELGIE - DAG- en 474). 
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lijkheid om het vonnis te ondertekenen 
is vastgesteld; het beroepen vonnis dus 
nietig is; het bestreden vonnis, nu het 
die nietigheid overneemt door het beroe
pen vonnis gedeeltelijk te bevestigen en 
door te verwijzen naar het beschikkende 
gedeelte en bepaalde gronden ervan, bij
gevolg moet worden vernietigd (scherr
ding van de artikelen 782, 785, 786 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 234 van het 
Wetboek van Strafvordering); het Hof bo
vendien onmogelijk de bestreden beslis
sing op haar wettigheid kan toetsen, nu 
het bestreden vonnis, dat het beroepen 
vonnis gedeeltelijk bevestigt door te ver
wijzen naar bepaalde gronden ervan en 
naar het beschikkende gedeelte, uit
spraak doet na inzage van de door de 
griffier van de Politierechtbank te Hoei 
afgegeven eensluidende uitgifte van het 
beroepen vonnis waarin echter niet is 
vastgesteld dat het vonnis door de Poli
tierechter te Hoei en door de griffier is 
ondertekend (schending van de artikelen 
782 van het Gerechtelijk Wetboek en 234 
van het Wetboek van Strafvordering); 

tweede onderdeel, het exploot van be
tekening van het hoger beroep dat door 
de procureur des Konings bij de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hoei is inge
steld tegen het op 9 mei 1983 door de po
litierechtbank gewezen vonnis waarbij 
uitspraak is gedaan over de door het 
openbaar ministerie tegen de in Belgie 
wonende eiser ingestelde rechtsvorde
ring, dagvaarding inhoudt om te ver
schijnen op de terechtzitting van 12 juli 
1983 van de correctionele rechtbank, dat 
is meer dan zestig dagen na de uit
spraak van het beroepen vonnis; het be
streden vonnis derhalve, nu het beslist 
dat het hoger beroep van de procureur 
des Konings is ingesteld « in de voorge
schreven vormen en binnen de voorge
schreven termijnen » en dus ontvanke
lijk is, en nu het op dat hoger beroep het 
aan eiser verleende uitstel voor de ver
vallenverklaring van het recht tot sturen 
intrekt, artikel 205 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het exploot van 
betekening van het hoger beroep 
dat de procureur des Konings heeft 
ingesteld tegen het op 9 mei 1983 
door de politierechtbank gewezen 
vonnis waarbij uitspraak is gedaan 
over de door het openbaar ministe
rie tegen eiser ingestelde rechtsvor-

dering, dagvaarding inhoudt om te 
verschijnen op de terechtzitting van 
12 juli 1983 van de correctionele 
rechtbank; 

Overwegende dat uit de met el
kaar overeenstemmende vermeldin
gen van de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, en meer be
paald uit de vermeldingen in boven
genoemd exploot, blijkt dat eiser in 
Belgie woonde; 

Overwegende dat de dagvaarding 
om meer dan zestig dagen na de uit
spraak van het beroepen vonnis te 
verschijnen, in strijd is met de door 
artikel 205 van het W etboek van 
Strafvordering op straffe van nietig
heid voorgeschreven bepalingen; 

Dat het vonnis, niet zonder die 
wetsbepaling te schenden, het hoger 
beroep van het openbaar ministerie 
heeft kunnen ontvankelijk verkla
ren en « het uitstel dat (door de eer
ste rechter) aan (eiser) was verleend 
voor de vervallenverklaring van het 
recht tot sturen » heeft kunnen in
trekken; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het middel dat 
niet kan leiden tot cassatie zonder 
verwijzing, vernietigt het bestreden 
vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde vonnis; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Luik, rechtdoen
de in hoger beroep. 

9 januari 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Jean 
Dassesse. 
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Nr. 278 

2' KAMER - 9 januari 1985 

1° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
-WET 1 JULI 1956- VERZEKERAAR VAN BE
KLAAGDE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN 
VOOR HET STRAFGERECHT - APPELRECHT. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - W.A.M.
VERZEKERING - WET 1 JULI 1956 - VERZE· 
KERAAR VAN BEKLAAGDE VRIJWILLIG TUS
SENGEKOMEN - APPELRECHT. 

3° VERZEKERING - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - W.A.M.-VER
ZEKERING - WET 1 JULI 1956 - VERZEKE
RAAR VAN DE BEKLAAGDE VRIJWILLIG TUS
SENGEKOMEN VOOR HET STRAFGERECHT -
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER WAAR
BIJ DE VERZEKERDE EN DE VERZEKERAAR 
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 
WORDEN VEROORDEELD - HOGER BEROEP 
VAN DE VERZEKERAAR ALLEEN - GEVOLGEN 
VAN DE BESLISSING VAN DE APPELRECHTER 
T.A.V. DE VERZEKERDE - VEREISTEN. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF
ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- W.A.M.-VERZEKERING- WET 1 JULI 1956-
VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE VRIJWIL
LIG TUSSENGEKOMEN VOOR HET STRAFGE
RECHT - BESLISSING VAN DE EERSTE 
RECHTER W AARBIJ DE VERZEKERAAR EN DE 
VERZEKERDE OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN WORDEN VEROORDEELD -
HOGER BEROEP VAN DE VERZEKERAAR AL
LEEN- GEVOLGEN VAN DE BESLISSING VAN 
DE APPELRECHTER T.A.V. HET GEZAG VAN 
GEWIJSDE VAN DE BESLISSING VAN DE EER· 
STE RECHTER - VEREISTEN. 

1 o en 2o Geen enkele wettelijke bepaling 
beperkt het recht van de voor het 
strafgerecht vrijwillig tussengekomen 
W.A.M-verzekeraar van de beklaagde 
om hoger beroep in te stellen tegen 
het vonnis waarbij hij samen met de 
verzekerde tot vergoeding van de door 
de burgerlijke partijen geleden schade 
wordt veroordeeld. (Art. 9 wet 1 juli 
1956.) 

hij samen met de verzekerde werd ver
oordeeld tot vergoeding van de door de 
burgerlijke partijen geleden schade, 
heeft de beslissing van de appelrech
ter, waarbij die verzekeraar buiten de 
zaak wordt gesteld, tot gevolg dat het 
vonnis van de eerste rechter geen ge
zag van gewijsde meer heeft voor zo
ver het de betrekkingen van de verze
keraar met de burgerlijke partijen 
betreft, alsook met de verzekerde voor 
zover die in het geding is geroepen of 
vrijwillig is verschenen en het hoger 
beroep van de verzekeraar niet be
perkt is, zelfs al heeft dat vonnis 
kracht van gewijsde voor de betrekkin
gen tussen de burgerlijke partijen en 
de verzekerde (1). (Art. 9 wet 1 juli 
1956.) 

(GROEP JOSI N.V. T. O.C.M.W. VERVIERS, E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3759) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

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

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van het 
Openbaar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn te Verviers: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van het algemeen beginsel inzake 
het gezag van het strafrechterlijk gewijs
de, neergelegd in artikel 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van hef Wetboek van Strafvorde
ring, van artikel 9, inzonderheid eerste 
en vierde lid, van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 

doordat het arrest, na eraan te hebben 
herinnerd dat krachtens artikel 9 van de 
wet van 1 juli 1956 de beslissing die 
wordt gewezen in een geschil ter zake 
van door een motorrijtuig veroorzaakte 

3° en 4° Wanneer alleen de vrijwillig voor 1-----------------
het strafgerecht tussengekomen 
W.A.M-verzekeraar van de beklaagde 
hoger beroep heeft ingesteld tegen het 
vonnis van de eerste rechter waarbij 

(1) Zie Cass., 17 feb. 1983, voltallige zitting, 
A.R. nr. 6676 (A.C., 1982-83, nr. 343) en de 
cone!. van proc.-gen. Krings in Bull. en 
Pas., 1983, nr. 343. 
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schade, van rechtswege kan worden te
gengeworpen aan alle partijen in het ge
ding, vermeldt « dat het op 15 december 
1981 door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers gewezen vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan wat de rechtsbetrek
kingen tussen de slachtoffers en de ver
zekerde betreft en dus zowel door de 
eerstgenoemden als door laatstgenoemde 
kan worden tegengeworpen aan de ver
zekeraar, zodat moet worden verklaard 
dat het door de tussengekomen partij 
ingestelde hager beroep geen reden van 
bestaan heeft >>; dat het arrest die reden
geving ten grondslag legt aan de verkla
ring dat het hager beroep van eiseres 
geen reden van bestaan heeft en aan de 
beslissing waarbij ze in de kosten van 
het hager beroep wordt veroordeeld, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
door het hager beroep van eiseres tegen 
het vonnis van 15 december 1981 niet 
ontvankelijk te verklaren bij gebrek aan 
voorwerp, het gezag van het rechterlijk 
gewijsde miskent van het op 28 maart 
1984 gewezen arrest van het Hof van Be
roep te Luik dat, na de regelmatigheid 
van het hager beroep te hebben onder
zocht, het hager beroep ontvankelijk had 
verklaard (schending van het in artikel 4 
van de wet van 17 april 1878 neergelegde 
algemeen beginsel inzake het gezag van 
het strafrechterlijk gewijsde); 

tweede onderdeel, het rechterlijk ge
wijsde van de beslissing ten aanzien van 
de verzekerde niet kan worden tegenge
worpen aan de verzekeraar van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van be
klaagde die vrijwillig in het geding voor 
het strafgerecht is tussengekomen en ai
leen in hager beroep is gekomen tegen 
de beslissing waarbij hij samen met zijn 
verzekerde is veroordeeld tot betaling 
van somige bedragen aan de burgerlijke 
partijen; het arrest, door het hager be
roep van eiseres niet ontvankelijk te ver
klaren bij gebrek aan voorwerp, op de 
enkele grand dat het vonnis van 15 de
cember 1981 in kracht van gewijsde is 
gegaan wat de rechtsbetrekkingen tus
sen de slachtoffers en de verzekerde be
treft, artikel 9 van de wet van 1 juli 1956 
schendt : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres als ver
zekeraar, met toepassing van artikel 
9 van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtui-

gen, vrijwillig is tussengekomen in 
het geding voor de correctionele 
rechtbank; dat die rechtbank de ver
zekerde en de verzekeraar heeft 
veroordeeld tot vergoeding van de 
schade van de verweerders, burger
lijke partijen; dat eiseres hoger be
roep heeft ingesteld, zonder dat van 
enige beperking van hoger beroep 
gebleken is; dat het openbaar minis
terie de verweerders heeft gedag
vaard; dat het hof van beroep heeft 
beslist dat het hoger beroep van ei
seres geen bestaansreden had; 

Overwegende dat geen enkele 
wetsbepaling perken stelt aan het 
recht van de vrijwillig tussengeko
men verzekeraar om hoger beroep 
in te stellen tegen het vonnis waar
bij hij samen met de verzekerde tot 
schadevergoeding wordt veroor
deeld; 

Overwegende dat de gegrondbe
vinding van het hoger beroep van 
de verzekeraar tot gevolg heeft dat 
het beroepen vonnis niet langer ge
zag van gewijsde heeft ten aanzien 
van de verzekeraar, wat diens 
rechtsbetrekkingen zowel met de 
burgerlijke partijen, verweersters, 
als met de verzekerde betreft, voor 
zover laatstgenoemde in het geding 
is geroepen of vrijwillig verschenen 
is, zelfs als dat vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan wat de betrek
kingen tussen de burgerlijke par
tijen en de verzekerde betreft; dat 
het arrest derhalve, nu het alleen op 
grond hiervan beslist dat het hoger 
beroep van eiseres geen reden van 
bestaan had, de in dit onderdeel 
aangegeven wetsbepaling schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is, 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door Pierre Van Hove en Fran!;!ois 
Corombelle tegen eiseres ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen; 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging, op de voorziening van de 
vrijwillig tussengekomen eiseres, 
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van de eindbeslissing op de door het 
openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn tegen haar ingestelde 
civielrechtelijke vordering, de ver
nietiging tot gevolg heeft van de 
niet definitieve beslissingen op de 
door de verweerders Pierre Van Ho
ge en Fran~ois Corombelle tegen 
haar ingestelde civielrechtelijke vor
deringen, die op dezelfde onwettig
heid berusten, en zulks ondanks de 
door eiseres gedane afstand die niet 
als berusting kan worden uitgelegd; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het middel, 
verleent akte van de afstand van de 
voorziening van eiseres, in zoverre 
ze gericht is tegen de beslissingen 
op de door Pierre Van Hove en 
Fran~ois Corombelle tegen haar 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen; vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het vernietigde arrest; veroordeelt 
verweerder, het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn, in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

9 januari 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. VanRyn. 

Nr. 279 

2' KAMER - 9 januari 1985 

1° JEUGDBESCHERMING - MINDERJA 
RIGE VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MIN 
DER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR OUD OP 
HET OGEKBLIK \"A!'i DE FElTEN Ml':i:DERJA 
RIGE VERDAr'HT \A~ EE"' OVCRTREDING ALS 

VERMELD IN ART. 36BIS VAN DE WET VAN 8 
APRIL 1965 - STRAFVORDERING AANHANGIG 
GEMAAKT BIJ HET GEMEENRECHTELIJK 
RECHTSCOLLEGE - OPENBARE TERECHTZIT
TING - TOEPASSELIJKE REGELS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING - MIN
DERJARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN 
MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR OP HET 
OGENBLIK VAN DE FElTEN- MINDERJARIGE 
VERDACHT VAN EEN OVERTREDING ALS VER
MELD IN ART. 36BISVAN DE WET VAN 8 APRIL 
1965 - STRAFVORDERING AANHANGIG GE
MAAKT BIJ HET GEMEENRECHTELIJK RECHTS
COLLEGE - OPENBARE TERECHTZITTING -
TOE TE PASSEN REGELS. 

3° WEGVERKEER - ART. 2.8 WEGVER
KEERSREGLEMENT - KRUISPUNT - BEGRIP. 

1" en 2" Het onderzoek van de vervolgin
gen welke ten laste van een beklaag
de, die meer dan zestien jaar en min
der dan valle achttien jaar oud is op 
het ogenblik van de feiten, voor de ge
meenrechtelijke rechtscolleges worden 
ingesteld in de gevallen vermeld in 
art. 36bis van de wet van 8 april 1965, 
o.a. in geval van overtreding van de 
wetten en verordeningen betreffende 
het wegverkeer, heeft plaats in raad
kamer, zelfs indien deze beklaagde op 
het ogenblik van de debatten meer 
dan valle achttien jaar is (1). (Art. 96 
Gw.; art. 36bis wet 8 april 1965.) 

3" De term « kruispunt » waarmee de 
plaats wordt weergegeven waar twee 
of meer openbare wegen samenlopen, 
duidt de ruimte aan die, over de gehe
Je breedte van die wegen, wordt be
grensd door de denkbeeldige verleng
den van de gevels of afsluitingen van 
de gebouwen of van de gronden die 
Jangs die openbare wegen zijn gelegen 
op de plaats waar deze samenkomen 
of in elkaar overgaan (2). (Art. 2.8 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.) 

(1) Cass., 28 okt. 1974 (A.C., 1975, 268); zie 
Cass., 17 jum 1981, A.R. nr 1660 (ibid., 1980-81, 
nr 597) en 27 Jan. 1982, A.R nr 2002 
(ib1d., 1981 82, nr 320). 

(2) Cass., 28 okt 1981, A R nr 1807 
(AC'., 1981 82, nr 146). 
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(NOITET, CORNU T. « FIAT AUTO BELGIO ET 
COMPAGNIE » N.V., LEMAL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3775) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 mei 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

I. In zoverre de voorzieningen van 
de eisers gericht zijn tegen de be
slissingen op de door het openbaar 
ministerie tegen hem ingestelde 
rechtsvordering : 

A. Op de voorziening van Pascal 
Nottet, beklaagde : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
36.bis van de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming : 

Overwegende dat het vonnis de op 
11 januari 1966 geboren eiser Pascal 
Nottet veroordeelt wegens op 27 sep
tember 1982 begane overtredingen 
van het Wegverkeersreglement; dat 
op die datum de minderjarige meer 
dan zestien jaar en minder dan voi
le achttien jaar oud was; dat uit de 
gedingstukken blijkt dat de recht
bank, na de heropening van de de
batten te hebben bevolen op 28 fe
bruari 1984, de debatten na een 
nieuw verslag van de rechter Cochet 
heeft hervat op de openbare terecht
zitting van 24 april 1984; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 36bis, tweede lid, van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming, de debatten betreffende 
de vervolgingen die tegen minderja
rigen van meer dan zestien jaar en 
minder dan voile achttien jaar, in de 
door die wetsbepaling voorgeschre
ven gevallen, worden ingesteld voor 
de gerechten die bevoegd zijn op 
grond van het gemene recht, in 
raadkamer plaatshebben; dat het 
vonnis, nu het die wetsbepaling 
schendt, nietig is; 

B. Op de voorziening van Marie 
Cornu, burgerrechtelijk aansprake
lij ke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat, inge
volge de vernietiging van de beslis
sing op de tegen Pascal Nottet inge
stelde strafvordering, de beslissing 
waarbij eiseres burgerrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor 
de geldboete en de kosten waartoe 
beklaagde is veroordeeld, geen re
den van bestaan meer heeft; 

II. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers, beklaagde en burger
rechtelijk aansprakelijke partij, ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door de naamloze vennootschap Fiat 
Auto Belgio et Cie tegen hen inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissingen op de door het 
openbaar ministerie tegen de eisers 
ingestelde rechtsvordering de ver
nietiging tot gevolg heeft van de be
slissing op de tegen hen ingestelde 
civielrechtelijke vordering, die voort
vloeit uit de eerstgenoemde beslis
singen; 

III. In zoverre de voorziening van 
eiseres Marie Cornu gericht is tegen 
de beslissing op de door haar tegen 
verweerder Andre Lemal ingestelde 
civielrechtelijke vorder.i.ng : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 418, 420 van het Strafwetboek, 
2.8 en 12.3.1 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer; 

doordat het bestreden vonnis, bij de 
uitspraak over de strafvordering, eiser 
Nottet veroordeelt tot een geldboete van 
50 frank en Lemal vrijspreekt, en bij de 
uitspraak over de civielrechtelijke vorde-
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ring de eisers Nottet en Cornu veroor
deelt tot betaling van het bedrag van 
46.578 frank aan de naamloze vennoot
schap Fiat, burgerlijke partij, en de 
rechtbank niet bevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de civielrechtelijke 
vordering van Cornu tegen verweerder 
Lemal op grand dat uit de situatieteke
ning, de positie van het voertuig van Le
mal en de plaats van de botsing blijkt 
dat het ongeval zich niet heeft voorge
daan bij het naar rechts afslaan van Le
mal, maar bij het kruisen van de twee 
betrokken weggebruikers; dat beklaagde 
Nottet die de bromfiets bestuurde, niet 
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van 
de rijbaan gebleven is en niet een vol
doende zijdelingse afstand heeft gelaten 
om het kruisen mogelijk te maken, dat 
het ongeval bijgevolg volledig aan zijn 
fout te wijten is; indien beklaagde de 
voorzichtigheid aan de dag had gelegd 
die van ieder weggebruiker wordt ver
eist, hij niet verrast had kunnen worden 
door de te voorziene hindernis die het 
voertuig van Lemal voor hem vormde; 
dat, nu Lemal links van zijn voertuig 
een zijdelingse afstand gelaten heeft (5 
meter), het bewijs niet is geleverd dat 
hij een fout heeft begaan waarvoor hij 
aansprakelijk is of die de schade heeft 
kunnen verergeren, 

terwijl, eerste onderdeel, de botsing 
tussen de beide voertuigen zich blijkens 
de situatieschets van de politie (stuk 
nr. 4 van het politiedossier) heeft voorge
daan op 2,40 meter van de op de situatie
tekening aangeduide dwarsstreep die 
loopt vanaf het trottoir van de rue Orner 
Lefevre; het bestreden vonnis, nu het be
slist dat uit de situatietekening, de posi
tie van het voertuig en de plaats van de 
botsing bleek dat het ongeval zich niet 
heeft voorgedaan bij het naar rechts af
slaan van Lemal, maar bij het kruisen 
van de twee weggebruikers, de bewijs
kracht van die situatietekening miskent; 
de plaats van de botsing en de positie 
van het voertuig immers duidelijk aanto
nen dat het ongeval is gebeurd op 2,40 
meter van de denkbeeldige streep die 
over het kruispunt loopt vanaf het trot
toir van de rue Orner Lefevre, dat het 
bijgevolg op het kruispunt is gebeurd en 
zich heeft voorgedaan bij het afslaan 
van Lemal op het kruispunt en niet bij 
het kruisen van de twee weggebruikers 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiseres in haar con
clusie voor de appelrechter uitdrukkeE.ik 
betoogde dat Lemal ontegensprekelijk de 

regels inzake voorrang van rechts op het 
litigieuze kruispunt had overtreden; hij
zelf had toegegeven dat hij de rue du Pe
tit Pige was ingereden en dat hij pas na 
het inrijden van de straat gestopt is, of
schoon voorranggerechtigde bestuurders 
in die straat kwamen opdagen (zie con
clusie van hager beroep van de eisers, 
stuk nr. 29, blz. 6, tweede alinea); het 
bestreden vonnis niet antwoordt op 
die conclusie (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, eiser Nottet die in de 
rue du Petit Pige reed e.n zich op 2,40 
meter van de denkbeeldige dwarsstreep 
van het kruispunt bevond, aldus aan
kwam op de plaats waar de straat sa
menliep met de andere openbare weg, de 
rue Orner Lefevre; hierbij immers de om
standigheid in aanmerking dient te wor
den genomen dat het trottoir over de ge
hele breedte deel uitmaakt van de open
bare weg; nu de rue du Petit Pige zich 
voor Lemal rechts bevond van de rue 
Orner Lefevre, eiser Notte voorrang van 
rechts had ten opzichte van Lemal 
(schending van de artikelen 2.8, 12.3.1 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975, 418 en 420 van het Strafwet
boek): 

W at de drie onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat het kruispunt 
dat door artikel 2.8 van het Wegver
keersreglement wordt omschreven 
als de plaats waar twee of meer 
openbare wegen samenkomen, zich 
uitstrekt over de gehele oppervlakte 
binnen de denkbeeldige lijnen die 
het verlengde vormen van de gevels 
of afsluitingen van de gebouwen of 
eigendommen die aan de openbare 
wegen gelegen zijn op de plaats 
waar die wegen samenkomen of in 
elkaar overgaan, en zulks over de 
gehele breedte van die wegen; 

Overwegende dat ten deze de 
plaats van de botsing op de situat:i.e
tekening met een punt in het rood 
wordt aangeduid in de rue Petit Pi
ge en dit op 2,40 meter van de denk
beeldige lijn die het verlengde 
vormt van de rand van de stoep van 
de rue Orner Lefevre, dit betekent, 
de breedte meegerekend van het 
trottoi.r die bli.jkens de situaEeteke
ning twee meter bedraagt, op 0,40 
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meter van de denkbeeldige lijn die 
het verlengde vormt van de gevels, 
gelegen aan de rue Orner Lefevre op 
de plaats waar die straat samen
komt met de rue Petit Pige en in die 
straat overgaat; dat de botsing dus 
gebeurd is op 0,40 meter voorbij het 
kruispunt, gezien vanuit de rijrich
ting van verweerder Lemal die uit 
de rue Orner Lefevre kwam gereden 
en naar rechts de rue Petit Pige in
sloeg, en op 0,40 meter voor ge
noemd kruispunt, gezien vanuit de 
rijrichting van eiser Nottet die in te
genovergestelde richting in de rue 
Petit Pige reed; 

Overwegende derhalve dat het 
vonnis, nu het met name op basis 
van de situatietekening beslist « dat 
het ongeval zich niet heeft voorge
daan bij het naar rechts afslaan van 
(verweerder) Lemal, maar bij het 
kruisen van de betrokken wegge
bruikers », aan) die situatietekening 
geen uitlegging geeft die onverenig
baar zou zijn met de inhoud ervan 
en de bewijskracht ervan niet mis
kent; dat het noch het wettelijk be
grip kruispunt noch de voorrangsre
gels op kruispunten miskent, ver
mits die regels niet gelden wanneer 
het vonnis wettig vaststelt dat het 
ongeval zich buiten het kruispunt 
heeft voorgedaan; 

Overwegende dat voor het overige 
de appelrechter niet gehouden was 
te antwoorden op de in het tweede 
onderdeel weergegeven conclusie 
van eiseres, nu die conclusie inge
volge de beslissing niet meer ter za
ke dienend was; 

Dat geen enkel onderdeel kan 
worden aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eiser Pas
cal Nottet ingestelde strafvordering 
en over de civielrechtelijke vorde
ring tegen de eisers; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige, met 
dien verstande evenwel dat de be-

slissing waarbij eiseres Marie Cor
nu burgerrechtelijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor de tegen haar 
minderjarige zoon Pascal Nottet uit
gesproken veroordeling tot de geld
boete en de kosten van de strafvor
dering geen reden van bestaan meer 
heeft; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiseres Marie Cornu 
en de verweerster naamloze ven
nootschap Fiat Auto Belgio, ieder, in 
een derde van de kosten, laat het 
overblijvende derde ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

9 januari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 280 

2• KAMER - 9 januari 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - RECHTSVORDE
RING INGESTELD DOOR HET OPENBAAR MI
NISTERIE EN BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING - GEMEENTE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJK EN TEVENS BURGERLIJKE 
PARTIJ - GEMEENTE EISERES - CASSATIE
BEROEP VAN HET COLLEGE VAN BURGE
MEESTER EN SCHEPENEN - GEEN BEWIJS 
VAN MACHTIGING DOOR DE GEMEENTERAAD 
- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

AI kan het college van burgemeester en 
schepenen namens de gemeente een 
vordering tot bewaring van rechten in
stellen, toch moet het aldus ingestelde 
casstieberoep niet ontvankelijk worden 
verklaard wanneer voor het Hoi niet 
regelmatig een machtiging van de ge-
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meenteraad wordt overgelegd (1). slaggever : de h. Rappe Gelijkluiden
(Artt. 90, go en 10°, en 148 Gemeente- de conclusie van mevr. Liekendael, advo-
wet.) caat-generaal. 

(PETITJEAN, STAD LUIK T. GIGOT, REM!) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3864) Nr. 281 

HET HOF; - Gelet op het bestre- 2' KAMER - 9 januari 1985 
den vonnis, op 29 juni 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio-
nele Rechtbank te Luik; 1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 

I. Op de voorziening van beklaag
de Alain Petitjean, tegen de beslis
singen op 

A. 
B. 
c. 
II. Op de voorziening van de stad 

Luik, burgerrechtelijk aansprake
lijke en burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het college van bur
gemeester en schepenen van de stad 
Luik, dat verklaart eiseres te verte
genwoordigen, door de gemeente
raad is gemachtigd om hetzij een 
voorziening in te stellen in naam 
van de stad, hetzij het cassatiege
ding voort te zetten dat wordt ge
voerd op een voorziening die is inge
steld tot bewaring van recht; 

Dat de voorziening met toepassing 
van de artikelen 89, 90, go en 10°, en 
148 van de Gemeentewet niet ont
vankelijk is; 

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

VOORONDERZOEK - VOORLOPIGE HECHTE
NIS - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS -
ART. 5 WET 20 APRIL 1874 - INZAGE VAN HET 
DOSSIER DOOR DE RAADSMAN VAN DE VER
DACHTE - GEEN INVENTARIS. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS - ART. 5 WET 20 
APRIL 1874 - INZAGE VAN HET DOSSIER 
DOOR DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTE
GEEN INVENTARIS. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS - ART. 5 WET 
20 APRIL 1874 - MOTIVERING. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
OVEREENKOMSTIG DE WET - GEEN INVLOED 
OP HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD VOOR 
HET VONNISGERECHT. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
OVEREENKOMSTIG DE WET - GEEN INVLOED 
OP HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD VOOR 
HET VONNISGERECHT. 

6° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- ART. 5 WET 20 
APRIL 1874 - BEZWAREN - REDENGEVING -
BEG RIP. 

7° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.2 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- BEPALING OMTRENT DE ARRESTATIE EN 
NIET OMTRENT DE HANDHAVING VAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS. 

9 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit-
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- 8° RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6.3 

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 

(1) Cass., 4 nov. 1980, A.R. nrs. 5987 en 6036 
(A.C., 1980-81, nr. 141). 

- BEPALING ZONDER VERBAND MET DE 
RECHTSPLEGING INZAKE VOORLOPTGE HECH-
TENIS. 
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go RECHTEN VAN DE MENS- ART. 5.3 

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- RECHT VAN DE AANGEHOUDENE OM BIN
NEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BE
RECHT OF IN VRIJHEID GESTELD - REDE
LIJKE TERMIJN - BEGRIP. 

1 o en 2° Noch art. 124 van het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken, noch art. 423 Sv., noch eni
ge andere wetteiljke bepaling houden 
in dat het dossier van het vooronder
zoek dat, ingevolge art. 5 wet 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis, gedu
rende twee dagen op de griffie ter be
schikking van de raadsman van de 
verdachte wordt gehouden, een inven
taris moet bevatten (1). 

3° Het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling verduidelijkt, door 
het aanwijzen van de gegevens eigen 
aan de zaak of aan de persoonlijkheid 
van de verdachte, de ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden die de 
openbare orde raken en die de hand
having van de hechtenis ·vereisen, 
wanneer het erop wijst dat de verdach
te zich in een uiterst gevaarlijke en zo
danige geestestoestand bevindt, zoda
nig dat hij, als hij in vrijheid werd 
gesteld, hetzij door het Belgisch grond
gebied waar hij geen vaste verblijf-
plaats heeft, te verlaten, hetzij door 
beinvloeding van nag te ondervragen 
getuigen, het onderzoek zou hinderen, 
al was het maar door het onnodig te 
verlengen (2). 

4° en 5° De handhaving van de voorlopige 
hechtenis onder de door de rechter 
overeenkomstig de wet bepaalde voor
waarden doet geen afbreuk aan het 
vermoeden van onschuld waarop de 
verdachte, krachtens art. 6.2 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, aan
spraak kan maken voor het vonnisge-

gebreke van conclusie dienaangaande, 
niet verplicht bovendien uitdrukkelijk 
vast te stellen dat er voldoende bezwa
ren aanwezig zijn (4). 

7o Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens luidens hetwelk iedere 
gearresteerde onverwijld en in de taal 
welke hij verstaat, op de hoogte moet 
worden gebracht van de redenen van 
zijn arrestatie en van alle beschuldi
gingen welke tegen hem zijn inge
bracht, heeft betrekking op de arresta
tie en niet op de latere beslissingen tot 
handhaving van de voorlopige hechte
nis (5). 

8° Art. 6.3 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens is niet toepasselijk op de 
procedure inzake voorlopige hechtenis 
(6). 

go De redelijke termijn, in de zin van 
art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, binnen welke een persoon 
het recht heeft berecht te worden, is 
niet verstreken wanneer de onder
zoeksverrichtingen nodig om de waar
heid te achterhalen, nog aan de gang 
zijn en zonder onverantwoorde vertra
ging worden verricht (7). 

(VAN VRECKOM) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4017) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1984 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

recht (3). 1--------------

6° Hoewel de onderzoeksgerechten, als 
zij de voorlopige hechtenis handhaven, 
hun beslissing met redenen moeten 
omkleden, als voorgeschreven bij art. 5 
wet 20 april 1874, zijn zij evenwel, bij 

(1) Zie Cass., 25 april 1978 (A.C., 1978, 987) 
en 14 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 585). 

(2) Zie Cass., 27 nov. 1984, A.R. nr. 9145 
(A.C., 1984-85, nr. 196). 

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

(4) Cass., 27 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 121). 

(5) Cass., 30 juni 1975 (A.C., 1975, 1174). 

(6) Cass.. 4 mei 1983, A.R. nr. 1906 
(A.C., 1982-83, nr. 488). 

(7) Cass., 16 maart 1964 (Bull. en Pas., 1964, 
I, 762); zie Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 518); 15 april 1981, A.R. nr. 1658 
(A.C., 1980-81, nr. 477) en de cone!. van adv.
gen. Velu (Bull. en Pas., 1981, I, 921); 24 nov. 
1982, A.R. nr. 2616 (A.C., 1982-83, nr. 187); 29 
mei 1984, A.R. nr. 8786 (ibid., 1983-84, nr. 558); 
24 okt. 1984, A.R. nr. 3898, en 21 nov. 1984, 
A.R. nr. 3951 (ibid., 1934-85, nrs. 142 en 187). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 423 van het 
Wetboek van Strafvordering en 123 van 
het koninklijk besluit van 28 december 
1950, 

doordat de verplichting om een inven
taris van de bijgehouden stukken te voe
gen bij het dossier met de vermelding 
van de datum van neerlegging van die 
stukken, in burgerlijke zaken wordt 
voorgeschreven door artikel 721 van het 
Gerechtelijk Wetboek en, in strafzaken, 
door de in het middel vermelde bepalin
gen; dat, wanneer het dossier stukken 
met betrekking tot het voorbereidend on
derzoek en de strafvordering bevat zon
der nummering, inventaris of opgave van 
de datum van de neerlegging, en noch 
uit het arrest noch uit enig ander ge
dingstuk blijkt dat die stukken v66r de 
sluiting van de debatten in het dossier 
voorkwamen, het Hof in de onmogelijk
heid verkeert de bestreden beslissing op 
haar wettigheid te toetsen; dat ten deze 
het aan het Hof voorgelegde dossier tal 
van niet gebundelde en niet geran~sch~k
te stukken bevat zonder nummermg, m
ventaris of opgave van de datum van 
neerlegging en zonder aanduiding van 
de omstandigheden waarin ze zijn neer
gelegd of ingevoegd; dat de stukken zijn 
neergelegd in het 18 mappen tellende 
dossier, dat die stukken niet achter el
kaar zijn gerangschikt maar per onder
werp, hetgeen de raadpleging en de con
trole van nieuwe stukken bijzonder be
moeilijkt en onzeker maakt; dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de stukken van het 
strafdossier die op het onderzoek en de 
strafvordering betrekking hebben, in het 
aan het onderzoeksgerecht voorgelegde 
dossier voorkwamen v66r de sluiting van 
de debatten; dat noch uit het arrest noch 
uit enig ander gedingstuk blijkt dat het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling die stukken uit de debatten 
heeft gewe~rd; dat het Hof derhalve in 
de volstrekte onmogelijkheid verkeert de 
bestreden beslissing op haar wettigheid 
te toetsen; 

Overwegende dat niet artikel 123 
van het koninklijk besluit van 28 de
cember 1950 verband houdt met de 
aangevoerde grief, maar wel artikel 
124 van dat besluit; 

Overwegende dat noch artikel 124 
van het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, noch 
artikel 423 van het Wetboek van 

Strafvordering, noch enige andere 
wettelijke bepaling de verplichting 
opleggen om een inventaris te voe
gen bij het dossier van het voorbe
reidend onderzoek dat krachtens ar
tikel 5 van de wet op de voorlopige 
hechtenis gedurende twee dagen op 
de griffie ter beschikking wordt ge
steld van de raadsman van verdach
te; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5 van de 
wet op de voorlopige hechtenis en 6.2 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 

doordat, krachtens artikel 5 van de 
wet op de voorlopige hechtenis, de be
schikking van het onderzoeksgerecht 
waarbij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wordt bevolen, nauwkeurig de 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den moet omschrijven die de openbare 
veiligheid raken en tevens de gegevens, 
die eigen zijn aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte en die de 
handhaving van de hechtenis noodzake
lijk maken, moet vermelden; dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling ten deze 
beslist de voorlopige hechtenis te hand
haven en daartoe uitdrukkelijk verwijst 
naar haar arrest van 12 september 1984; 
dat dit arrest beslist dat er ernstige 
schuldaanwijzingen bestaan en dat ver
dachte een beslissend aandeel heeft ge
had in de realisatie van de oplichting; 
dat het bestreden arrest toevoegt dat 
verdachte (thans eiseres) blijk geeft van 
een bijzonder gevaarlijke geestesgesteld
heid, in die mate dat ze, indien ze in 
vrijheid zou worden gesteld, de goede 
gang van het onderzoek zou kunnen be
lemmeren, hetzij door het Belgisch 
grondgebied te verlaten, hetzij door per
sonen te bei'nvloeden, 

terwijl volgens een vaste rechtspraak 
van het Hof de ernst van de ten laste ge
legde feiten geen voldoende grond ople
vert voor de handhaving van de voorlopi
ge hechtenis; uit het arrest ten deze niet 
kan worden afgeleid dat de handhaving 
van de voorlopige hechtenis is bevolen, 
hetzij om het nog niet gedane onderzoek 
te vergemakkelijken, hetzij om te voor
komen dat eiseres dit onderzoek zou 
dwarsbomen onder meer door, na haar 
invrijheidstelling, de getuigen te bei'n
vloP.rten; deze considerans niet kan wor-



626 HOF VAN CASSATIE Nr. 281 

den aangemerkt als een beslissende 
grond tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis, nu de overige verdachten, of
schoon van buitenlandse nationaliteit, in 
deze zaak opnieuw op vrije voeten wer
den gesteld; het vluchtgevaar aldus « a 
fortiori>> niet in aanmerking kan worden 
genomen, nu eiseres van Belgische natio
naliteit is en volledig aan Belgie gebon
den is; daaruit volgt dat de enige grand 
voor de handhaving van de voorlopige 
hechtenis het vlotte verloop is van het 
nog niet gedane onderzoek; zodanige om
standigheid, zelfs als ze de openbare vei
ligheid kon verstoren, geenszins in ver
band staat met de zaak zelf of met de 
persoonlijkheid van eiseres : 

Overwegende dat het arrst de be
slissing om de voorlopige hechtenis 
van eiseres te handhaven, grondt op 
de redengeving van het arrest van 
12 september 1984 « die haar volledi
ge gelding behoudt binnen de door 
het arrest van 9 oktober 1984 be
paalde grenzen » alsook op een ei
gen redengeving; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, onder verwijzing naar die ar
resten van 12 september en 9 okto
ber 1984, erop wijst « dat verdachte 
geen vast of gekend verblijf heeft in 
Belgie waar ze geen woonplaats 
meer heeft; dat zij niet was inge
schreven op de plaats waar ze woon
de maar voortdurend van adres ver
anderde, zodat er ernstig voor moet 
worden gevreest dat zij zich na haar 
invrijheidstelling zou onttrekken 
aan het onderzoek, en dit zou be
lemmeren waardoor het onderzoek 
nodeloos zou worden vertraagd >> en 
dat het onderzoek « ononderbroken 
wordt voortgezet, met name ten aan
zien van verdachte, door herhaalde 
ondervragingen van G... M... met 
wie zij nog moet worden geconfron
teerd, onder meer in verband met 
hun daden in maart-april 1984 »; dat 
het in een eigen redengeving toe
voegt « dat trouwens de voorheen 
bestaande bezwaren nog steeds be
staan en wijzen op een bijzonder ge-' 
vaarlijke geestesgesteldheid van 
verdachte, zodanig dat ze bij een 
eventuele invrijheidstelling, hetzij 
door het verlaten van het Belgisch 

grondgebied waar ze geen vaste ver
blijfplaats heeft, hetzij door het 
be'invloeden van nog te ondervragen 
personen, de goede gang van het on
derzoek zou kunnen hinderen, al 
was het maar door nutteloos de ver
lenging ervan te veroorzaken; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
onder vermelding van de gegevens, 
eigen aan de zaak of de persoonlijk
heid van de eiseres, nauwkeurig de 
ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden omschrijft die de openbare 
veiligheid dermate raken dat de 
voorlopige hechtenis moet worden 
gehandhaafd; 

Overwegende voor het overige dat 
die handhaving, bevolen overeen
komstig de wet van 20 april 1874, 
geen afbreuk doet aan het vermoe
den van onschuld waarop elke ver
dachte zich krachtens artikel 6.2 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden kan beroe
pen voor het vonnisgerecht; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5 en 6.3, a, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat, eerste onderdeel, het arrest 
niet antwoordt op het door eiseres in 
haar schriftelijke conclusie aangevoerde 
middel betreffende het ontbreken van 
een inventaris; 

tweede onderdeel, de redengeving van 
het arrest dubbelzinnig of strijdig is; de 
verdediging het fundamenteel recht 
heeft om onverwijld en in een taal die 
zij verstaat, nauwkeurig op de hoogte te 
worden gebracht van alle beschuldigin
gen die tegen haar zijn ingebracht; de 
omstandigheid dat geen vertaling is op
gemaakt van bij het dossier gevoegde 
stukken, alleen met de bedoeling het on
derzoek te vertragen, op zich een schen
ding oplevert van het fundamenteel 
recht van een ieder om binnen een rede
lijke termijn berecht te worden of, han
gende het proces, in vrijheid te worden 
gesteld; het om de in het eerste middel 
uiteengezette redenen volstrekt onmoge
lijk is uit te maken op welke dag de in 
dat middel bedoelde stukken in het dos-
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sier zijn neergelegd; de kamer van inbe
schuldigingstelling ten slotte, in haar ar
rest van 9 november 1984, in antwoord 
op de door de verdediging uiteengezette 
middelen, oordeelt, enerzijds, dat het 
openbaar ministerie in de loop van de 
debatten geen gewag heeft gemaakt van 
de laatst bij het dossier gevoegde en nog 
niet vertaalde stukken, dat het hof van 
beroep evenmin op die stukken acht 
heeft geslagen, zodat het recht van ver
dediging niet is geschonden, anderzijds, 
dat zij niet gehouden is de nieuwe be
zwaren te omschrijven die uit de laatste 
onderzoeksverrichtingen mochten geble
ken zijn; het hof van beroep met die con
siderans te kennen geeft inzage te heb
ben gehad van de laatst bij het dossier 
gevoegde stukken; hieruit een flagrante 
tegenspraak, althans dubbelzinnigheid in 
de redengeving voortvloeit, hetgeen ge
lijkstaat met het ontbreken van redenge
ving; er slechts twee mogelijkheden zijn : 
ofwel heeft de kamer van inbeschuldi
gingstelling in het betwiste arrest de 
nieuwe bezwaren in aanmerking gene
men, zonder ze te omschrijven, en in dit 
geval spreekt ze zichzelf tegen door el
ders te verklaren dat zij geen acht heeft 
geslagen op de laatst bij het dossier ge
voegde stukken; ofwel heeft zij geen acht 
geslagen op die stukken en houdt ze al
dus in haar antwoord op de door eiseres 
neergelegde conclusie geen rekening met 
de nieuwste gegevens van het dossier : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie voor de kamer van inbe
schuldigingstelling vermeldde « dat 
de omstandigheid dat geen inventa
ris is opgemaakt en de stukken niet 
zijn genummerd, niet aileen strijdig 
is met de wet, doch ook de uitoefe
ning van het recht van verdediging 
hinderde, nu het dossier bij elke 
verschij ning anders was samenge
steld zonder dat het belang van die 
wijzigingen kon worden nagegaan »; 

Overwegende dat het arrest, door 
te vermelden « dat het dossier gedu
rende ten minste achtenveertig uur 
ter beschikking van de raadsman 
van verdachte werd gesteld; dat 
haar recht van verdediging niet 
werd geschonden », antwoordt op 
die conclusie; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de in dit onder
dee! aangevoerde dubbelzinnigheid 
of strij digheid enkel betrekking 
heeft op de redengeving van het ar
rest in verband met de nieuwe be
zwaren; 

Overwegende dat het arrest, bij 
.ontstentenis van conclusie dien
aangaande, niet hoefde vast te 
stellen dat er voldoende bezwaren 
waren; 

Dat eiseres in haar conclusie voor 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling vermeldde dat de tegen haar 
bestaande bezwaren « uitvoerig wa
ren omschreven in het arrest van 
september 1984 » en dat « het be
staan van bezwaren ... als zodanig 
niet wordt betwist »; 

Overwegende derhalve dat de 
gronden van het arrest betreffende 
het bestaan van bezwaren ten over
vloede gegeven zijn en dat, zelfs al 
waren die gronden dubbelzinnig of 
strijdig zoals wordt aangevoerd, de 
grief dan nog niet zou kunnen lei
den tot vernietiging van het arrest; 

Dat dit onderdeel in dat opzicht 
van het middel niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang; 

Overwegende dat dit onderdeel, in 
zoverre het is afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5.2 en 6.3, a, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, die betrek
king hebben, enerzijds, op de in
lichtingen die aan de aangehoudene 
onverwijld na zijn aanhouding die
nen gegeven te worden, anderzijds, 
op het recht van verdediging voor 
het vonnisgerecht, faalt naar recht; 

Overwegende, voor het overige, 
dat eiseres de schending van artikel 
5.3 van het Verdrag aanvoert op 
grond dat stukken die bij het dos
sier waren gevoegd, niet vertaald 
waren, enkel en aileen met de be
doeling het onderzoek te vertragen; 

Overwegende dat uit het enkele 
ontbreken van een vertaling niet 
kan worden afgeleid dat de in voor-
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meld artikel 5.3 bedoelde redelijke 
termijn werd overschreden; 

Overwegende dat de « redelijke 
termijn » niet is verstreken wanneer 
nog daden van onderzoek werden 
verricht die nodig zijn om de waar
heid aan het licht te brengen, en die 
daden zonder onverantwoorde ver
traging worden uitgevoerd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt « dat het onderzoek betreffende 
de aan (eiseres) ten laste gelegde 
feiten, ononderbroken wordt voort
gezet en geen nodeloze of onrede
lijke vertraging heeft opgelopen »; 

Overwegende derhalve dat niet 
gebleken is dat de redelijke termijn 
waarop eiseres voor haar berechting 
recht heeft, werd overschreden; 

Dat in dat opzicht dit onderdeel 
van het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

9 januari 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h, Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Pascal 
Vanderveeren en J ohan Scheers, Brus
sel. 

Nr. 282 

1" KAMER - 10 januari 1985 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EENZIJDI
GE WIJZIGING IN DE ESSENTIELE BESTAND
DELEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST -
BEG RIP. 

De rechter beslist wettig dat de eenzijdi
ge wijziging door de werkgever van de 
taken van een werknemer geen on
rechtmatige beiiindiging van de tussen 
hen gesloten arbeidsovereenkomst 
voor bedienden inhoudt, wanneer hij 
vaststelt dat die wijziging geen enkel 
essentieel bestanddeel van de arbeids
overeenkomst raakt en overeenstemt 
met hetgeen de werkgever binnen het 
kader van die arbeidsovereenkomst 
van de werknemer mag eisen (1). 

(CESSION 
T. COMPAGNIE GENERALE MOSANE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7156) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 september 1983 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 14, 15, 18 en 20 van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 

doordat het bestreden arrest beslist 
« dat in de feiten van de zaak geen wijzi
ging te vinden is die gelijkstaat met de 
beiHndiging van de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden en bijgevolg geen enkele 
grond om een opzeggingsvergoeding toe 
te kennen, en ook geen fout (van ver
weerster) begaan door haar organen die 
recht zou geven op toekenning van scha
devergoeding; dat er dus grond bestaat 
tot bevestiging, maar op andere gronden 
dan die van de eerste rechter, van de be
slissing van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik, die, op 16 april 1975, de 
ongegrondverklaring heeft uitgesproken 

Op dezelfde dag is een arrest, A.R. nr. 4016, 
in dezelfde zin gewezen op het cassatieberoep 
van de eiser Polley, tegen een arrest van de
zelfde datum gewezen in zijn zaak door de ka- 1-----------------
mer van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Brussel. 

(1) Zie Cass., 7 feb. 1983, A.R. nr. 3735 
(A.C., 1982-83, nr. 324). 
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van de punten van de vordering die in 
geschil bleven sedert de betaling van de 
afkoopwaarde van de groepsverzeke
ring », op grond : dat er in de vennoot
schap (verweerster) kort v66r de feiten 
grondige veranderingen hadden plaatsge
had door de uitbreiding van het doel van 
de vennootschap, de fusie door overne
ming van verschillende andere vennoot
schappen, door twee kapitaalverhogin
gen; dat alle door (eiser) tot staving van 
zijn vorderingen aangevoerde feiten be
trekking hebben op de reorganisatie van 
de vennootschap ten gevolge van die al
gemene vergaderingen, die ook nieuwe 
bestuurders hebben benoemd ... ; dat (ei
ser) in zijn brief van 6 november 1970 
aan de h. Doat ten onrechte betoogt dat 
zijn bevoegdheden sedert 1962 niet wa
ren veranderd; dat hij het gezag heeft 
miskend dat de statuten van de vennoot
schap aan de afgevaardigd bestuurder 
toekennen en hij ten onrechte heeft ge
weigerd zich te beperken tot de bevoegd
heden van een directeur die werkte on
der de bevelen van de organen van de 
vennootschap waaraan hij rechtstreeks 
was onderworpen; dat de verlangens van 
de nieuwe bestuurders, die in de nota 
van 9 juli 1970 waren uiteengezet en in 
november van hetzelfde jaar waren be
vestigd onder meer in de brief van de h. 
Doat (aan eiser) en in de brief van 25 no
vember van de voorzitter van de raad 
van bestuur betreffende de werkverde
ling, de hierarchie in de onderneming en 
de verplichtingen (van eiser) dienaan
gaande, strookten met hetgeen ze van de 
directeur mochten eisen volgens de tus
sen partijen gesloten arbeidsovereen
komst voor bedienden; dat (eiser) met 
name geen nieuwe modaliteiten van zijn 
werkzaamheden mocht weigeren, die 
noodzakelijk waren geworden door de 
herstructurering van de vennootschap, 
de wijziging van haar doel en de exploi
tatieverliezen, welke modaliteiten geen 
enkel wezenlijk bestanddeel van de ar
beidsovereenkomst voor bedienden aan
tastten >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest al
dus niet antwoordt op het middel waarin 
eiser bij conclusie betoogde : « Uit de 
ontleding van de geschreven nota van 9 
juli 1970 van de h. Andre Doat (nieuw af
gevaardigd bestuurder), welke nota de 
raad van bestuur eiser ten slotte bij zijn 
brief van 25 november 1970 heeft aange
maand te aanvaarden, blijkt duidelijk 
dat de werkzaamheden (van eiser) hele
maal niets meer te betekenen hadden ... 

De vergelijking met de vroegere toe
stand stelt twee zaken duidelijk in het 
licht : a) de h. Doat zegt wel dat het zal 
gaan om bevoegdheden die beperkt zijn 
tot handelingen van dagelijks bestuur, 
maar hij komt van een algemene 
bevoegdheid inzake dat bestuur tot een 
limitatieve opsomming die enkel betrek
king heeft op wel omschreven taken; 
b ) de afbakening van de vier toever
trouwde taken sloot (eiser) van het alge
meen bestuur van de activiteiten van de 
vennootschap uit. In zekere zin was hij 
aileen nog maar beheerder van het bezit 
aan effecten en aan onroerende goede
ren en trad hij slechts zeer bijkomstig 
als vertegenwoordiger op »; het arrest 
niet onderzoekt of de litigieuze reorgani
satie al dan niet tot gevolg had, zoals ei
ser aanvoerde, dat hem de algemene lei
ding van de vennootschap werd ontno
men en hem enkel nog wel omschreven 
en limitatief opgesomde taken werden 
toevertrouwd; het arrest, door niet te 
antwoorden op die passage van de con
clusie van eiser, het niet mogelijk maakt 
de wettigheid ervan te toetsen en artikel 
97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, in de door de afge
vaardigd bestuurder Doat op 9 juli 1970 
opgestelde dienstnota vermeld staat dat 
« de verantwoordelijkheid als volgt is 
verdeeld tussen de directeur en de afge
vaardigd bestuurder - verantwoordelijk
heid van de directeur : beheer van de 
nieuwe inbrengsten in de vennootschap 
binnen de grenzen van de hem toegeken
de bevoegdheden. Alle vraagstukken, 
binnen de grenzen van zijn bevoegdhe
den, betreffende het beheer van de por
tefeuille van de vennootschap en het toe
zicht op de dochtermaatschappijen. Ver
tegenwoordiging van de vennootschap in 
de beroepsinstellingen. Alle bijzondere 
taken die hem door de afgevaardigd be
stuurder kunnen worden toevertrouwd 
en die in dienstnota's zullen worden om
schreven. De directeur zal aan de afge
vaardigd bestuurder rekenschap moeten 
geven van de uitvoering van de hem toe
vertrouwde werkzaamheden. - Verant
woordelijkheid van de afgevaardigd be
stuurder : beheer van alles wat betrek
king heeft op de werking van de fabriek 
te Verviers. Hij zal onder meer gezag 
uitoefenen op : de commerciele diensten, 
de boekhoudingsdiensten, de fabricage
diensten, de personeelsdienst en, in het 
algemeen, op alle diensten van de ven
nootschap. Het beheer van de fabriek te 
Ciney valt ook onder zijn bevoegdheid. 
Die opsomming van de bevoegdheden 
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van de afgevaardigd bestuurder is niet li
mitatief »; als moet worden aangenomen 
dat het arrest voormelde passage van de 
conclusie van eiser verwerpt door impli
ciet te beslissen dat de litigieuze reorga
nisatie eiser niet de algemene leiding 
van de vennootschap ontnam en hem en
kel enige limitatief omschreven werk
zaamheden toevertrouwde, aan de 
dienstnota van 9 juli 1970 een uitlegging 
geeft die onverenigbaar is met de be
woordingen ervan en de bewijskracht 
van dit stuk miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de partij die een we
zenlijk bestanddeel van de arbeidsover
eenkomst eenzijdig en in belangrijke 
mate wijzigt, die overeenkomst op on
rechtmatige wijze beeindigt; de door de 
bediende uitgeoefende werkzaamheden, 
inzonderheid de omvang van de bevoegd
heden en de grootte van de verantwoor
delijkheid die hem zijn toegekend, in be
ginsel een wezenlijk bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst vormen; ten deze 
het arrest niet vaststelt dat uit de bijzon
dere bepalingen van de tussen eiser en 
verweerster gesloten overeenkomst, of 
nog uit de wijze waarop de overeen
komst is uitgevoerd, zou blijken dat de 
partijen de sedert 1962 aan eiser toege
kende bevoegdheid van algemene leiding 
als een niet wezenlijk bestanddeel van 
de overeenkomst beschouwden; bij ge
volg, als de bovenvermelde gronden van 
het arrest in deze zin moeten worden 
verstaan dat de feitenrechters impliciet 
maar zeker hebben aangenomen dat de 
litigieuze reorganisatie eiser zijn 
bevoegdheid van algemene leiding van 
de vennootschap ontnam en hem alleen 
maar enige limitatief opgesomde taken 
toevertrouwde, het arrest, op basis van 
die vaststellingen, niet wettig heeft kun
nen beslissen dat die reorganisatie 
« geen enkel wezenlijk bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden 
aantastte , en « strookte met hetgeen 
(verweerster) (van eiser) mocht eisen op 
grond van de tussen partijen gesloten ar
beidsovereenkomst voor bedienden 
(schending van de artikelen 1134, 1135 
van het Burgerlijk Wetboek, 14, 15, 18 en 
20 van de gecoi:irdineerde wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst voor be
dienden); 

vierde onderdeel, het arrest uitdrukke
lijk vaststelt dat eiser, directeur van de 
verwerende vennootschap, in die ven
nootschap geen andere werkzaamheden 
uitoefende dan die van afgevaardigde be-

last met het dagelijks bestuur; het arrest 
derhalve niet zonder tegenstrijdigheid te
gelijk kon beslissen dat de intrekking 
van de sedert 1962 aan eiser toegekende 
bevoegdheden van algemene leiding en
kel betrekking had op « de nieuwe moda
liteiten , van zijn werkzaamheden en 
« geen enkel wezenlijk bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden 
aantastte »; een dergelijke tegenstrijdig
heid in de motivering gelijkstaat met. 
een gebrek aan motivering (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, het feit dat een be
diende in zijn loopbaan eens een welbe
paalde wijziging van zijn bevoegdheden 
heeft aanvaard, niet impliceert dat die 
bediende later elke eenzijdige wijziging 
van de werkzaamheden moet aanvaar
den die de werkgever hem zou willen 
opleggen; het motief dat « (eiser) in zijn 
brief van 6 november 1970 aan de h. Do
at ten onrechte betoogt dat zijn bevoegd
heden sedert 1962 niet waren veran
derd "• derhalve de beslissing dat eiser 
de wijziging van de werkzaamheden 
moest aanvaarden die verweerster hem 
in 1970 wilde opleggen, niet wettig kan 
verantwoorden (schending van de artike
len 1134, 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek, 14, 15, 18 en 20 van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden); 

zesde onderdeel, de werkgever die een 
wezenlijk bestanddeel van de arbeids
overeenkomst eenzijdig wijzigt, die over
eenkomst op onrechtmatige wijze beein
digt, niettegenstaande het feit dat die 
wijziging eventueel wordt gerechtvaar
digd door economische redenen of door 
de eisen van de herstructurering van de 
onderneming; het motief dat de nieuwe 
« modaliteiten , van de werkzaamheden 
die verweerster aan eiser wilde opleggen 
« noodzakelijk waren geworden door de 
herstructurering van de vennootschap, 
de wijziging van haar doel en de exploi
tatieverliezen "• derhalve de beslissing 
dat eiser die wijzigingen had moeten 
aanvaarden, niet wettig kan verantwoor
den (schending van de artikelen 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 14, 15, 
18 en 20 van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest zegt 

« dat op het ogenblik van de feiten 
- zomer en herfst 1970 - de over
eenkomst van oktober 1962 sedert 



Nr. 282 HOF VAN CASSATIE 631 

1966 was gewijzigd ten gevolge van 
een nieuwe wilsovereenstemming 
die was vastgesteld in een onder
handse akte waaruit blijkt dat de 
bevoegdheden en de bezoldiging 
(van eiser) werden verminderd se
dert de verkiezing, in oktober 1966, 
van M.E. Tomson tot voorzitter van 
de raad van bestuur en zijn aanwij
zing als afgevaardigd bestuurder; 
dat (eiser) sedertdien weliswaar een 
relatieve technische onafhankelijk
heid zal blijven genieten in het da
gelijks bestuur, maar hij voortaan 
niet aileen onder het gezag van de 
raad van bestuur en van een di
rectiecomite zal werken, maar onder 
de leiding en het toezicht van de af
gevaardigd bestuurder die alleen be
voegd is om de vennootschap te ver
binden en om elke aankoop en 
verkoop van goederen te behande
len; dat het gezag van die afgevaar
digd bestuurder dus kwam bij het 
gezag dat reeds werd uitgeoefend 
door de overige statutaire organen 
die reeds aan eiser konden bevelen 
zijn werk te verrichten overeen
komstig hun richtlijnen, hun in
structies en hun bevelen; dat die 
hierarchie inderdaad gedurende ver
schillende jaren is toegepast, zoals 
blijkt uit talrijke handelingen in 
verband met het bestaan van de 
vennootschap »; 

Overwegende dat het arrest ook 
zegt << dat de nota's en de brieven 
die van juni tot eind november 1970 
zijn geschreven, alsmede de redactie 
van de interne stukken van de ven
nootschap - die bij de debatten zijn 
overgelegd - beslist aantonen dat 
er tussen (eiser) en de organen van 
de vennootschap (verweerster) span
ningen bestonden; dat echter geen 
enkel incident als een wijziging van 
een wezenlijk bestanddeel van de 
overeenkomst kan worden be
schouwd »; 

Overwegende dat het arrest met 
die vermeldingen, samen met die 
welke het middel weergeeft, ant
woordt op de conclusie van eiser 
door te oordelen dat de hem in 1962 
toegekende werkzaamheden reeds 

in 1966 in onderlinge overeenstem
ming waren verminderd, dat ze, se
dertdien althans, niet bestonden in 
een algemene bevoegdheid van be
heer van de vennootschap en dat ze 
in 1970 niet alle betekenis hadden 
verloren om tot een beeindiging van 
de tussen de partijen gesloten over
eenkomst te leiden; 

W at het tweede, derde en vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel volgt dat 
het arrest niet heeft kunnen beslis
sen dat de dienstnota van 9 juli 1970 
aan eiser al dan niet de algemene 
leiding van de vennootschap ont
nam, nu het oordeelt dat eiser in elk 
geval sedert 1966 die werkzaamhe
den niet uitoefende; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bekritiseer

de motief van het arrest erop wijst, 
zoals in het antwoord op het eerste 
onderdeel is gezegd, dat de bevoegd
heden van eiser in 1966 zijn be
perkt, zodat eiser sedert dat jaar al
thans niet de algemene leiding van 
de vennootschap had; 

Overwegende dat het arrest uit 
dat motief niet afleidt dat eiser on
verschillig welke eenzijdige wijzi
ging van zijn werkzaamheden moest 
aanvaarden, maar beslist dat de 
dienstnota van 9 juli 1970 strookte 
met hetgeen de nieuwe bestuurders 
van eiser mochten verlangen op 
grand van zijn arbeidsovereenkomst 
voor bedienden waarvan geen enkel 
wezenlijk bestanddeel was aange
tast; 

W at het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

beslist dat eiser om economische re
denen wijzigingen van de aard en 
de omvang van zijn werkzaamheden 
moest aanvaarden; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt, enerzijds, dat de aan eiser 
voorgestelde wijzigingen de wezen
lijke bestanddelen van de overeen
komst niet aantastten en dus daar
aan geen einde maakten op onrecht-
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~atige wijze, en, anderzijds, dat 
meuwe modaliteiten, die noodzake
lijk waren geworden door de her
structurering van de vennootschap, 
de wijziging van haar doel en de ex
ploitatieverliezen, niet vernederend 
of tergend waren, niet deden blijken 
dat de bestuurders de overeenkomst 
wilden beeindigen en geen fout van 
verweerster waren; 

Dat het middel, dat in elk van zijn 
onderdelen op een onjuiste uitleg
ging van het arrest berust, feitelijke 
grondslag mist; 

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

10 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit

landse rechtbank bevoegd werd ver
klaard om de geschillen tussen par
tijen te beslissen en waarin wordt 
bepaald : The Hague Rules ( ... ) as 
enacted in the country of shipment 
shall apply to this contract ( .. .), wordt 
niet miskend door de rechter die vast
stelt dat deze bepaling niet uitdrukke
lijk verwijst naar art. 91 van de Belgi
sche Zeewet en beslist dat de toepas
sing van de in dat artikel vervatte 
regels derhalve niet is gewaarborgd 
(1). (Artt. 1319, 1320 en 1321 B.W.) 

(AFROMAR INC., SOCIETE DE GESTION EVGE 
T. MR. LE PAGE - CURATOR IN HET FAILLISSE
MENT « ROVARSA » N.V., « TROPIC FRUIT KAN
TOOR , N.V., « FLOR CASTRO LTD. "• VENNOOT-

SCHAP NAAR ENGELS RECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4115) 

ter : de h. Caenepeel - Verslaggever : de HET HOF; - Gelet op het bestre
h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van den arrest, op 28 oktober 1981 door 
de h. Piret, advocaat-generaal - Advoca- l--------------·---
ten: mrs. Kirkpatrick en Simont. 

Nr. 283 

1' KAMER - 11 januari 1985 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLI.JKE ZAKEN - ART. 774, TWEEDE LID -
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE HER
OPENING VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN
BEG RIP. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - COGNOSSEMENT - UITLEG
GING VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
VAN DE AKTE- GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE. 

lo De regel vervat in art. 774, tweede lid, 
Ger. W:, is niet toepasselijk wanneer de 
rechter vaststelt dater geen vordering 
in rechte is. 

2" De bewijskracht van de bedingen van 
een cognossement waarin een buiten-

(1) Het O.M. heeft geconcludeerd tot vernie
tiging op grond van het eerste onderdeel van 
het tweede middel. Om de clausule van het 
cognossement, waarbij de Spaanse rechtban
ken bevoegd worden verklaard, nietig te ver
klaren, houdt het bestreden arrest geen reke
ning met de wijze waarop Spanje de Haagse 
regels in zijn wetgeving heeft ingevoerd. het 
stelt enkel vast dat het zonder meer verwijzen 
naar de Haagse regels, zonder formele vermel
ding van art. 91 Zeewet, de toepassing van de 
bepalingen van dat artikel, die de openbare or
de raken, niet waarborgt. 

In zijn arrest van 2 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 
630) heeft het Hof erop gewezen dat de Haag
se regels in art. 91 zijn overgenomen. Volgens 
dat arrest is de geldigheid van de clausules 
van jurisdictie in de cognossementen de regel. 
De uitzondering die moet worden aangetoond 
wanneer men ze aanvoert, is de nietigheid van 
de clausule in zoverre er ernstige redenen zijn 
om aan te nemen dat de vreemde rechter, val
gens zijn nationaal recht, « het Belgische recht 
of de in art. 91 overgenomen Haagse regels >> 

niet zal toepassen. 
De enkele omstandigheid dat het cognosse

ment ten deze een uitdrukkelijke vermelding 
bevat die op de noodzaak van de toepassing 
van de Haagse regels wijst, kan bezwaarlijk 
worden beschouwd als een voldoende rederi 
om de toepassing van de regels van art. 91 te 
betwijfelen. Het is eerder een aanwi.izing van 
het tegenovergestelde. 

Zie FRANCOIS RIGAUX en GERASSIMOS ZoRBAS, 
Les grands arrets de la jurisprudence beige. 
Droil; internatioal prive, Brussel, Larc;er, 1981, 
biz, 458 tot 470. 
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het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 774, tweede lid, en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, van 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep, om het ho
ger beroep van de eiseressen tegenover 
eerste en derde verweerster niet toelaat
baar te verklaren, beslist: « dat het ho
ger beroep tegenover (eerste verweer
ster}, derde en vierde (derde verw~er
ster) ge'intimeerden, tegen dewelke (else
ressen) geen vordering gesteld hadden 
noch stellen, en die wat (eerste verweer
ster) en derde ge'intimeerde betreft bo
vendien door de eerste rechter buiten za
ke werden gesteld, niet toelaatbaar is », 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 
774, tweede lid, en 1042, van het Gerech
telijk Wetboek en het algemeen rechts
beginsel van de rechten van de verdedi
ging, de rechter, ook in hoger beroep, de 
heropening van de debatten dient te be
velen alvorens de vordering geheel of ge
deeltelijk af te wijzen op grond van een 
exceptie die de partijen voor hem niet 
hadden ingeroepen; noch eerste noch 
derde verweerster in hoger beroep inrie
pen dat het hoger beroep van ei~~ressen 
niet toelaatbaar of onontvankehJk was; 
zodat het hof van beroep, door ambtshal
ve het hoger beroep van eiseressen, ge
richt tegen eerste en derde verweerster, 
niet toelaatbaar te verklaren, zonder 
vooraf de heropening van de debatten te 
bevelen, de artikelen 774, tweede lid, en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 
het algemeen rechtsbeginsel tot eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging 
schendt: 

Overwegende dat het arrest niet 
wordt aangevochten wegens misken
ning van de bewijskracht van pro
cesstukken, in zoverre het vaststelt 
dat de eiserressen « tegen eerste, 
derde en vierde ge'intimeerde ( ... ) 
geen vordering gesteld hadden noch 
stellen »; dat met de eerstbedoelde 
en de laastbedoelde ge'intimeerden 
de verweerders in cassatie sub 1 en 
sub 3 worden bedoeld, terwijl de 
« derde gei'ntimeerde » in cassatie 
nlet is opgeroepen; 

Overwegende dat de rechter, 
krachtens artikel 774, tweede lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek, de 
heropening van het debat moet be
velen alvorens de vordering geheel 
of gedeeltelijk af te wijzen op grond 
van een exceptie die de partijen 
voor hem niet hadden ingeroepen; 

Dat deze bepaling evenwel niet 
toepasselijk is wanneer de rechter 
vaststelt dat geen vordering is inge
steld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1317, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 91 van hoofdstuk II van titel II van 
boek II van het Wetboek van Koophan
del, genoemd de wet op de Zee- en Bin
nenvaart, en voor zoveel nodig 1 van de 
wet van 28 november 1928, 

doordat het hof van beroep zich be
voegd verklaart om van de door de eer
ste en tweede verweerster tegen de ei
serressen ingeleide vordering kennis te 
nemen, op grond van de overwegingen : 
« ... dat uit de voorgebrachte stukken 
blijkt dat Antwerpen niet een louter toe
vallige loshaven voor de transitgoederen, 
bestemd voor Tchecoslowakije, was; dat 
zowel uit de verklaringen van de kapi
tein tegenover de nautische expert, als 
uit het stuwingsplan van de " Kea " blijkt 
dat reeds bij de belading van het schip 
in de haven van de Canarische Eilanden 
de goederen voor lossing te Antwerpen 
als transithaven bestemd waren; dat bo
vendien, in tegenstelling tot het later uit
gegeven cognossement te Tenerife, het 
cognossement dat te Santa Cruz de la 
Palma op 18 maart 1975 uitgegeven 
werd, Antwerpen of Rotterdam als losha
ven vermeldde; dat dienovereenkomstig 
de eerste rechter krachtens artikel 91 
van de Zeewet bevoegd was om het ge
schil te berechten; dat (eiseressen) welis
waar onder verwijzing naar de jurisdic
tion-clausule, voorzien in artikel 3 van 
het te Tenerife op 20 maart 1975 uitgege
ven cognossement, alsmede naar de in 
artikel 2 voorziene " Paramount Clause ", 
de uitsluitende bevoegdheid van de 
Spaanse rechtbank opwerpen; dat de Pa
ramount-clausule echter wel naar " the 
Hague Rules " vervat in het Brusselse 
Zeevaartverdrag van 25 augustus 1924 
verwijst, doch niet uitdrukkelijk naar ar
tikel 91 van de Belgische Zeevaartwet 
ten aanzien van het scheepsvervoer van 
goederen uit of naar een Belgische ha
ven; dat de bepalingen van artikel 91 van 
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de Zeewet de openbare orde raken en 
derhalve van strikte toepassing zijn; dat 
hun toepassing dan ook niet door de 
bevoegdheids- en Paramountclausules in 
voormeld cognossement gewaarborgd 
zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek en 91 van de wet op de Zee- en 
Binnenvaart, het beding waarbij partijen 
in gemeenschappelijk overleg, overeen
komstig de in het cognossement voorko
mende jurisdictie- en « paramount »-clau
sule, beslissen de berechtiging van de 
geschillen die ter gelegenheid van de uit
voering van het cognossement zouden 
ontstaan, toe te vertrouwen aan de 
Spaanse rechtbanken, met verplichting 
de Haagse Regels vervat in het Brussels 
Zeevaartverdrag van 25 augustus 1924 
toe te passen, partijen tot wet strekt; de 
verplichting uitspraak te doen overeen
komstig de Haagse Regels vervat in het 
Brussels Zeevaartbedrag van 25 augus
tus 1924, noodzakelijk de verplichting in
houdt toepassing te maken van de bepa
lingen vervat in het artikel 91 van de 
Belgische Wet op de Zee- en Binnen
vaart, vermits die wetsbepaling de Haag
se Regels bevat, opgenomen in het Brus
sels Zeevaartverdrag van 25 augustus 
1924; zodat het hof van beroep, door de 
door eiseressen ingeroepen exceptie van 
onbevoegdheid van de Belgische recht
banken te verwerpen om de enkele re
den dat de « paramount >>-clausule welis
waar verwijst naar de Haagse Regels, 
vervat in het Brussels Zeevaartverdrag 
van 25 augustus 1924, maar niet naar ar
tikel 91 van de Belgische Zeewet en dat 
de toepassing van dit artikel 91 door de 
door partijen aangewezen Spaanse rech
ter derhalve niet is gewaarborgd door de 
in het cognossement voorkomende 
bevoegdheids- en « paramount >>-clausule, 
de verbindende kracht van het voor de 
partijen geldend cognossement miskent 
(schending van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek) en artikel 91 van de 
wet op de Zee- en Binnenvaart schendt, 
vermits het beding waardoor de vreemde 
rechter verplicht wordt de Haagse regels 
toe te passen, niet in strijd is met artikel 
91, dat de in het Brusselse Zeevaartver
drag van 25 augustus 1924 opgenomen 
« Haagse Regels >> bevat (schending van 
artikel 91 van hoofdstuk II van titel II 
van boek II van het Wetboek van Koop
handel en, voor :<:oveel nodig, van artikel 
1 van de wet van 28 november 1928 
waardoor de Belgische wet in overeen
stemmmg werd gebracht met het Brus-

sels Zeevaartverdrag van 25 augustus 
1924 strekkend tot vaststelling van enige 
eenvormige regelen inzake cognossemen
ten); 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 2 (« paramount >>-clausule van het op 
20 maart 1975 te Tenerife uitgegeven 
cognossement, uitdrukkelijk tussen par
tijen werd bedongen dat de Haagse Re
gels, vervat in het Brusselse Zeevaart
verdrag van 25 augustus 1924, op het 
contract van toepassing zijn, wat inhoudt 
dat de in artikel 91 van hoofdstuk II van 
titel II van boek II van het W etboek van 
Koophandel opgenomen bepalingen dien
den te worden toegepast, vermits bij wet 
van 28 november 1928 de Belgische wet
geving in overeenstemming werd ge
bracht met het Brusselse Zeevaartver
drag van 25 agusutus 1924 strekkend tot 
vaststelling van enige eenvormige rege
len inzake cognossementen; zodat, in zo
verre door het hof van beroep wordt be
slist dat de << paramount >>-clausule, 
opgenomen in het op 20 maart 1975 te 
Tenerife uitgegeven cognossement, niet 
naar de bepalingen van artikel 91 van 
hoofdstuk II van titel II van boek II van 
het Wetboek van Koophandel verwijst, 
door dat hof aan artikel 2 van het cog
nossement een interpretatie wordt gege
ven die onverenigbaar is met zijn in
houd, zin en draagwijdte, zodat de aan 
dit stuk toekomende bewijskracht wordt 
miskend (schending van de artikelen 
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek): 

Overwegende dat de ingeroepen 
« paramount clause >> of hoofdbepa
ling van het cognossement aanvangt 
als volgt : « The Hague Rules contai
ned in the International Convention 
for the Unification of certain rules 
relating to Bills of Lading, dated 
Brussels 25 August 1924, as enacted 
in the country of shipment shall ap
ply to this contract. When no such 
enactment is in force in the country 
of shipment ( ... ) » (De Haagse Re
gels vervat in het Internationaal 
Verdrag tot vaststelling van enige 
eenvormige regelen betreffende het 
cognossement, gesloten te Brussel 
op 25 augustus 1924, als ingevoerd 
in de wetgeving van het land van in
lading is van toepassing op deze 
overeenkomst. Is in het land van in
lading geen zodanige wet van 
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kracht ( ... ); dat de woorden « as 
enacted » kunnen worden begrepen 
als een verwijzing naar de manier 
waarop de bedoelde regels in Spanje 
worden toegepast; 

Overwegende dat het arrest de be
slissing laat steunen op de vaststel
ling dat het voormelde beding « niet 
uitdrukkelijk naar artikel 91 van de 
Belgische Zeewet (verwijst) », en 
« dat hun toepassing (te weten de 
toepassing van de bepaling van arti
kel 91} dan ook niet door de 
bevoegdheids- en Paramount-clausu
les in voormeld cognossement ge
waarborgd zijn »; 

Dat het aldus van dat beding geen 
uitlegging geeft die met de bewoor
dingen van het beding niet verenig
baar is; 

Dat het tweede onderdeel feite
lijke grondslag mist; 

Dat het onderzoek van het eerste 
onderdeel het Hof zou verplichten 
zelf het beding uit te leggen, het
geen niet tot de bevoegdheid van 
het Hof behoort; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het hof van beroep het hoger 
beroep ten aanzien van tweede verweer
ster ontvankelijk en ongegrond verklaart 
en derhalve de eiseressen, bij bevesti
ging van het vonnis van de eerste rech
ter, aansprakelijk verklaart voor de aan 
de lading berokkende schade, op grond 
van de overwegingen : « ... dat, ten aan
zien van de oorzaak van de bij lossing 
vastgestelde schade, met de eerste rech
ter de conclusies van de nautische des
kundige in zijn grondig beredeneerd ver
slag dienen bijgetreden te worden; dat 
waar de beide cognossementen ter gele
genheid van de belading van het schip 
niet geclausuleerd werden, er dient aan
genomen te worden dat de te vervoeren 
partij bananen zich in een normale con
ditie voor een zeereis bevonden; ... dat 
het scheepsbeleid niet aileen de uitzon
derlijke staat van de verpakking had na
gezien, doch ook de pulptemperatuur zo
wel te Sante Cruz de la Palma als te 
Tener1fe (21o C m be1de gevallen) opgeno-

men had, zodat bij de opening van de 
kartons de staat van rijpheid van de ba
nanen ook zichtbaar geweest was; dat 
volgens de nautische expert bij het ver
voer van bananen het scheepsbeleid niet 
enkel de pulptemperatuur dient na te 
zien " doch tevens de toestand van de ba
nanen - greenturning - half ripe - ri
pe vast te stellen en de drie laatste cate
gorieen bij inscheping te weigeren " 
(addendum deskundigenverslag blz. 22); 
dat de kapitein bevestigde : " the officers 
have inspected the cargo prior to ship
ment. They have not refused any car
tons "; ... dat luidens de fitopathologische 
inspectiecertificaten afgeleverd v66r inla
ding door de diensten van het Spaanse 
ministerie van Landbouw de bananen 
zich in goede staat bevonden; ... dat lui
dens het expertiseverslag van de N.V. 
Firma Mouzon & co als cargo surveyors 
voor eerste gei:ntimeerde d.d. 24 juli 1975 
het fruit gezond en vrij van " crown rot 
(thievaviopsis paradoxa)" was; ... dat an
derzijds de nautische expert tot de vast
stelling kwam dat de genoteerde tempe
raturen van de koelruimten van de Kea 
volkomen onbetrouwbaar waren, gelet op 
de flagrante onjuistheden vermeld in de 
temperatuurbladen bij het beeindigen 
van de inladingsverrichtingen, alsmede 
v66r de expertiseverrichtingen; dat aldus 
volgens de nautische expert het bewijs 
ontbreekt dat het schip zowel tijdens de 
reis als bij de inlading de vereiste zor
gen aan de lading zou besteed hebben; 
dat het afzien van een voorkoeling v66r 
inlading in hoofde van de kapitein een 
tekortkoming aan " due diligence " zou 
uitmaken; ... dat hieruit volgt dat de hy
pothese van Ir. Veldemans als zou bij de 
inlading overrijpe en besmette bananen 
ingescheept zijn, gesteund zijnde op de 
volkomen onbetrouwbare temperatuurge
gevens van het schip (constante tempe
raturen van 12 a 13° C in de koelruimten 
gedurende de ganse overtocht), geens
zins kan weerhouden worden; dat het 
ten deze bovendien zonderling voorkomt 
dat, waar de bananen uit ruim IV in goe
de staat te Antwerpen bevonden en afge
leverd werden, alle « overrijpe » bananen 
zich to'evallig in ruimen I en II zouden 
bevonden hebben, dan wanneer de 
vruchten uit dezelfde plantages afkom
stig waren; dat hieruit ook volgt dat het 
abnormaal rijpings- en gistingsproces 
aan onzorgvuldige vervoercondities tij
dens de zeereis toe te schrijven is; ... dat, 
rekening gehouden met de reisbevrach
tmgsovereenkomst, die tussen derde en 
v1erde (derde verweerster) geintlmeer-
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den werd gesloten, de eerste rechter te
recht (eiseressen) en vierde ge'intimeerde 
(derde verweerster) voor de door tweede 
ge'intimeerde (tweede verweerster) gele
den schade aansprakelijk gesteld heeft », 

terwijl de eiseressen zowel in hun con
clusies in hoger beroep, als in die van 
eerste aanleg die in boger beroep, als 
herhaald en in hun geheel als overgeno
men werden beschouwd, inriepen dat de 
bananen reeds v66r de inscheping over
rijp waren en derhalve door een eigen 
gebrek waren aangetast en zij daartoe 
meer bepaald lieten gelden dat zelfs ba
nanen die niet in koelschepen worden 
vervoerd, na zulke korte zeereis in goede 
staat aankomen en dat tussen partijen 
werd bedongen dat geen voorkoeling ver
eist was (blz. 3 van de eerste conclusie in 
eerste aanleg); dat de inspectiecertifica
ten van de Spaanse administratie enkel 
inhouden dat de bananen geen ziekten 
vertoonden (biz. 3·4 van de tweede con
clusie in eerste aanleg) en dat een dee! 
van de lading bananen onbedekt op de 
kaai stond te wachten, dat de cognosse
menten niet werden geclauseerd omdat 
de uiterlijke toestand van de bananen in 
orde bleek; dat voorkoeling volgens de 
instructies van de bevrachters niet ver
eist was (biz. 4·6 van de conclusie in ho
ger beroep); zodat het hof van beroep, 
door niet te antwoorden op die uitdruk
kelijk ingeroepen middelen, zijn beslis
sing niet regelmatig motiveert (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de rechters te
genover de feiten, beweringen en 
beschouwingen van de eiseressen 
andere feiten stellen die zij bewezen 
achten en die de aanvoeringen van 
de eiseressen weerspreken; dat zij 
aldus antwoorden op het in het mid
del vermelde verweer; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

Nr. 284 

1• KAMER - 11 januari 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
EERSTE OPZEGGING NIET GELDIG VER
KLAARD - N!EUWE OPZEGGING - TERMIJN. 

De termijn van drie jaar waarin de ver
huurder geen nieuwe opzegging mag 
doen, wanneer de rechter de geldigver
klaring van een eerste opzegging heeft 
geweigerd omdat de opgegeven reden 
ongegrond was, is niet van toepassing 
wanneer de eerste opzegging niet gel
dig is verklaard omdat de persoon die 
de opzegging heeft gedaan daartoe 
niet de vereiste hoedanigheid bezat (1). 
(Art. 12.6 afdeling B.W. houdende de 
regels betreffende de pacht in het bij
zonder; art. 1 wet 4 nov. 1969.) 

(GOETHALS, VAN WAES T. VAN GINDERACHTER 
M., VAN GINDERACHTER N., DE GEEST) 

ARREST 

(A.R. nr. 4486) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 november 1983 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Gent in hoger beroep gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12.6 van de 
wet van 4 november 1969, hierna ge
noemd de Pachtwet, en 97 van de Grand
wet, 

doordat het vonnis oordeelt dat « het 
gebrek aan hoedanigheid (te weten van 
Marc Van Ginderachter) niets te zien 
heeft met de ongegrondheid van de opge
geven reden en veeleer (dient) gelijkge
steld te worden met een opzeg gegeven 
door een persoon die niet de nodige 
macht had om te handelen, in welk geval 
er geen enkele sanctie voorzien is ( ... ) » 
en dat « zelfs indien men deze stelling 
niet zou kunnen volgen, dan nog diende 
er normaal een wachttermijn van elm 
jaar in acht te worden genomen, hetgeen 
in casu gebeurde ( ... ) », en doordat uit bo
venstaande overwegingen blijkt dat het 

11 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert, afde-

1
1-----------------

lingsvoorzitter - Andersluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaat; mr. Simont. 

(1) Zie, m.b.t. de toepassing van de oude 
wetgeving, Cass., 10 sept. 1959 (Bull. en 
Pas., 1960 I, 30). 
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vonnis oordeelt dat wanneer een pacht
opzeg gegeven wordt door een persoon 
die niet over de vereiste hoedanigheid 
daartoe beschikt, geen enkele wachtter
mijn, voorzien in artikel 12.6 van de 
Pachtwet, dient in acht genomen te wor
den, minstens dat in dergelijk geval een 
termijn van slechts een jaar dient in 
acht genomen te worden, wat ten deze 
volgens het vonnis gebeurde, 

terwijl, eerste onderdeel, op grond van 
artikel 12.6 van de Pachtwet een wacht
termijn van een jaar dient in acht gena
men te worden wanneer de opzegging 
door de rechter onregelmatig is ver
klaard naar de vorm en een wachtter
mijn van drie jaar wanneer de opgege
ven reden ongegrond was; dit artikel 
dient begrepen te worden in de zin dat 
altijd een wachttermijn, hetzij van drie 
jaar, hetzij van een jaar, dient in acht 
genomen te worden wanneer de vorige 
pachtopzegging ongeldig verklaard werd 
door de rechter op grond van om het 
even welke reden, zodat het vonnis, in 
zoverre dat het oordeelt dat wanneer een 
pachtopzegging ongeldig is verklaard op 
grond van een gebrek aan hoedanigheid 
bij de opzegger, geen enkele wachtter
mijn voorzien door artikel 12.6 van de 
Pachtwet in acht dient genomen te wor
den, schending inhoudt van voormeld ar
tikel 12.6 van de Pachtwet; 

tweede onderdeel, de onregelmatighe
den naar de vorm, waarvoor artikel 12.6 
van de Pachtwet een wachttermijn van 
een jaar voorziet, beperkt dienen te wor
den tot vooreerst het niet-vervullen van 
de door artikel 57 van de Pachtwet voor
geschreven vorm van de opzegging, ver
volgens het niet ondertekend zijn van de 
pachtopzegging, en tenslotte het niet in 
acht nemen van het voorschrift vervat in 
artikel 12.1 van de Pachtwet dat de op
zegging duidelijk de juiste reden of rede
nen moet bevatten van de opzegging, zo
dat het vonnis, in zoverre dat het 
oordeelt dat een gebrek aan hoedanig
heid bij de opzegger aangezien dient te 
worden als een onregelmatigheid naar 
de vorm, in welk geval slechts een 
wachttermijn van een jaar dient in acht 
genomen te worden, schending inhoudt 
van artikel 12.6 van de Pachtwet, meer 
bepaald van het daarin voorkomend be
grip« onregelmatig ( ... ) naar de vorm »; 

derde onderdeel, op grond van artikel 
12.6 van de Pachtwet principieel een 
wachttermijn van drie jaar dient in acht 
genomen te worden, wanneer een opzeg
ging ongeldig verklaard werd, en de 
woorden « indien de rechter de geldig-

verklaring van de opzegging heeft gewei
gerd omdat de opgegeven reden onge
grond was » zoals deze voorkomen in 
artikel 12.6 van de Pachtwet begrepen 
moeten worden in de zin dat telkens de 
rechter over meer dan de formele geldig
heid en het al of niet vervallen zijn van 
een opzegging heeft moeten oordelen, de 
wachttermijn drie jaar beloopt; de rech
ter die oordeelt over de hoedanigheid van 
de opzegger, meer dan de formele geldig
heid van de opzegging beoordeelt, zodat 
het vonnis door te stellen dat een gebrek 
aan hoedanigheid een onregelmatigheid 
naar de vorm is in welk geval een wacht
termijn van een jaar dient in acht gena
men te worden, schending inhoudt van 
voormeld artikel 12.6 van de Pachtwet; 

vierde onderdeel, het vonnis noch door 
bovenstaande overwegingen noch door 
enige andere overweging een antwoord 
inhoudt op het door de eisers in hun ver
zoekschrift tot hoger beroep voorgehou
den middel waarbij zij lieten gelden dat 
uit de samenhang van de artikelen 12.1, 
12.4, 12.6 en 57 van de Pachtwet bleek 
dat de wetgever principieel een wachtter
mijn van drie jaar heeft willen opleggen 
« van zodra de rechter in de voorafgaan
de procedure ook naar enigerlei mate 
een ander onderzoek heeft moeten ver
richten dan naar het al dan niet ( ... ) for
meel geldig zijn van de opzeg » en de ge
vallen van formele ongeldigheid dienen 
beperkt te worden tot het niet in acht 
nemen van de vormvoorschriften voor
zien in artikel 57 van de Pachtwet, het 
niet ondertekend zijn van de pachtopzeg
ging en het niet in acht nemen van het 
vormvoorschrift voorzien door artikel 
12.1 van de Pachtwet, en dat zodra « een 
debat gevoerd werd dat voormelde gren
zen te buiten gaat ( ... ) en daarop voor de 
eigenaar-opzegger een ongunstig vonnis 
is gevolgd, ( ... ) drie jaar (dient) gewacht 
te worden vooraleer opnieuw van wal te 
steken •, zodat het vonnis, door voor
meld middel onbeantwoord te laten, niet 
regelmatig gemotiveerd is en derhalve 
schending inhoudt van artikel 97 van de 
Grondwet: 

W at het vier de onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers conclu

deerden zoals in het middel is weer
gegeven; 

Overwegende dat het vonnis bene
vens de in het middel aangehaalde 
consideransen releveert : « De tekst 
van artikel 12.6, laatste alinea, is 
duidelijk: "Die termijn is drie jaar 
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indien de recher de geldigverklaring 
voor de opzegging heeft geweigerd 
omdat de opgegeven reden onge
grond was " en niet voor ruime in
terpretatie vatbaar »; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te kennen te geven dat uit de duide
lijke bewoordingen van de laatste 
zin van artikel 12.6 blijkt dat de 
wetgever een wachttermijn van drie 
jaar heeft opgelegd in het enkele ge
val dat de rechter de geldigverkla
ring van de eerste opzegging heeft 
geweigerd omdat de in de akte van 
opzegging opgegeven reden onge
grond is, de redenen aangeeft waar
om het eisers andere uitlegging van 
die wetsbepaling verwerpt; dat het 
mitsdien eisers conclusie beant
woordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derd,e onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 12.6, ver

vat in artikel 1 van de wet van 4 no
vember 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop 
ten gunste van huurders van landei
gendommen, bepaalt dat, indien de 
opzegging met toepassing van het 
bepaalde in artikel 12.4 vervallen is 
of indien zij niet geldig is verklaard, 
om geen enkele reden een nieuwe 
opzegging kan worden gedaan voor 
ten minste een j aar na de kennisge
ving van de opzegging die vervallen 
is of onregelmatig is verklaard naar 
de vorm, voorts dat die termijn drie 
jaar is, indien de rechter de geldig
verklaring van de opzegging heeft 
geweigerd omdat de opgegeven re
den ongegrond is; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis releveert dat: Marc Van Gin
derachter op 28 november 1980 aan 
de verweerders een opzegging bete
kende; de vrederechter te Eeklo bij 
vonnis van 26 november 1981 de 
door Marc Van Ginderachter inge
stelde vordering tot geldigverklaring 
van die opzegging als ongegrond af
wees; die rechter « geen waarde-oor
deel heeft geveld over de reden van . 

opzeg; hij enkel heeft kunnen vast
stellen dat, waar de pachtgoederen 
in medeeigendom toebehoren aan 
de eerste en tweede ge'intimeerde, 
Marc Van Ginderachter niet de ver
eiste hoedanigheid had om de opzeg 
te geven; dit gebrek aan hoedanig
heid niets te zien heeft met onge
grondheid van de opgegeven reden 
en veeleer gelijkgesteld dient te 
worden met een opzeg gegeven door 
een persoon die niet de nodige 
macht had om te handelen ( ... ) »; 

Overwegende dat uit de bewoor
dingen van de laatste zin van artikel 
12.6 van de Pachtwet blijkt dat de 
wetgever de wachttermijn van drie 
jaar heeft opgelegd in het enkele ge
val dat de rechter de geldigverkla
ring van de eerste opzegging heeft 
geweigerd omdat de in de akte van 
opzegging opgegeven reden onge
grond is, welk geval, zoals blijkt uit 
de hierboven vermelde niet bekriti
seerde vaststellingen, zich ter zake 
niet heeft voorgedaan; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, dat 
op dit punt niet wordt aangevoch
ten, releveert dat de verweerders 
een wachttermijn van een jaar in 
acht hebben genomen; 

Overwegende dat uit die vaststel
ling en uit het antwoord op het der
de onderdeel volgt dat de onderde
len niet tot cassatie kunnen leiden; 

Dat de onderdelen mitsdien niet 
ontvankelijk zijn bij gebrek aan be
lang; 

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

11 januari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge-
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lijkluidende conclusie van de h. De- van de eerste rechter, welke door de he
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: sluiten van eiser niet ontzenuwd werden, 
mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 285 

1 e KAMER - 11 januari 1985 

VERDELING - VEILING - NIET GEVOEG
LIJK TE VERDELEN GOEDEREN - BEGRIP. 

De rechter verantwoordt naar recht zijn 
beslissing dat het goed bij veiling zal 
worden verkocht, wanneer hij oordeelt 
dat de goederen uit een nalatenschap 
niet gevoeglijk kunnen worden ver
deeld, op grand dat het behoud van de 
eenheid van een erf zou leiden tot het 
samenstellen van kavels die al te zeer 
in waarde verschillen (1). (Artt. 827, 
832 B.W.; art. 1211 Ger.W.) 

(VANDECAVEYE R. T. VANDECAVEYE 1., VANDE
CAVEYE A., VANDECAVEYE C., VANDECAVEYE R., 
VANDECAVEYE M., COVEMAEKER EN 

BERGHMAN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4487) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1983 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 832 van het Burgerlijk Wet
hoek en 780 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest heslist dat ten deze 
de tussen partijen te verdelen hoeve niet 
vatbaar was voor verdeling in natura, 
om reden dat de drie door de deskundige 
uitgewerkte voorstellen verworpen dien
den te worden om de feitelijke redenen 

terwijl, eerste onderdeel, de eerste 
rechter, om de eerste twee voorstellen 
van de deskundige te verwerpen, had Ia
ten gelden dat er zeker moeilijkheden 
zouden komen als de verschillende eige
naars de afzonderlijke loten zelf zouden 
gebruiken, daar de enige uitweg voor de 
loten I, IV en V tussen de hoevegehou
wen en de koer liep, waarop echter eiser 
in zijn verzoekschrift houdende hoger 
heroep had geantwoord door te Iaten 
gelden dat de moeilijkheden slechts zou
den ontstaan indien de uitweg niet af
doende heschreven en juridisch vastge
legd werd, welke beschouwing van eiser 
niet beschouwd kan worden als zijnde op 
haar beurt beantwoord door de loutere 
verklaring van het arrest dat de conclu
sies van eiser de motieven van de eerste 
rechter niet ontzenuwden, waaruit volgt 
dat het arrest niet naar behoren gemoti
veerd is, zoals vereist wordt door de arti
kelen 97 van de Grondwet en 780 van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

tweede onderdeel, in de veronderstel
ling dat het arrest, door de « feitelijke 
redenen >> van de eerste rechter te weer
houden, ook de reden heeft hedoeld op 
grond waarvan de eerste rechter het der
de voorstel van de deskundige heeft ver
worpen, namelijk dat dit voorstel mis
schien conform was aan de heginselen 
van artikel 832 van het Burgerlijk Wet
hoek, in zoverre dit de versnippering en 
de splitsing van hedrijven tegengaat, 
maar niet meer conform was aan ditzelf
de artikel, dat daarnaast hepaalt dat er
naar dient gestreefd in ieder kavel een 
gelijke hoeveelheid onroerende goederen 
op te nemen, en dat in het derde voor
stel van de deskundige het eerste lot 
meer dan 50 pet. van de waarde en van 
de totale oppervlakte van het onroerend 
goed uitmaakte, het arrest artikel 832 
van het Burgerlijk Wetboek schendt door 
een beschouwing van de eerste rechter 
over te nemen welke een verkeerde toe
passing inhoudt van gezegd artikel, ge
zien dit artikel voorschrijft dat men het 
verhrokkelen van de erven en het split
sen van de bedrijven « zoveel mogelijk » 
moet vermijden, doch slechts voorschrijft 

-------------------1 dat elke kavel dezelfde hoeveelheid cin
(1) Zie Cass., 14 maart 1895 (Bull. en 

Pas., 1895, I, 119); 18 nov. 1897 (ibid., 1898, I, 
18); 14 dec. 1967 (A.C., 1968, 543 en de noot 
E.K.); 12 juni 1970 (ibid., 1970, 961 en noot); 6 
juni 1975 (ibid., 1975, 1065). 

roerende goederen « zo mogelijk » zou 
hevatten, en aldus aan het beginsel van 
niet-verbrokkeling en splitsing de voor
rang verleent ten aanzien van het begin
sel van gelijkaardige vorming van de ka-
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vels, welke voorrang de eerste rechter 
nagelaten heeft in acht te nemen: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eerste rech- · 

ter twee voorstellen van de deskundi
ge verwerpt met de volgende consi
deransen : « Zolang er goede ver
standhouding heerst tussen familie
leden en later tussen niet aanver
wante medeeigenaars, zolang de 
goederen door een en dezelfde 
pachter worden uitgebaat, geeft het 
voorstel geen aanleiding tot moei
lijkheden. Moeilijkheden komen er 
vast en zeker eens dat verschillende 
eigenaars de afzonderlijke loten zelf 
zullen willen gebruiken, want de 
enige uitweg voor de loten I, IV, V 
loopt tussen de hoevegebouwen en 
de koer »; 

Overwegende dat de eerste rech
ter aldus te kennen geeft dat de uit
weg noodzakelijk op een niet ge
schikte plaats zou komen te liggen; . 

Dat het arrest dan ook, door een
voudige overneming van de redenen 
van de eerste rechter, antwoordt op 
de aanvoering van eiser in zijn ver
zoekschrift tot hoger beroep, vol
gens wclke « de moeilijkheden eerst 
zullen ontstaan wanneer de zaak · 
der uitweg niet afdoende beschreven 
werd, en juridisch vastgelegd 
werd »; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, door 
overneming van de consideransen 
van de eerste rechter, betreffende 
het derde voorstel van de deskundi
ge, expliciet noch impliciet oordeelt 
over enige voorrang van het ene 
voorschrift van artikel 832 van het 
Burgerlijk Wetboek boven het ande
re maar beide voorschriften in acht 
n~emt en in feite oordeelt dat, gelet 
op het grote verschil tussen de 
waarde van een kavel, die gebouwen 
en grond omvat, en de andere ka
vels die aileen grond omvatten, de 
betr~kken onroerende goederen niet 
gevoeglijk verdeeld kunnen worden; 

Overwegende dat de voorschriften 
van artikel 832 van het Burgerlijk 
W etboek de samenstelling van de 
kavels betreffen, de regel van de 
volstrekte gelijkheid onder de deel
genoten verzachten en tevens uiter
aard richtlijnen inhouden voor de 
rechter die, met inachtneming van 
alle omstandigheden van het geval, 
moet oordelen over de vraag of de 
betrokken onroerende goederen ge
voeglijk kunnen worden verdeeld; 
dat de tekst van de wet, met de 
woorden « zoveel mogelijk » en « zo 
mogelijk » te kennen geeft dat de 
rechter ter zake vrij in feite oor
deelt; 

Overwegende dat de rechter die 
beslist dat de goederen niet gevoeg
lijk verdeeld kunnen worden op 
grond dat het behoud van de een
heid van een erf zou leiden tot het 
samenstellen van kavels die te zeer 
in waarde verschillen, zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

11 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorztiter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Bayart en Biitzler. 

Nr. 286 

2' KAMER - 16 januari 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- STRAFZAKEN - GESCHRIFT TOT STAVING 
VAN HET CASSATIEBEROEP - NIET GETE
KEND GESCHRIFT. 
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Het Hoi slaat geen acht op een geschrift Nr. 287 
dat tot staving van een cassatieberoep 
is neergelegd, wanneer dat geschrift 
niet is ondertekend (1). (Artt. 422 en 1• KAMER _ 17 J'anuari 1985 
425 Sv.) 

(DUPUIS T. BOUFFLETTE) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 3953) 

RET ROF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 september 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert waarop het Rof 
vermag acht te slaan; dat immers 
het op de griffie van de Correctione
le Rechtbank te Charleroi neergeleg
de geschrift dat de titel « memorie 
tot cassatie » draagt, niet is onderte
kend; 

En overwegende dat, wat de be
slissing op de strafvordering betreft, 
de substantiele 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. 

16 januari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - GeliJkluidende 
conclusie van de h. )3allet, advocaat-ge
neraal. 

l3ANK-, KREDIET-, SPAARWEZEN 
ROERENDE WAARDEN - DEMARCHAGE -
VERBOD - UITZONDERINGEN - VEREISTEN. 

Demarchage met roerende waarden is 
verboden, behalve in de gevallen en 
onder de voorwaarden bepaald bii art. 
2 K.B. nr. 71 30 nov. 1939; de demar
cheurs die handelen voor rekening van 
krachtens die bepaling tot demarchage 
gemachtigde personen, instellingen of 
ondernemingen, moeten houder ziJn 
van een licentie die wordt uitgereikt 
onder de voorwaarden bepaald bij 
M.B. 15 april 1953. 

(GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE N.V. T. RAEDT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7073) 

RET ROF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1983 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 van het konink

·lijk besluit nr. 71 van 30 november 1939 
betreffende het leuren met roerende 
waarden en demarchage met roerende 
waarden en goederen of eetwaren, 1 tot 
7 van het ministerieel besluit van 15 
april 1953 genomen ter uitvoering van 
voornoemd koninklijk besluit nr. 71, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de grief werwerpt 
die steunt op verweerders ongeoorloofde 
demarchage tijdens de periode na half 
mei 1981, op grond dat « (verweerder), na 
die datum, waarop (verweerders) schoon
dochter een agentschap van de Algeme
ne Spaar- en Lijfrente Kas (in 't kort: 
A.S.L.K.) toegewezen kreeg, terecht kan 
betogen dat hij als lasthebber voor haar 
rekening handelde; dat helemaal niet 
wordt aangevoerd dat die schoondochter ------------------4 als agent van de A.S.L.K. geen derge

(1) Cass., 11 okt. 1983, A.R. nr. 8282 
(A.C., 1983-84, nr. 83); zie Cass., 13 nov. 1973 
(ibid., 1974, 306). 

lijke demarchage mocht inrichten; dat al
les daarentegen erop wijst dat zij op dat 
punt zeer terecht de activiteiten van het 
Gemeentekrediet mag beconcurreren », 
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terwijl, eerste onderdeel, eiser in de 
akte van hoger beroep en in zijn appel
conclusie betoogde dat « bovendien vast
staat dat (verweerder) de clientele be
zocht op de vervaldag van haar titels, en 
de titels van concluant verving door 
waarden van andere financiele instellin
gen, zonder de machtiging bepaald bij 
voornoemd koninklijk besluit nr. 71 van 
30 november 139 »; hij derhalve beklem
toonde dat verweerder aan demarchage 
deed zonder de bij koninklijk besluit van 
30 november 1939 vereiste machtiging; 
daaruit volgt dat het arrest, dat dit door 
eiser aangevoerde middel niet beant
woordt, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, ingevolge artikel 2 
van het koninklijk besluit nr. 71 van 30 
november 1939 betreffende het leuren 
met roerende warden en demarchage 
met roerende waarden en goederen of 
eetwaren, demarchage in beginsel verba
den is, tenzij zij geschiedt: 1° bij ban
kiers, wisselagenten of wisselagenten
correspondenten; 2o door ondernemingen 
voor hypotheekleningen beheerst door 
koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 
1936, voor het plaatsen van haar eigen ti
tels; 3° door de personen of instellingen 
daartoe gemachtigd door de minister van 
Financien, wanneer het gaat om het 
plaatsen van uitgiften gedaan door de 
door hem te bepalen instellingen van 
openbaar nut, waarbij met betrekking 
tot de tweede en derde kategorie in arti
kel 2 wordt gepreciseerd dat « de minis
ter van Financien de voorwaarden vast
stelt, waarvan de te allen tijde herroepe
lijk sub 3• hierboven bedoelde machtiging 
afhankelijk is gesteld, zomede de voor
waarden en formaliteiten welke dienen 
vervuld door de demarcheurs die hande
len voor rekening van krachtens dit arti
kel tot demarchage gemachtigde perso
nen, instellingen of ondernemingen »; en 
terwijl uit het ministerieel besluit van 15 'I 

april 1953, genomen ter uitvoering van 
het voormeld koninklijk besluit nr. 71 
van 30 november 1939, blijkt dat de uit- · 
zondering ten voordele van bepaalde 
« personen of instellingen » bedoeld bij 
artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit 
aan twee voorwaarden is onderworpen, 
te weten: 1° een machtiging tot demar
chage door de minister van Financien 
aan een « instelling van openbaar ' 
nut » (artikel 6 van het ministerieel be
sluit) verleend voor het plaatsen van 
haar uitgiften en zulks voor bepaalde 
verrichtingen en voor een beperkte tijd, 

hetzij aan personen of instellingen (arti
kel 7 van het ministerieel besluit) die de
ze uitgiften voor een andere instelling 
plaatsen; 2o elke persoon, die handelt 
voor rekening van een tot demarchage 
gemachtigde instelling, moet houder zijn 
van een licentie conform het model ge
voegd bij voormeld ministerieel besluit, 
welke licentie is uitgereikt door de per
soon, de onderneming of de instelling 
waarvoor hij optreedt; daaruit volgt dat 
het arrest, nu het de grief heeft verwor
pen die gesteund is op een ongeoorloofde 
demarchage na half mei 1981, op grond 
dat verweerders schoondochter als agent 
van de A.S.L.K. demarchage mocht orga
niseren, zonder evenwel te hebben vast
gesteld of de demarchage betrekking 
had op de eigen uitgiften van de A.S.L.K. 
of op uitgiften van andere « instellingen 
van openbaar nut » en waarvoor de 
A.S.L.K. een demarchagemachtiging be
zat, afgeleverd door de minister van Fi
nancien, niet naar recht is verantwoord 
(schending van de artikelen 2 van het 
koninklijk besluit nr. 71 van 30 novem
ber 1939 bedoeld in het middel en 1 tot 7 
van het ministerieel besluit van 15 april 
1953 genomen ter uitvoering van voor
noemd koninklijk besluit nr. 71); het ar
rest overigens, nu het de grief heeft ver
worpen die gegrond is op de ongeoorloof
de demarchage zonder te hebben vastge
steld dat de gevolmachtigde van de 
A.S.L.K. - verweerders schoondochter, 
agent van de A.S.L.K. - houder was van 
een demarchagelicentie uitgereikt door 
de A.S.L.K., en zelfs in de onderstelling 
dat zij houder was, quod non, zonder te 
hebben vastgesteld dat verweerder even
eens houder van een demarchagelicentie 
was, terwijl luidens artikel 1 van het mi
nisterieel besluit van 15 april 1953 « nie
mand aan demarchage met roerende 
waarden mag doen ( ... ) indien hij niet 
houder is van een licentie », niet naar 
recht is verantwoord (schending van de 
artikelen 2 van het voormeld koninklijk 
besluit nr. 71 van 30 november 1939 en 1 
tot 7 van het voormeld ministerieel be
sluit van 15 april 1953) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 2 van het 
koninklijk besluit nr. 71 van 30 no
vember 1939 demarchage met roe
rende waarden verbiedt, behalve in 
de gevallen en onder de voorwaar
den die het bepaalt; dat de demar
cheurs die handelen voor rekening 
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van krachtens deze bepaling tot de
marchage gemachtigde personen, in
stellingen of ondernemingen, houder 
moeten zijn van een licentie die 
wordt afgeleverd onder de voorwaar
den bepaald bij ministerieel besluit 
van 15 april 1953; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat verweerders demarchage 
met roerende waarden sedert mei 
1981 niet ongeoorloofd was, zonder 
vast te stellen dat de persoon of de 
instelling, voor wiens rekening ver
weerder handelde, tot demarchage 
met roerende goederen was gemach
tigd en dat verweerder houder was 
van de bij ministerieel besluit van 
15 april 1953 bepaalde licentie; dat 
die beslissing derhalve niet naar 
recht is verantwoord; 

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. 

17 januari 1985 - 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 288 

1' KAMER - 17 januari 1985 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HO
GER BEROEP - ART. 1068 GER.W. - DRAAG
WIJDTE VAN DIE BEPALING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ART. 1068, TWEEDE LID, 
GER.W. - ONDERZOEKSMAATREGEL - BE
GRIP. 

1 o Hoger beroep tegen een eindvonnis of 
tegen een vonnis alvorens recht te 
doen maakt het geschil zelf aanhangig 
bij de rechter in hager beroep; deze 
verwijst de zaak alleen dan naar de 
eerste rechter indien hij, zelfs gedeel
telijk, een in het aangevochten vonnis 
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt 
(1). (Art. 1068 Ger.W.) 

2o De beslissing waarbij de eerste rech
ter uitspraak doet over het ereloon en 
de kosten van de door hem aangewe
zen deskundige is geen onderzoeks
maatregel in de zin van art. 1068, 
tweede lid, Ger. W. (2). 

(PAULS, NIVAILLE T. DECAMP) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7099) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1983 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Na
men in hoger beroep gewezen; 

Over het eerste middel, ... 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 984, 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat het geschil dat de 
eisers in hun conclusie aan de vrede
rechter hadden voorgelegd met betrek
king tot het ereloon en de kosten van de 
door hem benoemde deskundige, "' ge
lijkstaat met een verzoekschrift en der
halve overeenkomstig artikel 984, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek had 
moeten worden behandeld », en na het 
hoger beroep van de eisers tegen de be
slissing waarbij zij in aile kosten, ook 
die van het deskundigenonderzoek, wa
ren veroordeeld, te hebl:len aangenomen, 
<< de zaak, beperkt tot het bepalen van 
het bedrag van ereloon en de kosten van 
de deskundige, naar de eerste rechter 

(1) Cass., 12 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 540). 

(2) Zie Cass., 12 jan. 1979, vermeld in noot 1. 
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verwijst om uitspraak te doen overeen
komstig artikel 984 van het Gerechtelijk 
Wetboek •, 

terwijl het hoger beroep tegen de be
slissing van de eerste rechter, ook al 
heeft hij die bepaling niet in acht gene
men, het geschil over de kosten van het 
deskundigenonderzoek aanhangig heeft 
gemaakt bij de appelrechters en dezen 
dat geschil moesten beslechten; daaruit 
volgt dat het bestreden vonnis, door het 
onderzoek van de zaak naar de eerste 
rechter te verwijzen, de devolutieve 
kracht van het hoger beroep miskent 
(schending van artikel 1068 van het Ge
rechtelijk Wetboek) en zijn beslissing op 
dat punt niet regelmatig met redenen 
omkleedt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1068 van het Gerech4!1ijk Wet
hoek, hoger beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vonnis alvorens 
recht te doen het geschil zelf aan
hangig maakt bij de rechter in ho
ger beroep en deze de zaak aileen 
dan naar de eerste rechter kan ver
wijzen indien hij, zelfs gedeeltelijk, 
een in het aangevochten vonnis be
volen onderzoeksmaatregel beves
tigt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis geen door de eerste rechter 
bevolen onderzoeksmaatregel beves
tigt, zelfs niet gedeeltelijk; 

Dat er derhalve geen grond was 
om de zaak naar hem te verwijzen; 

Dat het middel gegrond is; 

perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik, zitting hou
dende in hoger beroep. 

17 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Simont 
en VanRyn. 

Nr. 289 

1' KAMER - 17 januari 1985 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR· 
GERLIJKE ZAKEN - ART. 774, TWEEDE LID, 
GER.W. - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE BE· 
VELEN ALVORENS EEN VORDERING AF TE 
WIJZEN OP GROND VAN EEN DOOR DE PAR· 
TIJEN NIET AANGEVOERDE EXCEPTIE. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - BESLISSING VAN DE APPELRECHTER 
DIE EEN HOGER BEROEP AMBTSHALVE ON
ONTVANKEL!JK VERKLAART, ZONDER DE 
HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE HEBBEN 
BEVOLEN - ONWETTIGE BESLISSING. 

1" De rechter is verplicht de heropening 
van de debatten te bevelen wanneer 
hij een vordering geheel of ten dele af
wijst op grand van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hebben aange
voerd, met name van een exceptie van 
onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, 
verval of niet-ontvankelijkheid (1). 
(Art. 774, tweede lid, Ger.W.) Om die redenen, vernietigt het be

streden vonnis in zoverre het de 
zaak naar de eerste rechter verwijst 
om uitspraak te doen over het be- 2" De appelrechter kan niet ambtshalve 
drag van het ereloon en de kosten een hager beroep onontvankelijk ver-

klaren zonder vooraf de heropening 
van de deskundige; verwerpt het van de debatten te hebben bevolen (2). 
cassatieberoep voor het overige; be- (Artt. 774, tweede lid, en 1042 Ger.W.) 
veelt dat van dit arrest melding zal

1 
_______________ _ 

worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
houdt de kosten a'an en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be-

(~ Cass., 21 jan. 1983, A.R. 
(A. ., 1982-83, nr. 296). 

nr. 3732 

(2) Cass., 18 sept 
(A.C., 1981-82, nr. 49). 

1981, A.R. nr. 3103 
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(CABERGS T. AUTOBUS LATOUR N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7179) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 oktober 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 49, 52, 53, 54, 
774, tweede lid, 1051 van het Gerechte
lijk Wetboek en uit de miskenning van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest beslist dat het op 14 
juni 1982 iungestelde hager beroep tegen 
een verstekvonnis van 1 april 1982 van 
de Rechtbank van Koophandel te Nijvel 
niet ontvankelijk is omdat het te laat is 
ingesteld, te weten meer dan een maand 
na de betekening op 12 mei 1982 van ge
noemd vonnis, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter de 
heropening van de debatten moet beve
len alvorens de vordering af te wijzen op 
grand van een exceptie die de partijen 
voor hem niet hebben ingeroepen; uit de 
stukken van de rechtspleging niet blijkt 
dat het laattijdig hager beroep, zijnde 
een exceptie in de zin van artikel 77 4 
van het Gerechtelijk Wetboek, voor het 
hof van beroep is aangevoerd, zodat het 
arrest, door te beslissen dat het hager 
beroep niet ontvankelijk is omdat het te 
laat is ingesteld, zonder een heropening 
van de debatten te bevelen, artikel 774, 
inzonderheid tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek schendt en het recht van 
verdediging miskent : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 774, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, de rechter de 
heropening van de debatten moet 
bevelen alvorens de vordering ge
heel of gedeeltelijk af te wijzen op 
grond van een exceptie die de par
tijen niet hadden ingeroepen; dat 
die dwingende bepaling de eerbiedi
ging van het recht van verdediging 
beoogt; 

Overwegende dat het arrest had 
vastgesteld dat het hoger beroep op 
14 juni 1982 was ingesteld, dus meer 
dan een maand na de betekening, op 
12 mei 1982, van het beroepen von-

nis, en beslist dat de voorziening 
laattijdig is en derhalve niet ontvan
kelijk, overeenkomstig artikel 1051 
van het Gerechtelijk W etboek; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging niet blijkt dat 
die exceptie voor de feitenrechter is 
aangevoerd; 

Overwegende dat het arrest door 
ambtshalve de laattijdigheid van de 
akte van hoger beroep op te werpen, 
zonder vooraf de heropening van de 
debatten te bevelen, artikel 774, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek 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. 

17 januari 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Helvetius - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
lahaye. 

Nr. 290 

1" KAMER - 17 januari 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LJJKE ZAKEN - MIDDEL DAT OP EEN ONJUIS
TE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLIS
S!NG BERUST - M!DDEL DAT FE!TELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
DUBBELZINNIGE MOTIEVEN - BEGRIP. 
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3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR· 
ZAAKT DOOR HET GEBREK VAN EEN ZAAK
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER 
- AARD VAN HET GEBREK - BEWIJSLAST OP 
GETROFFENE. 

1" Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een onjuiste uitlegging van de 
bestreden beslissing berust (1). 

2" Het vonnis waarvan de overwegingen 
slechts voor een uitlegging vatbaar 
zijn, is niet dubbelzinnig. 

3" De door een ongeval getroffene, die 
aanvoert dat het ongeval door een ge
brek van de zaak is veroorzaakt, moet 
het bestaan van dat gebrek aantonen; 
dat bewijs kan door vermoedens wor
den geleverd, met name door alle an
dere oorzaken dan dat gebrek uit te 
sluiten (2). 

(GALAND T. DELHAIZE FRERES EN C0 

' LE LION ' N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7181) 

renhuis, niet kan worden afgeleid dat de 
gesteldheid van die vloer abnormaal is 
en derhalve een gebrek vertoont », 

terwijl de feitenrechter, bij de beoorde
ling van het gebrek van de zaak in de 
zin van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, met aile omstandig
heden van de zaak rekening moet hou
den, zodat het arrest, door zijn beslissing 
enkel te steunen op de principie!e bewe
ring dat de aanwezigheid van een plas 
detergens op de vloer van een grootwa
renhuis nooit abnormaal is, en derhalve 
nooit een gebrek kan opleveren, het wet
tig begrip gebrek van de zaak miskent 
en zijn beslissing niet naar recht verant
woordt: 

Overwegende dat het arrest na de 
feitelijke omstandigheden van het 
ongeval te hebben weergegeven, 
vaststelt dat de oorzaak van de aan
wezigheid van deter gens op de vloer 
van het warenhuis niet kan worden 
achterhaald, zodat niet als bewezen 
kan worden beschouwd dat die 
vloeistof uit een lekke fles is gedro
pen zoals eiseres betoogt; dat, « der
halve, uit de enkele aanwezigheid 
van een vlek detergens op de vloer 
van het gaanpad voor klanten van 
een grootwarenhuis, niet kan wor-

HET HOF; - Gelet op het bestre- den afgeleid dat die vloer abnormaal 
den arrest, op 12 december 1983 is en derhalve een gebrek ver
door het Hof van Beroep te Bergen toont »; 
gewezen; Overwegende dat het middel, nu 

Over het eerste middel, afgeleid uit de het de appelrechter verwijt geen re
schending . van artikel 1384, eerste lid, kening te hebben gehouden met alle 
van het Burgerlijk Wetboek en, voor zo- omstandigheden van de zaak en zijn 
vee! nodig, van artikel 97 van de Grond- beslissing enkel te hebben gesteund 
wet, op de principH~le bewering dat de 

doordat het arrest, om de vordering aanwezigheid van een << vlak » deter
van eiseres te verwerpen waarin zij be- gens op de vloer van een grootwa
toogt dat de vloer van het gaanpad van renhuis nooit abnormaal is en der
verweersters grootwarenhuis een gebrek halve nooit een gebrek kan uitma
vertoonde, te weten de aanwezigheid van ken in de zin van artikel 1384, 
een kleverige en kleurloze vloeistof, zegt eerste lid, van het Burgerlijk Wet
dat, « aileen uit de aanwezigheid van een boek, op een onjuiste uitlegging van 
vlek (sic) detergens op de vloer van het het arrest berust en derhalve feite
gaanpad voor klanten van een grootwa-________________ 1lijke grondslag mist; 

(1) Cass., 14 okt. 1982, A.R. nr. 6552 
(A.C., 1982-83, nr. 111). 

(2) Zie Cass., 6 okt. 1972 (A.C., 1973, 138); 6 
maart 1981 (ibid., 1981-82, nr. 395) en 10 juni 
1983 (ibid., 1982-83, nr. 562); zie ook DALCQ, 

« Examen de jurisprudence 1963-1967 "• 
R.C.J.B., 1980, biz. 408, nr. 62. 

Overwegende dat het middel voor 
het overige niet ontvankelijk is, in 
zoverre het is afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
en betoogt dat de beslissing niet 
naar recht is verantwoord, nu een 
dergelijke grief niets te maken heeft 
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met de aangevoerde grondwettelijke met het gebrek van de zaak (schending 
bepaling; van artikel 1315 van het Burgerlijk Wet

hoek): 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315 en 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat « zo het 
bewijs van het gebrek van de zaak waar
aan de aanwezigheid van de vlek deter
gens op de vloer zou te wijten zijn, door 
vermoedens kan worden geleverd en met 
name kan volgen uit het feit dat die aan
wezigheid alleen maar door het bestaan 
van dat gebrek kan worden uitgelegd, dit 
door de getroffene te leveren bewijs toch 
impliceert dat zij moet aantonen dat de 
detergens op het door haar gevolgde 
gaanpad niet aan een vreemde oorzaak, 
dat wil zeggen het toedoen van een der
de, toeval of overmacht, kon te wijten 
zijn; ... dat de gei:ntimeerde zulks noch 
bewijst noch aanbiedt te bewijzen •, 

terwijl, eerste onderdeel, die motieven 
niet duidelijk maken of het arrest oor
deelt dat het door eiseres aangevoerde 
gebrek aan de zaak (de zaak zijnde de 
vloer van het door de getroffene ge
volgde gaanpad) de aanwezigheid van 
een plas detergens op die vloer was, dan 
wel een ander gebrek van de zaak dat 
die aanwezigheid zou hebben veroor
zaakt; die dubbelzinnigheid van die mo
tieven gelijkstaat met het ontbreken van 
motivering (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, indien het arrest 
heeft willen beslissen dat de aanwezig
heid van een plas detergens op het door 
eiseres gevolgde gaanpad enkel een ge
brek van de vloer van dat gaanpad zou 
opleveren als de getroffene aantoonde 
dat het detergens niet afkomstig kon 
zijn van een vreemde oorzaak, dat wil 
zeggen het toedoen van een derde, toeval 
of overmacht, die beslissing onwettig zou 
zijn omdat het gebrek van de zaak waar
door de aansprakelijkheid van haar be
waarder in gedrang komt, elk abnormaal 
kenmerk van die zaak is waardoor zij 
gevaarlijk wordt voor een derde, en 
zulks ongeacht de oorzaak van het ge
brek (schending van artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek); wan
neer dat gebrek eenmaal is aangetoond, 
de bewaarder van de zaak eventueel 
moet aantonen, om zich van zijn aan
sprakelijkheid te bevrijden, dat het onge
val in werkelijkheid te wijten is aan 
een oorzaak die niets te maken heeft 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrech

ter, nu hij heeft geoordeeld dat ten 
deze de oorzaak van de aanwezig
heid van detergens op de vloer van 
het grootwarenhuis niet kon worden 
achterhaald en dat derhalve uit de 
loutere aanwezigheid van die vloei
stof op de plaats van het ongeval 
niet kon worden afgeleid dat de ge
steldheid van de vloer abnormaal 
was en als dusdanig een gebrek ver
toonde, heeft nagegaan of de aanwe
zigheid van detergens niet op een 
andere wijze kon worden uitgelegd 
dan door het bestaan van een ge
brek van de zaak, te weten het toe
doen van een derde, toeval of over
macht; 

Overwegende dat de in het middel 
weergegeven consideransen, nu zij 
voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn, de in het middel aangeklaagde 
dubbelzinnigheid niet bevatten; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat uit de om
standigheden van de zaak niet is ge
bleken dat de vloer van het gaanpad 
voor de klanten aileen door de aan
wezigheid van detergens een abnor
male gesteldheid vertoonde of een 
abnormaal kenmerk, die een gebrek 
uitmaken, zegt dat niets eiseres be
lette om door alle bewij smiddelen, 
vermoedens inbegrepen, aan te to
nen dat het bestaan van een gebrek 
de enig mogelijke uitleg voor het on
geval was en dat het ongeval niet 
aan een vreemde oorzaak kon wor
den toegeschreven; 

Dat het arrest aldus de voorschrif
ten van de artikelen 1315, 1384, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
niet schendt en zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

17 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ryn en Simont. 

Nr. 291 

1' KAMER - 17 januari 1985 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - OVERSPEL - BELEDI
GEND VOOR DE ECHTGENOOT - BEGRIP. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN 
BURGERLIJKE ZAKEN - ECHTSCHEIDING -
OVERSPEL - GEEN BELEDIGING - BEWIJS 
TOELAATBAAR - VEREISTEN. 

3° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - OVERSPEL - BELEDI
GEND VOOR DE ECHTGENOOT - BEWIJS. 

1 • en 2" Art. 229 B. W. wordt door de 
rechter geschonden wanneer hij een 
bewijsaanbod van de verweerder in 
een echtscheidingsproces verwerpt, op 
grand dat enkel de duidelijk aange
toonde verstandhouding, uitlokkinf! of 
inschikkelijkheid, kuiperij, aanmoedi
ging of instemming van de echtgenoot 
die beweert beledigd te zijn, aan het 
overspel van de andere echtgenoot zijn 
beledigend karakter kunnen ontne
men, en de rechter daarbij geen reke
ning houdt met alle omstandigheden 
eigen aan de zaak (1). 

3' Uit de veroordeling door het strafge
·recht van de overspelige echtgenoot tot 
schadevergoeding wegens morele scha
de volgt niet noodzakelijk dat de bega-

(1) Zie Cass., 29 maart 1973 (A.C., 1973, 763); 
20 okt. 1975 (ibid., 1976, 227); 24 juni 1982, J.T., 
1982, biz. 815, en 8 maart 1984, A.R. nr. 7003 
(A.C., 1983-84, nr 392). 

ne !out een beledigend of smadelijk 
karakter had, waarvan de ernst buiten 
de beoordelingsbevoegdheid valt van 
de burgerlijke rechter die over de vor
dering tot echtscheiding uitspraak 
moet doen (2). 

(L ... T. M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7195) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1984 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing de echtscheiding toe te 
staan, verantwoordt op grand dat 
<< ten deze het beledigend of smade
lijk karakter enkel kon worden af
gewezen als er vanwege de andere 
echtgenoot duidelijk aangetoonde 
verstandhouding, uitlokking of in
schikkelijkheid, kuiperij, aanmoedi
ging of instemming is geweest, wat 
ten deze niet is aangetoond, maar 
meer nog omdat de veroordeling 
door het strafgerecht tot vergoeding 
op burgerlijk gebied van het straf
rechtelijk aangetoonde overspel be
wijst dat dit overspel voor (eiser) 
nog steeds beledigend of smadelijk 
was»; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 229, 231 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest de echtscheiding 
van de partijen ten laste van eiseres toe
staat op grond van artikel 229 van het 
Burgerlijk Wetboek, na erop te hebben 
gewezen dat eiseres « aanvoert dat haar 
overspel is gepleegd verschillende jaren 
nadat haar man de echtelijke woonplaats 
had verlaten en derhalve niet beledigend 
is », op grond dat << de wetgever twee 
gronden tot echtscheiding heeft inge
voerd, enerzijds, overspel, en anderzijds, 
gewelddaden, mishandelingen of grove 

(2) Zie Cass., 8 dec. 1958 (A.C., 1959, 302); 17 
okt. 1963 (Bull. en Pas., 1964, I, 175) en Cass., 
13 maart 1984, A.R. nr. 8511 (A.C., 1983-84, 
nr. 403). 
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beledigingen; dat enkel bij laatstgenoem
de gronden tot echtscheiding de houding 
van de ene echtgenoot ten opzichte van 
de andere het grof beledigend karakter 
kan opheffen waardoor de beiHndiging 
van de echtverbintenis is verantwoord », 

terwijl elke tekortkoming aan de hu
welijksverplichtingen om een grand tot 
echtscheiding uit te maken, krenkend, 
dat wil zeggen beledigend, moet zijn 
voor de getroffen echgenoot; het enige 

· verschil tussen overspel en gewelddaden, 
mishandelingen of grove beledigingen 
hierin bestaat dat overspel noodzakelij
kerwijze het bij de wet vereiste zwaar
wichtig karakter vertoont, terwijl de 
vaststelling van het zwaarwichtig karak
ter van gewelddaden, mishandelingen of 
grove beledigingen aan de beoordeling 
van de feitenrechter wordt overgelaten; 
de houding van een echtgenoot, onder 
dezelfde omstandigheden, de fouten van 
de andere echtgenoot kan verzachten, 
ongeacht of de vordering tot echtschei
ding op grand van artikel 229 dan wel 
van artikel 231 van het Burgerlijk Wet
hoek is ingesteld; zodat het arrest, dat 
het verweermiddel van eiseres afgeleid 
uit het feit dat haar overspel niet beledi
gend is, verwerpt op grand dat verweer
ders houding het overspel, wanneer het 
als « overspel • is omschreven, niet kan 
ontdoen van zijn grof beledigend karak
ter waardoor de beiHndiging van de echt
verbintenis is verantwoord, niet naar 
recht is verantwoord; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 229 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de echtscheiding 
tussen de partijen ten laste van eiseres 
toestaat op grand van artikel 229 van het 
Burgerlijk Wetboek, na erop te hebben 
gewezen dat eiseres « vervolgens betoogt 
dat haar overspel noch beledigend noch 
smadelijk is voor haar man » op grand 
« dat zulks ten deze niet zo kan zijn ... 
omdat dit beledigend of smadelijk karak
ter enkel kan worden opgeheven indien 
was aangetoond dat er vanwege de ande
re echtgenoot verstandhouding, uitlok
king of inschikkelijkheid, kuiperij, aan
moediging of duidelijk aangetoonde in
stemming is geweest, wat ten deze niet 
is bewezen •, 

terwijl overspel van de vrouw slechts 
een grand tot echtscheiding uitmaakt als 
het beledigend en smadelijk is voor de 
man; de feitenrechter het beledigend ka
rakter van het overspel moet beoordelen 
rekening houdend met alle omstandighe-

den van de zaak, zelfs buiten de gevallen 
waar de tekortkoming van de echtgenote 
aan de plicht tot getrouwbaarheid door 
de man is veroorzaakt, in de hand ge
werkt of geduld; zodat het arrest, dat het 
verweermiddel van eiseres, hieruit afge
leid dat haar overspel niet beledigend 
was, afwijst op grand dat niet is aange
toond dat er verstandhouding, uitlokking 
of inschikkelijkheid was van de andere 
echtgenoot, zonder rekening te hebben 
gehouden met alle omstandigheden van 
de zaak, niet naar recht is verantwoord : 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat het beledigend of 
smadelijk karakter van het overspel 
slechts kan worden opgeheven als is 
aangetoond dat er vanwege de ande
re echtgenoot verstandhouding, uit
lokking of inschikkelijkheid, kuipe
rij, aanmoediging of duidelijk aan
getoonde instemming is geweest, 
welk bewij s niet is geleverd, oor
deelt dat alleen die omstandigheden 
het beledigend karakter van het 
door de andere echtgenoot gepleeg
de overspel kunnen opheffen; dat 
het arrest derhalve, door het ver
weer van eiseres, ten betoge « dat 
haar overspel is gepleegd verschil
lende jaren nadat haar man de ech
telijke woonplaats had verlaten en 
dus niet beledigend is », niet te wil
len onderzoeken, de in de twee eer
ste middelen aangewezen wetsbepa
lingen schendt; 

Dat die middelen gegrond zijn; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 229, 1350, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 23 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de echtscheiding 
tussen de partijen ten laste van eiseres 
toestaat op grand van artikel 229 van het 
Burgerlijk Wetboek, na erop te hebben 
gewezen dat eiseres betoogde dat haar 
overspel noch beledigend noch smadelijk 
was voor haar man, op grand dat « het 
op 20 februari 1981 door dit hof uitge
sproken arrest niet enkel de echtgenote 
tot een geldboete van 26 frank wegens 
herhaald overspel tussen 1 april 1977 en 
27 augustus 1978 heeft veroordeeld, maar 
ook 1 frank heeft toegekend aan de man 
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die zich burgerlijke partij had gesteld; door het strafgerecht tot schadever
dat de burgerlijke beschikkingen van goeding wegens morele schade niet 
een strafrechtelijke beschikking welis- noodzakelijk volgt dat de begane 
waar geen gezag van gewijsde erga om- fout een beledigend of smadelijk ka
nes hebben, maar toch gelden voor de 
betrokken partijen indien een van hen rakter had, waarvan de ernst buiten 
die exceptie opwerpt »; en op grond dat de beoordelingsbevoegdheid valt van 
het overspel beledigend of smadelijk de burgerlijke rechter die over de 
blijft << omdat de veroordeling door het vordering tot echtscheiding uit
strafgerecht tot burgerlijke vergoeding spraak moet doen; 
van het strafrechtelijk aangetoond over- D h d b 
spel, bewijst dat dit overspel nog steeds at et arrest, oor te eslissen 
beledigend of smadelijk bleef (voor ver- « dat de veroordeling door het straf
weerder) ,, gerecht tot vergoeding op burgerlijk 

terwijl de strafvordering wegens over- gebied van het strafrechtelijk bewe
spel en de rechtsvordering tot echtschei- zen overspel, aantoont dat dit over
ding, nu zij twee totaal onderscheiden spel nog steeds beledigend of sma
voorwerpen hebben, zelfs in geval van delijk was (voor verweerder) », zijn 
burgerlijke partijstelling, volledig onaf- beslissing niet naar recht verant
hankelijk van elkaar zijn; uit de veroor- woordt; 
deling van een overspelige echtgenoot 
door het strafgerecht om aan de andere Dat het middel in zoverre gegrond 
echtgenoot schadevergoeding wegens is; 
morele schade te betalen, niet noodzake-
lijk volgt dat het beledigend en smade-
lijk karakter van het overspel, in de zin 
van artikel 229 van het Burgerlijk Wet-
hoek, is aangetoond; zodat het arrest, dat 
zegt dat het overspel van eiseres beledi
gend was voor verweerder omdat zij 
door het strafgerecht was veroordeeld tot 
vergoeding op burgerlijk gebied van het 
strafrechtelijk vastgestelde overspel, zon
der na te gaan of het overspel, gelet op 
aile omstandigheden van de zaak, beledi
gend was voor verweerder, artikel 229 
van het Burgerlijk Wetboek schendt vol
gens hetwelk overspel slechts dan een 
grond tot echtscheiding uitmaakt als het 
beledigend is voor de andere echtgenoot 
(schending van de in het middel aange
wezen bepalingen en inzonderheid van 
artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek), 
de regel miskent volgens welke het ge
zag van gewijsde in burgerlijke zaken 
slechts uitwerking heeft als de gevorder-
de zaak dezelfde is en de vordering op 
dezelfde oorzaak is gegrond (schending 
van de in het middel aangewezen bepa-
lingen en inzonderheid van de artikelen 
23 van het Gerechtelijk Wetboek en 4 
van de wet van 17 april 1878) en de regel 
miskent volgens welke de vergoeding 
van de schade uit een misdrijf enkel het 
bestaan impliceert van een fout, een 
schade en een oorzakelijk verband tus
sen de fout en de schade (schending van 
de in het middel aangewezen bepalingen 
en inzonderheid van artikel 1382 van het 

urgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de veroorde
ling van de overspelige echtgenoot 

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. 

17 januari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 292 

1" KAMER - 18 januari 1985 

1° LEVENSONDERHOUD - VITKERING 
TOT ONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - VOR 
DERING OP GROND VAN ARTT 301 EN 303 B W. 
- GEEN VORDERING OP EENZIJDIGE RECHTS
PLEGING 
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2° LEVENSONDERHOUD UITKERING 
TOT ONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - VOR
DERING OP GROND VAN ARTT. 301 EN 303 B.W. 
- HOGER BEROEP - TOE TE PASSEN 
RECHTSPLEGING. 

3° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - LEVENSONDERHOUD - UITKERING 
TOT ONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - VOR
DERING OP GROND VAN ARTT. 301 EN 303 B.W. 
- TOE TE PASSEN RECHTSPLEG!NG. 

1" Uit de enkele omstandigheid dat de 
pleidooien in de zaak betreffende een 
vordering, gegrond op artt. 301 en 303 
B. W: en strekkende tot toekenning van 
een uitkering tot onderhoud na echt
scheiding, in de raadkamer werden ge
houden en de beslissing in de raadka
mer werd gewezen, volgt niet dat de 
beslissing als een beschikking in de 
zin van art. 1029 of 1253quater Ger. W: 
moet worden beschouwd. 

2" en 3" De rechter die vaststelt dat de 
vordering gegrond is op artt. 301 en 
303 B. W: en strekt tot toekenning van 
een uitkering tot onderhoud na echt
scheiding, leidt daaruit wettig af dat 
het gaat om een vordering in de zin 
van art. 1320 Ger. W:, zodat, wat het ha
ger beroep betreft, de gewone regels 
van het geding toepasselijk zijn. 

(LUYPAERT T. BUELENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4388) 

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 scherr
ding van de artikelen 757, 780, eerste lid, 
5", 1028, 1029, eerste lid, 1031, 1051, eer
ste lid, voor zoveel nodig 1253quater van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg in de aangevochten beslissing over
weegt dat verweerster « terecht doet op
merken dat zij haar vordering, gesteund 
op de artikelen 301 en 303 van het Bur
gerlijk Wetboek, op regelmatige wijze 
voor de eerste rechter heeft ingeleid 
door een verzoekschrift, overeenkomstig 

artikel 1321 van het Gerechtelijk Wet
hoek "• dat « de oproeping van de par
tijen geschiedde in overeenstemming 
met de bepalingen van artikel 1321 van 
het Gerechtelijk Wetboek, nadat door de 
eerste rechter een datum voor de zitting 
werd bepaald », dat « verder, zoals voor
geschreven wordt door artikel 1322 van 
het Gerechtelijk Wetboek, voor de be-

. handeling van de zaak de regels van het 
geding toepasselijk zijn (artikel 735 en 
volgende van het Gerechtelijk Wet
hoek) >>, dat « de beslissing van de eerste 
rechter dan ook een vonnis is en ten on
rechte door hem als een beschikking 
werd bestempeld », dat « voor de bereke
ning van de termijn van beroep artikel 
1051 van het Gerechtelijk Wetboek van 
toepassing is, dewelke deze bepaalt op 
een maand, te rekenen vanaf de beteke
ning van het vonnis », dat « die beteke
ning door gerechtsdeurwaarder ter zake 
niet gebeurde », dat « noch de procedure 
voorzien door de artikelen 1025 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek, 
noch deze voorzien door de artikelen 
1253bis en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek, ter zake mochten gevolgd wor
den, vermits zulks niet door de wet 
wordt bepaald », dat « de kennisgeving 
van de zogenaamde " beschikking " aan 
de partijen, door de griffier, overeen
komstig artikel 1253quater van het Ge
rechtelijk Wetboek, geen gevolgen kan 
hebben voor de aanvang van de termijn 
van beroep », en besluit dat « aangezien 
de eerste rechter in werkelijkheid een 
"vonnis " heeft uitgesproken en de ter
mijn van beroep slechts een aanvang 
neemt vanaf de betekening ervan door 
gerechtsdeurwaarder, hetgeen in casu 
niet gebeurde, het beroep van appellante 
toelaatbaar is » (vonnis blz. 1-2), het ho
ger beroep derhalve ontvangt, en deels 
gegrond verklaart, 

terwijl ten deze partijen bij door de 
griffier verzonden gerechtsbrief in raad
kamer werden opgeroepen, op 29 sep
tember 1981 partijen in raadkamer wer
den gehoord, er conclusies hebben neer
gelegd, en de zaak in beraad werd 
gehouden; de Vrederechter van het kan
ton Wolvertem op 13 oktober 1983 in 

: raadkamer een beschikking wees, waar
van de griffier partijen kennis gaf bij ge
rechtsbrief; de hoedanigheid of kwalifica
tie van gerechtelijke beslissingen voort-

. vloeit uit hun bestanddelen, en niet 
bepaald wordt door, bij voorbeeld, de 

' grond waarop de vordering werd inge
steld; de rechter die de gerechtelijke be
slissing wijst, of die ze in hoger beroep 
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beoordeelt, de macht niet heeft de wette
lijke aard ervan te wijzigen; ten deze de 
beslissing van de vrederechter bijgevolg, 
op grond van haar bestanddelen, en ge
let op het procedureverloop, slechts kan 
opgevat worden als een beschikking, in 
de zin van hetzij artikel 1029, eerste lid, 
hetzij 1253quater van het Gerechtelijk 
Wetboek; hoger beroep tegen zodanige 
beschikkingen, overeenkomstig hetzij ar
tikel 1031, hetzij artikel 1253quater, d, 
van het Gerechtelijk Wetboek, openstaat 
binnen een maand na de kennisgeving 
van de beschikking; zodat de rechtbank 
in de bestreden beslissing niet wettig 
vermocht te oordelen dat in onderhavige 
zaak de beslissing van de eerste rechter 
als « vonnis dient te worden opgevat, en 
zij ten onrechte door hem als « beschik
king • werd bestempeld, nu de pleidooi
en der zaak in raadkamer werden gehou
den (schending van de artikelen 757, 
1028 en voor zoveel nodig 1253quater, a, 
van het Gerechtelijk Wetboek) en de be
slissing in raadkamer werd gewezen 
(schending van de artikelen 780, 5°, 1029, 
eerste lid, en voar zoveel nodig 1253qua
ter, b, van het Gerechtelijk Wetboek); de 
rechtbank althans de bewijskracht, ver
bonden aan de beroepen beslissing, 
schendt (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), en de rechters bijgevolg even
min vermochten te oordelen dat ten deze 
voor de berekening van de termijn van 
hoger beroep artikel 1051 van het Ge
rechtelijk Wetboek toepasselijk was, en 
het hoger beroep ontvankelijk vermoch
ten te verklaren (schending van de arti
kelen 1031, 1051, en voor zoveel nodig 
1253quater, d, van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Overwegende dat, blijkens de niet 
aangevochten vaststellingen van het 
bestreden vonnis, de vordering van 
verweerster steunt op de artikelen 
301 en 303 van het Burgerlijk Wet
boek en strekt tot toekenning van 
een uitkering tot onderhoud na echt
scheiding voor haarzelf en voor haar 
jongste zoon; dat de vordering inge-. 
steld werd bij tot de vrederechter 
gericht verzoekschrift, waarin te
vens was gevraagd uitspraak te 
doen « na partijen te hebben opge-1 
roepen »; 

Overwegende dat de enkele om
standigheid dat de pleidooien van de 
zaak voor de vrederechter in raad-

kamer werden gehouden en de be
slissing van de vrederechter in raad
kamer werd gewezen, niet tot gevolg 
heeft dat de beslissing als een be
schikking in de zin van de artikelen 
1029 of 1253quater van het Gerechte
lijk Wetboek moet worden be
schouwd, waarop bij het instellen 
van hager beroep de artikelen 1031 
of 1253quater, d, van dat wetboek 
toepasselijk zouden zijn; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, uit de hiervoren bedoelde 
vaststellingen, die het doet met be
trekking tot het voorwerp van de 
vordering en de aard van de wette
lijk te volgen procedure, wettig af
leidt dat het ter zake gaat om een 
vordering in de zin van artikel 1320 
van het Gerechtelijk Wetboek, en 
zonder schending van de in het mid
del vermelde wetsbepalingen, over
eenkomstig artikel 1322 van dat wet
boek, beslist dat, wat het hager 
beroep betreft, de gewone regelen 
van het geding toepasselijk zijn; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

18 janauri 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, procureur-gene
raal - Advocaten: mrs. Biitzler en De 
Gryse. 

Nr. 293 

1' KAMER - 18 januari 1985 

1° VERHAAL OP DE RECHTER- VER

HAAL OP DE RECHTER WEGENS RECHTSWEI
GERING - VERZOEKSCHRIFr DAT GEEN 
GRONDEN VAN RECHTSWEIGERING VER
MELDT - GEVOLG. 
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2° VERHAAL OP DE RECHTER- VER

HAAL OP DE RECHTER ONGEGROND VER
KLAARD - VEROORDELING TOT SCHADEVER
GOEDING AAN DE BETROKKEN MAGISTRAAT. 

1 o Wanneer de verzoeker, die een ver
haal op de rechter wegens rechtsweige
ring heeft ingediend, in zijn ver
zoekschrift geen enkel gegeven ver
meldt dat met rechtsweigering te ma
ken heeft, wordt zijn verhaal onge
grond verklaard. 

2° Wanneer het verhaal op de rechter on
gegrond wordt verklaard, wordt de ei
ser, indien daartoe aanleiding bestaat, 
met toepassing van art. 1146 Ger. W., 
tot schadevergoeding aan de betrok
ken magistraat veroordeeld. 

(GILLIS T. M ... ) 

(Eerste zaak) 

ARREST 

(A.R. nr. 4512) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift, op 25 mei 1984 ter grif
fie ingediend, waarin eiser verklaart 
een verhaal op de rechter uit te oe
fenen; 

Gelet op de memorie van ant
woord van de vrederechter op wie 
verhaal wordt genomen; 

Gelet op de beschikking van de 
Eerste Voorzitter, waarin de verslag
gever wordt benoemd; 

Gelet op de memorie van weder
antwoord van eiser; 

Overwegende dat de Vrederechter 
van het kanton Sint-Joost-ten-Node 
op 26 april 1984 een vonnis heeft ge
wezen in de zaak ingeschreven op 
de algemene rol van het vredege
recht onder nr. 840.289; 

Overwegende dat eiser preciseert 
dat zijn verzoek gegrond is op arti
kel 1140, 4°, van het Gerechtelijk 
Wetboek; dat hij aldus verklaart ver
haal op de rechter uit te oefenen op 
grond van rechtsweigering; 

Overwegende dat het verzoek
schrift geen gegeven vermeldt dat 
met rechtsweigering te maken heeft; 

Dat het verhaal op de rechter on
gegrond is; 

Overwegende dat met toepassing 
van artikel 1146 van het Gerechte
lijk Wetboek, indien het verhaal op 
de rechter ongegrond wordt ver
klaard, de eiser wordt veroordeeld 
tot schadevergoeding aan de magis
traat, indien daartoe grond bestaat; 

Dat de vrederechter terecht aan
spraak maakt op een schadevergoe
ding, die deze magistraat nochtans 
beperkt tot het symbolisch bedrag 
van een frank; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt eiser een frank 
schadevergoeding te betalen aan de 
magistraat op wie verhaal wordt ge
nomen; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

( Tweede zaak) 

ARREST 

(A.R. nr. 4528) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift, op 25 mei 1984 ter grif
fie ingediend, waarin eiser verklaart 
een verhaal op de rechter uit te oe
fenen; 

Gelet op de memorie van ant
woord van de vrederechter op wie 
verhaal wordt genomen; 

Gelet op de beschikking van de 
eerste voorzitter, waarin de verslag
gever wordt benoemd; 

Gelet op de memorie van weder
antwoord van eiser; 

Overwegende dat de Vrederechter 
van het kanton Sint-Joost-ten-Node 
op 26 april 1984 een vonms heeft ge-
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wezen in de zaak ingeschreven op 
de algemene rol van het vredege
recht onder nr. 831.067; 

Overwegende dat eiser verhaal op 
de rechter verklaart uit te oefenen 
op grand van artikel 1140, 1°, dit is 
omdat de vrederechter zich aan be
drag of list schuldig heeft gemaakt 
hetzij tijdens het onderzoek, hetzij 
bij zijn vonnis; 

Overwegende dat het vonnis van 
de vrederechter vaststelt dat de ei
ser ook in naam van zijn echtgenote 
verscheen en dat hij en de raads
man van de verweerder op de open
bare terechtzitting van 12 april 1984 
werden gehoord; dat eiser deze au
thentieke vaststellingen niet van 
valsheid beticht; 

Overwegende dat de rechter, met 
toepassing van artikel 7 58 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de partijen 
de uitoefening van het recht hun 
conclusies en verweermiddelen zelf 
voor te dragen, kan ontzeggen, in
dien hij bevindt dat de partijen door 
drift of onbedrevenheid buiten staat 
zijn hun zaak met de vereiste beta
melijkheid of met de nodlge duide
lijkheid te bespreken; 

Overwegende dat voor het overige 
eiser enkel een eigen zienswijze ver
woordt, zonder enig feit te stellen, 
te bewijzen of aan te bieden te be
wijzen; 

Dat het verhaal op de rechter on
gegrond is; 

Overwegende dat met toepassing 
van artikel 1146 van het Gerechte
lijk Wetboek, indien het verhaal op 
de rechter ongegrond wordt ver
klaard, de eiser wordt veroordeeld 
tot schadevergoeding aan de magis
traat, indien daartoe grond bestaat; 

Dat de vrederechter terecht aan
spraak maakt op een schadevergoe
ding, die deze magistraat nochtans 
beperkt tot het symbolisch bedrag 
van een frank; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt eiser een frank 

schadevergoeding te betalen aan de 
magistraat op wie verhaal wordt ge
nomen; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

18 januari 1985- 1' kamer- Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, procureur-gene
raal - Advocaten : mrs. Delahaye en 
Nelissen Grade. 

Nr. 294 

3' KAMER - 21 januari 1985 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS
VERZEKERING - ZELFSTANDIGEN - AR
BEIDSONGESCHIKTHEID - BEGRIP. 

De zelfstandige die wegens letsels of 
functionele stoornissen nag slechts mi
nieme taken in verband met zijn tevo
ren uitgeoefende zelfstandige be
roepsbezigheid vervult, is arbeidsonge
schikt in de zin van artikel19 Arbeids
geschiktheidsbesluit Zelfstandigen, in
dien hij geen andere beroepsbezigheid 
uitoefent. 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING T. D'HOOGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4556) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1984 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 19 en 20 van het koninklijk be
sluit van 20 juli 1971 houdende instelling 
van een verzekering tegen arbeidsonge
schiktheid ten voordele van de zelfstan
digen, 

doordat het arrest de beslissing van 22 
mei 1981 van de Geneeskundige Raad 
voor Invaliditeit vernietigt en voor recht 
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zegt dat verweerder op 1 juni 1981 ver
der als arbeidsongeschikt wordt erkend 
in de zin van artikel 20 van het konink
lijk besluit van 20 juli 1971, op grond 
dat : eiser beweert dat de deskundige en 
de rechtbank geen rekening hebben ge
houden met de arbeidsmotivatie en de 
rei:He activiteiten van verweerder die in 
zijn bakkerij nog zou werken, hetgeen 
blijkt uit het proces-verbaal van de ad
junct-controleur; het probleem met ge
zond verstand moet benaderd worden; 
het verslag aan de Koning trouwens ver
meldt dat theoretische aanpak moet ver
meden worden bepaaldelijk wanneer het 
erom gaat de mogelijkheid van herclas
sering in een ander zelfstandig beroep te 
overwegen; ter zake de bakkerij in feite 
uitgebaat wordt door de echtgenote en 
de dochter van verweerder met behulp 
van familieleden; het duidelijk is dat de 
arbeidsongeschiktheid van belangheb
bende enkel en aileen in functie van zijn ' 
persoonlijke activiteit mag geevalueerd 
worden; uit het betrouwbaar en omstan
dig verslag van dr. Brees blijkt dat ver
weerder op 1 juni 1981 verder een einde 
moest maken, wegens letsels en func
tionele stoornissen, aan de taken verbon
den aan zijn vroegere zelfstandige activi
teit van bakker en daarenboven onge
schikt is voor om het even welke be
roepsbezigheid te verrichten die hem in 
billijkheid zou kunnen opgelegd worden; 
na de pathologische verschijnselen te 
hebben beschreven, deze dokter nog ver
meldt dat het feit dat betrokkene een mi
nieme activiteit heeft in een half-automa
tische bakkerij niet kan nagezien wor
den als een reele arbeid en een mogelijk
heid tot verdienen; er tenslotte nog de 
psychologische barriere is die onoverko
melijk lijkt, terwijl hij ook niet meer ge
schikt is voor gelijk welk werk; deze 
vaststelling als beslissend kan worden 
beschouwd; de rechtspraak aanvaardt 
dat de zelfstandige toch alle beroepsacti
viteiten heeft stopgezet wanneer hij nog 
in beperkte mate zich bezig houdt met 
zijn vroegere activiteit; rekening houden
de met de fysieke letsels en functionele 
stoornissen beschreven in het deskundi
genverslag, en in acht genomen de vast
stellingen gedaan door de adjunct-contra
leur van eiser van 24 november 1982, 
aanvaard kan worden dat verweerder 
voldoet aan de voorwaarden gesteld in 
artikel 20 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1971, 

terwijl, ... 
derde onderdeel, het arrest ten on

rechte oordeelt dat verweerder, die zich 

regelmatig met zijn echtgenote in de 
oveninstallatie van de bakkerij bevindt, 
welke tevens verkoopsruimte is, die in
structies geeft bij het maken van het 
deeg en die helpt bij het insteken en uit
trekken van het brood, daardoor op 1 ju
ni 1981 zijn beroepsactiviteit als zelfstan
dige bakker zou gestaakt hebben; im
mers blijkt dat verweerder, rekening 
gehouden met zijn persoonlijke toestand, 
nog altijd een bepaalde beroepsactiviteit 
uitoefent en deze in alle geval niet valle
dig heeft stopgezet; verweerder evenmin 
ongeschikt was om het even welke be
roepsactiviteit uit te oefenen; het arrest 
derhalve ten onrechte oordeelt dat ver
weerder op 1 juni 1981 arbeidsongeschikt 
was (schending van de artikelen 19 en 20 
van het koninklijk besluit van 20 juli 
1971): 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 20 van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1971 houdende instelling 
van een verzekering tegen arbeids
ongeschiktheid ten voordele van de 
zelfstandigen, de gerechtigde in de 
loop van een tijdvak van invaliditeit 
geacht wordt zich in staat van ar
beidsongeschiktheid te bevinden, 
« wanneer voldaan is aan artikel 19 

·en hij bovendien erkend wordt on
geschikt te zijn om het even welke 
beroepsbezigheid uit te oefenen die 
hem billijkerwijze zou kunnen opge
legd worden, inzonderheid rekening 
gehouden met zijn stand, zijn ge
zondheidstoestand en zijn beroeps
opleiding »; dat, ingevolge artikel 19 
van het besluit, de gerechtigde on
der meer, « wegens letsels of func
tionele stoornissen, een einde heeft 
moeten stellen aan het volbrengen 

· der taken die verband hielden met 
zijn beroepsbezigheid als zelfstandi
ge en die hij v66r de aanvang van 
de arbeidsongeschiktheid waar-

·nam »; 
Overwegende dat de argumentatie 

van het onderdeel gericht is tegen 
het oordeel van het arbeidshof dat 
verweerder een einde had gemaakt 
aan de taken die verband hielden 
met zijn vroegere beroepsactiviteit 
als bakker; 
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Overwegende dat, blijkens het 
Verslag aan de Koning bij het 
koninklijk besluit van 20 juli 1971, 
de in artikel 19 bedoelde arbeidson
geschiktheid geen absoluut begrip 
is, maar gemeten moet worden aan 
de persoonlijke beroepsactiviteit, dat 
de non-activiteit met gezond ver
stand moet worden beschouwd en 
« het begrip van volledige 100 t.h. 
inactiviteit een theoretisch begrip 
(is) dat slechts in extreme gevallen 
in de praktijk teruggevonden 
wordt »; 

Overwegende dat de zelfstandige, 
die wegens letsels of functionele 
stoornissen nog slechts minieme ta
ken in verband met zijn tevoren uit
geoefende zelfstandige beroepsbezig
heid vervult, in de zin van artikel 19 
van voormeld koninklijk besluit ar
beidsongeschikt is indien hij geen 
andere beroepsbezigheid uitoefent; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de bakkerij ten deze feite
lijk door verweerders vrouw en 
dochter en familieleden wordt geex
ploiteerd; dat het eensdeels oordeelt 
dat de door eiser aangevoerde per
soonlijke werkzaamheid van ver
weerder slechts een minieme werk
zaamheid in een half-automatische 
bakkerij uitmaakt en niet als een 
reele arbeid of als een mogelijkheid 
tot verdienen kan worden be
schouwd; dat het arrest anderdeels, 
op grand van de vaststellingen van 
de aangestelde deskundige, tevens 
oordeelt dat verweerder ongeschikt 
is om het even welke beroepsbezig
heid uit te oefenen die hem billijker
wijze zou kunnen worden opgelegd; 

Dat de rechters aldus de beslis
sing dat verweerder in de loop van 
het tijdvak van invaliditeit arbeids
ongeschikt is, wettelijk verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 januari 1985 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 295 

3• KAMER - 21 januari 1985 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - DWIN
GENDE WETSBEPALING - BEREKENING VAN 
HET BEDRAG VAN DE UITWINNINGSVERGOE
DING. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - BESLIS
SING IN HOGER BEROEP DIE OVEREENSTEMT 
MET DE BESLISSING IN EERSTE AANLEG -
BESLISSING IN EERSTE AANLEG DOOR ElSER 
TOT CASSATIE IN HOGER BEROEP NIET AAN
GEVOCHTEN. 

1o De bepalingen van art. 101 van deAr
beidsovereenkomstenwet die de bere
kening van het bedrag van de uitwin
ningsvergoeding regelen, zijn niet van 
openbare orde noch dwingend ten 
voordele van de werkgever (1). 

2o Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel gegrond op bepalingen 
die de openbare orde niet raken noch 
dwingend zijn en waarbij een beslis
sing in hoger beroep wordt bekriti
seerd die overeenstemt met de beslis
sing in eerste aanleg die door de eiser 
tot cassatie in hoger beroep niet werd 
bestreden (2). 

(1) Zie Cass., 26 feb. 1970 (A. C., 1970, 599) en 
15 feb. 1973 (ibid., 1973, 601); zie ook Cass., 10 
jan. 1983, A.R. nr. 3660 (A.C., 1982-83, nr. 269). 

(2) Cass., 3 dec. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 
333) en 24 feb. 1967 (A. C., 1967, 809); zie Cass., 
19 jan. 1978 (A.C., 1978, 608) met noot en cone!. 
proc.-gen. Dumon, toen eerste advocaat-gene
raal, in Bull. en Pas., 1978, I, 576. 
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(BLACKWOOD HODGE N.V. T. VAN GRIMBERGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4565) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1983 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 101 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de aan ver
weerder toegekende uitwinningsvergoe
ding bepaalt op vier maandwedden, dit is 
617.592 frank, te vermeerderen met de 
wettelijke intresten vanaf 6 januari 1982, 
na vastgesteld te hebben enerzijds, met 
verwijzing naar de redengeving van het 
beroepen vonnis, dat het jaarlijkse basis
loon van 1.852.778 frank slechts commis
sies ten bedrage van 145.088 frank om
vat, en onderzijds, althans impliciet, dat 
verweerder een vast loon en een com
missieloon ontving, 

terwijl het basisloon dat in aanmer
king dient te worden genomen om de 
uitwinningsvergoeding te berekenen, het 
loon is dat verband houdt met de han
delsvertegenwoordigingsactiviteit, met 
uitsluiting van het loon dat verband 
houdt met de andere activiteiten binnen 
de onderneming; het arrest derhalve, na 
met verwijzing naar het beroepen vonnis 
te hebben vastgesteld dat verweerder 
een vast loon en een commissieloon ont
ving, en zonder te ontkennen dat de han
delsvertegenwoordiging niet zijn enige of 
voornaamste activiteit was, de hem ver
schuldigde uitwinningsvergoeding ten 
onrechte berekent op grond van zijn ge
hele maandwedde, inbegrepen deze in 
verband met zijn andere activiteit in de 
onderneming, welke niet die van han
delsvertegenwoordiger was (schending 
van artikel 101 van de wet van 3 juli 
1978): 

Over de grond van niet-onvanke
lijkheid door verweerder tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat het middel, dat niet aan de 
feitenrechter is voorgelegd, gegrond 
is op wetsbepalingen die niet van 

openbare orde en evenmin dwin
gend zijn, en derhalve' nieuw en dus 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de bepalingen 
van artikel 101 van de wet van 3 juli 
1978 die de berekening van het be
drag van de uitwinningsvergoeding 
regelen, de openbare orde niet ra
ken en niet dwingend zijn ten voor
dele van de werkgever; 

Overwegende dat het arbeidshof 
het vonnis van de arbeidsrechtbank 
bevestigt, in zover dit het bedrag 
van de uitwinningsvergoeding here
kent op de volledige maandwedde; 
dat het arbeidshof aldus weliswaar 
toepassing maakt van de bepalingen 
die de vaststelling van het bedrag 
regelen; dat eiseres evenwel door 
het arbeidshof niet is opgekomen te
gen de beslissing van de arbeids
rechtbank omtrent het bedrag van 
de vergoeding; 

Dat het middel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

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

21 januari 1985 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 

· Delahaye en De Gryse. 

Nr. 296 

3" KAMER - 21 januari 1985 

GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS - KIN
DERBIJSLAG - RECHTGEVEND KIND - LEEF
TIJDSGRENS- MINDER-VALIDE KIND- AAN
VANG VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
BEHOUD VAN DE HOEDANIGHEID VAN 
RECHTGEVEND KIND. 
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Het minder-valide kind dat ten minste 66 
pet. arbeidsongeschikt is, geeft recht 
op kinderbijslag tot de leeftijd van 25 
jaar, op voorwaarde dat de ongeschikt
heid een aanvang heeft genomen voor
aleer het kind wegens het bereiken 
van de gewone leeftijdsgrens heeft op
gehouden rechtgevend op kinderbijslag 
te zijn; vereist is niet dat de hoedanig
heid van rechtgevend kind ononder
broken heeft bestaan tot op de datum 
vanaf welke de kinderbijslag wordt ge
vraagd. [Art. 63 Kinderbijslagwet Werk
nemers (1).] 

(HOMBERGS T. R!JKSDIENST VOOR KINDER
BIJSLAG VOOR WERKNEMERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4573} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1983 
door het Arbeidshof te Gent gewe-. 
zen; 

heid of vermindering van haar lichame
lijke of geestelijke geschiktheid vertoon
de van minstens 66 %, dat op 25 
december 1975 deze ongeschiktheid op 
30 % werd bepaald en bij beslissing van 
29 augustus 1980 de ongeschiktheid op 
70 % werd gebracht vanaf 6 februari 
1976, op 30 % vanaf 1 augustus 1977 en 
opnieuw op 70 % vanaf 13 november 
1978, met herziening op 31 augustus 
1984, oordeelt: « krachtens artikel 63 van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders blijft de 
kinderbijslag ten goede komen aan het 
rechtgevend kind tot de leeftijd van 25 
jaar, indien het ten minste 66 % arbeids
ongeschikt is; de bij dit artikel bedoelde 
ongeschiktheid moet een aanvang heb
ben genomen vooraleer het kind wegens 
het bereiken van de bij deze wetten be
paalde leeftijdsgrens heeft opgehouden 
rechtgevend te zijn op kinderbijslag; in 
casu dient vastgesteld dat de dochter 
van (eiseres) op 1 augustus 1977 opge
houden had rechtgevend te zijn, omdat 
zij niet aileen werkzaam was in een con
servefabriek gedurende een viertal 
maanden, maar daarenboven gedurende 
1 jaar werkloosheidsuitkeringen had ant-

Over het middel, afgeleid uit de schen- vangen; krachtens hager vernoemd arti
ding van de artikelen 97 van de Grand- kel 63 was de dochter van (eiseres) bijge
wet, 62, §§ 1 en 1bis, en 63, eerste lid, 1", volg tevens niet meer rechtgevend vanaf 
en derde lid, van de wetten betreffende 12 november 1978 op kinderbijslag en 
de kinderbijslag voor Ioonarbeiders, ge- kon zij ook geen aanspraak maken op de 
coordineerd door het koninklijk besluit bijkomende bijslag voor minder-valide 
van 19 december 1939, gewijzigd, wat ar- (artikel 47 van de gecoordineerde wetten 
tikel 62, § 1, betreft, door het koninklijk betreffende de kinderbijslag aan loonar
besluit nr. 7 van 18 april 1967, wat arti- beiders) daar deze bijslag het lot moet 
kel 62, § 1bis, betreft, door de wet van 4 volgen van de kinderbijslag », en beslist: 
juli 1969, wat artikel 63, eerste lid, be- « de dochter van (eiseres) ( ... ) kan ook 
treft, door de wet van 28 maart 1975, en geen beroep doen op (een ministerii:He) 
wat artikel 63, derde lid, betreft, door het omzendbrief ( ... ) om de kinderbijslag en 
koninklijk besluit nr. 7 van 18 april 1967, de bijkomende bijslag voor minder-vali
en, voor zover nodig, van artikel 47 van, de verder te blijven genieten », het hager 
de gecoordineerde wetten betreffende de beroep gegrond verklaart, het beroepen 
kinderbijslag voor loonarbeiders, gewij- vonnis vernietigt en voor recht verklaart 
zigd door het koninklijk besluit nr. 7 van dat eiseres geen aanspraak meer kan 
18 april 1967, , maken op kinderbijslag en bijkomende 

kinderbijslag voor haar minder-valide 
doordat het arbeidshof, na te hebben dochter vanaf 13 november 1978, 

vastgesteld : dat de dochter van eiseres 
sedert haar geboorte een ontoereikend- terwijl artikel 62, § 1, van de gecoordi
------------------; neerde wetten betreffende de kinderbij

(1) In onderhavige zaak vindt art. 63 Kin
derbijslagwet Werknemers toepassing, zoals 
het werd gewijzigd bij de wet van 28 maart 
1975 en het K.B. nr. 7 van 18 april 1967. Bij 
K.B. nr. 207 van 13 sept. 1983 werd in art. 63 
een bepaling ingevoegd, Iuidens welke de ver
eiste arbeidsongeschiktheid zonder onderbre
king moet blijven bestaan. De voorwaarde dat 
de hoedanigheid van rechtgevend kind even
min onderbroken mag zijn, komt ook in deze 
bepaling niet voor. 

slag voor loonarbeiders, gewijzigd door 
het koninklijk besluit nr. 7 van 18 april 
1967, bepaalt : « de kinderbijslag wordt 
verleend totdat het kind de leeftijd van 
14 jaar bereikt of de leeftijd waarop de 
leerplicht eindigt, indien het kind voor
dien 14 jaar wordt »; artikel 62, § 1bis, 
eerste lid, van dezelfde wetten, inge

. voegd bij de wet van 4 juli 1969, bepaalt : 
« de kinderbijslag wordt verleend tot 16 
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jaar ten behoeve van het kind dat geen 
andere winstgevende bedrijvigheid uitoe
fent dan deze bepaald ter uitvoering van 
§ 4, tweede lid, en dat bovendien geen 
sociale uitkering wegens arbeidsonge
schiktheid of onvrijwillige werkloosheid 
geniet »; artikel 63, eerste lid, 1°, van de
zelfde wetten, gewijzigd door de wet van 
28 maart 1975, stelt: « de kinderbijslag 
blijft ten goede komen aan het rechtge
vend kind ( ... ) tot de leeftijd van vijfen
twintig jaar, indien het ten minste 66 % 
arbeidsongeschikt is », terwijl het derde 
lid van dezelfde bepaling, gewijzigd door 
het koninklijk besluit nr. 7 van 18 april 
1967, bepaalt: « de bij dit artikel bedoel
de arbeidsongeschiktheid moet een aan
vang hebben genomen, vooraleer het 
kind wegens het bereiken van de bij de
ze wetten bepaalde leeftijdsgrens, heeft 
opgehouden rechtgevend op kinderbij
slag te zijn »; laatstbedoelde bepaling bij
gevolg vereist dat de arbeidsongeschikt
heid een aanvang moet genomen hebben 
tijdens een bepaalde periode, doch niet 
dat deze arbeidsongeschiktheid ononder
broken voortduurt tot het ogenblik waar
op de kinderbijslag aangevraagd wordt; 
artikel 47 van dezelfde wetten, gewijzigd 
door het koninklijk besluit nr. 7 van 18 
april 1967, voor ieder minder-valide kind 
beneden de leeftijd van 25 jaar een bij
komende bijslag bepaalt; het arbeidshof 
ten deze vaststelt dat de dochter van ei
seres op 18 augustus 1982 meerderjarig 
is geworden, aldus impliciet aangevend 
dat zij op 18 augustus 1961 geboren 
werd, en dat de dochter van eiseres op 1 
augustus 1977 opgehouden had rechtge
vend op kinderbijslag te zijn; het ar
beidshof, na de vermelde !eden van arti
kel 63 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonar
beiders in herinnering te hebben ge
bracht, beslist dat de dochter van eiseres 
bijgevolg krachtens artikel 63 van de ge
coordineerde wetten tevens niet meer 
rechtgevende was vanaf 12 november 
1978, op de enkele grand dat zij op 1 au
gustus 1977 opgehouden had rechtgevend 
te zijn op kinderbijslag, omdat zij gebin
nen werken was in een conservefabriek 
en daarna gedurende ongeveer een jaar 
werkloosheidsuitkeringen had genoten; 
het arbeidshof derhalve, door voormelde 
beslissing, in het ongewisse laat of de 
dochter van eiseres vanaf 12 november 
1978 (eigenlijk wordt bedoeld 13 novem
ber 1978) opgehouden had rechtgevende 
op kinderbijslag en bijkomende kinder
bijslag te zijn omdat de ongeschiktheid, 
die ten grondslag lag aan de gevraagde, 

toepassing van artikel 63, eerste lid, 1°, 
van de gecoordineerde wetten betreffen
de de kinderbijslag voor loonarbeiders, 
geen aanvang had genomen vooraleer 
het kind opgehouden had rechtgevende 
op kinderbijslag te zijn ingevolge het be
reiken van de bij die gecoordineerde 
wetten bepaalde leeftijdsgrens, dan wei 
omdat, spijt het feit dat deze ongeschikt
heid een aanvang had genomen vooral
eer het kind wegens het bereiken van de 
leeftijd opgehouden had rechtgevende op 
kinderbijslag te zijn, het recht op kinder
bijslag toch vervallen was wegens de tij
delijke en op 1 augustus 1977 aangevatte 
tewerkstelling en de erop volgende perio
de van werkloosheidsuitkeringen; het ar
rest aldus met dubbelzinnige redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), welke redenen bovendien 
onwettig zijn, nu enerzijds uit de vast
stellingen van het arbeidshof zelf blijkt 
dat de dochter van eiseres vanaf haar 
geboorte meer dan 66 % arbeidsonge
schikt was, en deze ongeschiktheids
graad herwonnen werd vanaf 13 novem
ber 1978, en anderzijds het recht op 
kinderbijslag en bijkomende kinderbij
slag vanaf 13 november 1978 niet onder
worpen was aan een voorwaarde van ge
brek aan of korte tewerkstelling, maar 
integendeel slechts onderworpen was 
aan de voorwaarden dat de dochter van 
eiseres meer dan 66 % arbeidsongeschikt 
was en dat deze ongeschiktheid een aan
vang had genomen vooraleer het kind 
wegens het bereiken van de leeftijd van 
veertien of zestien jaar in beginsel opge
houden had rechtgevende op kinderbij
slag en bijkomende kinderbijslag te zijn 
(schending van de in het middel aange
wezen wetsbepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het rechtgevende kind, 
Martina Dedier, dat op 18 augustus 
1982 meerderjarig werd, vanaf zijn 
geboorte tot 24 december 1975 onon
derbroken een vermindering van 
zijn lichamelijke of geestelijke ge
schiktheid vertoonde van ten minste 
66 %, dat tussen 25 december 1975 
en 12 november 1978 periodes van 
70 en 30 % elkaar opvolgden, maar 
dat de ongeschiktheid vanaf 13 no
vember 1978 70 % bedroeg; 

Overwegende dat de ten deze toe
passelijke bepalingen van het eerste 
lid, 1 o, en het tweede lid van artikel 
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63 van de gecoordineerde wetten be- Overwegende dat uit het voren
treffende de kinderbijslag voor loon- staande volgt dat ook de beslissing 
arbeiders, respectievelijk gewijzigd die eiseres de in artikel 47 van de 
bij de wet van 28 maart 1975 en bij gecoordineerde wetten bepaalde bij
het koninklijk besluit nr. 7 van 18 komende bijslag ontzegt, niet wette
april 1967, inhouden dat rechtgeven- lijk is verantwoord, nu die beslis
de kinderen die ten minste 66 % ar- sing enkel steunt op de overweging 
beidsongeschikt zijn, recht op kin- dat die bijslag het lot van de kinder
derbijslag blijven geven tot de leef- bijslag moet volgen; 
tijd van 25 jaar, op voorwaarde dat Dat het middel in zoverre gegrond 
die ongeschiktheid een aanvang is; 
heeft genomen vooraleer het kind, 
wegens het bereiken van de bij de 
gecoordineerde wetten bepaalde 
leeftijdsgrens, opgehouden heeft 
rechtgevend op kinderbijslag te zijn; 
dat artikel 62, § 1, van de gecoordi
neerde wetten, gewijzigd bij konink
lijk besluit nr. 7 van 18 april 1967, 
onder meer bepaalt dat kinderbij
slag wordt verleend totdat het kind 
de leeftijd van veertien jaar bereikt; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat Mar
tina Dedier de vereiste graad van 
arbeidsongeschiktheid bezat v66r 18 
augustus 1975, dit is vooraleer zij de 
leeftijd van veertien jaar had be
reikt; 

Overwegende dat het arrest eise
res de kinderbijslag en de bijkomen
de bijslag ontzegt vanaf 13 novem
ber 1978, omdat Martina Dedier de 
hoedanigheid van rechtgevend kind 
tussen 1 augustus 1977 en 12 novem
ber 1978 niet zou hebben bezeten, 
nu zij in die periode een viertal 
maanden had gewerkt en gedurende 
een jaar werkloosheidsuitkeringen 
had ontvangen; 

Overwegende evenwel dat voor
meld artikel 63 van de gecoordineer
de wetten het recht op kinderbijslag 
niet afhankelijk maakt van de voor
waarde dat de hoedanigheid van 
rechtgevend kind ononderbroken 
heeft bestaan tot op de datum vanaf 
welke bijslag wordt gevraagd; 

Dat het arrest op dat punt derhal
ve zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt, nu het aan de wette
lijk gestelde voorwaarden een voor
waarde toevoegt; 

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. 

21 januari 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chiitel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal Advocaten: mrs. 
HUtzler en Simont. 

Nr. 297 

3' KAMER - 21 januari 1985 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- STRIJDIGHEID TUSSEN EEN WET EN EEN 
DECREET - PREJUDICIELE VRAAG - STRIJ
DIGHEID VASTGESTELD DOOR HET HOF -
GEVOLG VOOR DE RECHTER OP VERWIJZING. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRIJDIGHEID TUSSEN EEN WET EN EEN DE
CREET - PREJUDICIELE VRAAG - STRIJDIG
HEID VASTGESTELD DOOR HET HOF - GE
VOLG VOOR DE RECHTER OP VERWIJZING. 

3° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE 

VRAAG - UITSPRAAK VAN HET HOF VAN CAS-
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SATIE ONDER DE GELDING VAN DE WET VAN 
9 AUG. 1980 - GEEN VRAAG AAN HET ARBI
TRAGEHOF. 

1o en 2° Wanneer het Hof, onder de gel
ding van art. 45 Wet Raad van State, 
gew. bij de wet van 9 aug. 1980, uit
spraak heeft gedaan over een prejudi
ciele vraag betreffende de strijdigheid 
tussen een wet en een decreet, is het 
arrest dat definitief is, overeenkomstig 
2 van dit art. 45, bindend voor de 
rechter op verwijzing, zonder dat daar
toe de bij § 4 van hetzelfde artikel be
paalde bekendmaking is vereist (1). 

3° Wanneer het Hof, onder de gelding 
van art. 45 Wet Raad van State, gew. 
bij de wet van 9 aug. 1980, in dezelfde 
zaak uitspraak heeft gedaan over een 
prejudiciele vraag betreffende de strij
digheid tussen een wet en een decreet, 
behoeft de rechter op verwijzing de
zelfde vraag niet meer aan het Arbi
tragehof te stellen (2). (Art. 15 wet 28 
juni 1983.) 

(AIMO N.V. T. VAN HOET) 

ARREST 

(A.R. nr. 4582) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1984 op 
verwijzing gewezen door het Ar
beidshof te Brussel; 

Gelet op de arresten van het Hof, 
op 30 maart 1981 en 8 februari 1982 
gewezen (3); 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, 6, 1119, 1120 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 45 van de ge
coordineerde wetten op de Raad van Sta
te, gewijzigd door artikel 28 van de ge
wone wet van 9 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen en 15 van de 
wet van 28 juni 1983 houdende de inrich
ting, de bevoegdheid en de werking van 
het Arbitragehof, 

doordat het arrest, wat de oplossing 
van de in deze zaak aan de orde komen-

de prejudicii:He vraag betreft, zich gebon
den acht door het arrest van het Hof van 
Cassatie van 30 maart 1981 en de vorde
ring van eiseres tot het stellen van een 
prejudiciele vraag aan het Arbitragehof 
afwijst op grond: « dat het definitief ge
worden arrest van 30 maart 1981 belet 
dat het reeds prejudicieel geschil tussen 
de partijen in onderhavige zaak een 
tweede maal wordt onderzocht; dat im
mers de nieuwe procedureregelen betref
fende een dergelijk prejudicieel geschil, 
vervat in de wet van 28 juni 1983, die 
weliswaar onmiddellijk van toepassing 
zijn op de nog niet afgehandelde zaken, 
de daden van rechtspleging die geldig 
onder de vorige wetgeving werden ge
steld, niet ongedaan maken; dat (eiseres) 
ten onrechte stelt dat het arrest van 30 
maart 1981 van het Hof van Cassatie 
geen bindende kracht heeft voor het ar
beidshof; dat dit arrest immers beslist 
over een prejudicieel geschil dat destij ds 
alleen door de Raad van State of door 
het Hof van Cassatie kon worden be
slecht, en dat beslecht bleef in de zaak 
die aanleiding ga£ tot het prejudicieel ge
schil, tenzij het arrest binnen de daar
voor gestelde termijn van 90 dagen door 
de Wetgevende Kamers werd nietig ver
klaard, wat hier niet is geschied; dat het 
Ho£ van Cassatie trouwens heeft vastge
steld, op 8 februari 1982, dat zijn arrest 
van 30 maart 1981 definitie£ is geworden, 
d.w.z. dat het prejudicieel geschil gere
zen tussen de partijen, waaraan het ar
rest van 30 maart 1981 een einde heeft 
gesteld, niet meer opnieuw in dezelfde 
zaak tussen dezelfde partijen ter berech
ting kan worden voorgelegd >>; het arrest, 
met toepassing van artikel 10 van het de
creet van 19 juli 1973, de ontslagbrie£ 
van 11 februari 1975 absoluut nietig ver
klaart, derhalve oordeelt dat eiseres de 
arbeidsovereenkomst onrechtmatig heeft 
beeindigd en een opzeggings- en uitwin
ningsvergoeding aan verweerder ver
schuldigd is, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechters in zaken die aan hun oordeel 
onderworpen zijn, geen uitspraak mogen 
doen bij wijze van algemene en als regel 
geldende beschikking; deze regel ook 
geldt met betrekking tot arresten van ------------------1 het Hof van Cassatie, en de verwijzings

(1) en (2) Zie Cass., 30 maart 1981, A.R. 
nr. 2684 (A.C., 1980-81, nr. 437) met cone!. O.M. 
in T.B.P., 1981, blz. 594; Cass., 8 feb. 1982, A.R. 
nr. 2684 (A.C., 1981-82, nr. 344). 

(3) A.C., 1980-81, nr. 437, en 1981-82, nr. 344. 

rechter na een eerste beslissing van het 
Ho£ van Cassatie, overeenkomstig de ar
tikelen 1119 en 1120 van het Gerechtelijk 
W etboek, niet gehouden is zich te voegen 
naar de beslissing van het Ho£ betreffen
de het door het Hof beslechte rechts-
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punt; bij gebreke van enige anderslui
dende wetsbepaling dit ook geldt voor de 
beslissing van het Hof over een prejudi
cieel geschil, genomen met toepassing 
van artikel 45 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State; het arrest 
derhalve, door zich niettemin gebonden 
te achten door de door het Hof van Cas
satie in zijn arrest van 30 maart 1981 ge
nomen beslissing nopens de prejudiciiHe 
vraag die in onderhavig geding aan de 
orde is, aan dit arrest, in strijd met arti
kel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
waarde toekent van een algemene en als 
regel geldende beschikking, derhalve dit 
artikel schendt alsook de artikelen 1119, 
1120 van het Gerechtelijk Wetboek en 45 
van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State, zoals het in voege was 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
28 juni 1983; 

tweede onderdeel, luidens artikel 45, 
§ 4, van de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State, zoals het in voege was 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
28 juni 1983, het arrest van het Hof van 
Cassatie dat uitspraak doet over een pre
judicieel geschil, slechts uitwerking heeft 
vanaf de tiende dag die volgt op de be
kendmaking in het Belgisch Staatsblad; 
het arrest van het Hof van Cassatie van 
30 maart 1981 niet in het Belgisch 
Staatsblad werd gepubliceerd en derhal
ve geen uitwerking heeft en de zaak niet 
definitief regelt; het arrest derhalve, 
door zich niettemin door de beslissing 
over de prejudicii!Ie vraag vervat in het 
arrest van het Hof van Cassatie van 30 
maart 1981 gebonden te achten en door 
het prejudicieel geschil als definitief ge
regelde zaak tussen partijen te beschou
wen, artikel 45, § 4, van de gecoordineer
de wetten op de Raad van State schendt; 

derde onderdeel, krachtens artikel 3 
van het Gerechtelijk Wetboek de wetten 
op de rechterlijke organisatie, de be
voegdheid en de rechtspleging van toe
passing zijn op de hangende rechtsgedin
gen; ten deze het rechtsgeding tussen 
eiseres en verweerder niet beeindigd 
was; het arbeidshof derhalve, voor de 
oplossing van de prejudiciele vraag 
waarmee het werd geconfronteerd, ge
houden was, krachtens artikel 15, § 1, 
van de wet van 28 juni 1983, een prejudi
ciele vraag te stellen aan het Arbitrage
hof, nu het niet vaststelt dat voldaan is 
aan een van de uitzonderingen op deze 
verplichting vervat in voormeld artikel 
15, § 2, van de wet van 28 juni 1983; het 
arrest, door zich definitief gebonden te 
achten door het arrest van het Hof van 

Cassatie van 30 maart 1981, de artikelen 
3 van het Gerechtelijk Wetboek en 15, 
§ 2, van de wet van 28 juni 1983 schendt: 

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

het Hof van 30 maart 1981 vaststelt 
dat artikel 10 van het decreet van 
de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap van 19 juli 
1973 tot regeling van het gebruik 
van de talen voor de sociale betrek
kingen tussen de werkgevers en de 
werknemers, alsmede van de door 
de wet en de verordeningen voorge
schreven akten en bescheiden van 
de ondernemingen, strijdig is met 
artikel 59 van de wetten op het ge
bruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoordineerd op 18 juli 1966, in zo
verre sancties worden voorgeschre
ven wegens het gebruik van een an
dere taal dan het Nederlands door 
private nijverheids-, handels- of fi
nanciebedrijven waarvan de exploi
tatiezetel in Brussel-Hoofdstad is ge
vestigd, voor de in artikel 52, § 1, 
eerste lid, van die wetten bedoelde 
bescheiden welke bestemd zijn voor 
het nederlandssprekend personeel 
dat die bedrijven in het Nederlandse 
taalgebied tewerkstellen; dat het ar
rest, alvorens verder uitspraak te 
doen over de voorziening, beslist -
met toepassing van artikel 45 van 
de bij koninklijk besluit van 12 ja
nuari 1973 gecoordineerde wetten op 
de Raad van State, gewijzigd bij ar
tikel 28 van de gewone wet van 9 
augustus 1980 - dat in onderhavige 
zaak toepassing dient te worden ge
maakt van artikel 10 van het de
creet en niet van artikel 59 van de 
gecoordineerde wetten; 

Dat het arrest van het Hof van 8 
februari 1982 vaststelt dat het arrest 
van 30 maart 1981 niet nietig werd 
verklaard door de Wetgevende Ka
mers, met toepassing van artikel 45, 
§ 2, van de gecoordineerde wetten 
op de Raad van State, en dat dit ar
rest derhalve krachtens dezelfde be
paling definitief is; 

Overwegende dat die vaststellin
gen impliceren dat het arrest van 30 
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maart 1981 het opgeworpen prejudi
cieel geschil in onderhavige zaak de
finitief heeft beslecht en dat het bij
gevolg bindend is voor de rechter op 
verwijzing; 

Dat het arbeidshof, door zich ge
bonden te achten door voormeld ar
rest, niet de waarde eraan toekent 
van een algemene en als regel gel
dende beschikking en de in het on
derdeel vermelde wetsbepalingen 
niet schendt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest van 
30 maart 1981, dat krachtens artikel 
45, § 2, van de gecoordineerde wet
ten op de Raad van State definitief 
is, voor de partijen in het geschil en 
voor de rechter op verwijzing bin
dend is zonder dat daartoe de bij ar
tikel 45, § 4, bepaalde bekendma
king is vereist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het ten deze op

geworpen prejudicieel geschil door 
het definitieve arrest van het Hof 
van 30 maart 1981 was beslecht v66r 
de inwerkingtreding van de wet van 
28 juni 1983 houdende de inrichting, 
de bevoegdheid en de werking van 
het Arbitragehof; 

Dat het arbeidshof derhalve niet 
ertoe gehouden was het door eiseres 
opnieuw opgeworpen prejudicieel 
geschil voor te leggen aan het Arbi
tragehof, ook al was het rechtsge
ding tussen de partijen wat de 
grond van de zaak betreft, niet be
eindigd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 januari 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 298 

3' KAMER - 21 januari 1985 

VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGER

LUKE ZAKEN - HEROPENING VAN DE DE
BATTEN - AMBTSHALVE - VORDERING AF
GEWEZEN OP GROND VAN EEN EXCEPTIE VAN 
ONBEVOEGDHEID. 

De rechter is verplicht de heropening 
van de debatten te bevelen wanneer 
hij een vordering geheel of ten dele af
wijst op grand van een exceptie van 
onbevoegdheid, welke de partijen voor 
hem niet hebben opgeworpen (1). (Art. 
774, tweede lid, Ger.W.) 

(CONSERVEN TALPE N.V. T. DE LOS SANTOS 
GONZALEZ, CENTRUM VOOR ERGONOMIE EN 

MANAGEMENTWETENSCHAPPEN P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4584) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1984 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 77 4, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek en voor 
zoveel nodig van artikel 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
overwogen dat « in feite reeds vooraf
gaandelijk (dient) gesteld dat enkel en 
aileen de betwisting gerezen tussen (ei
seres) en eerste (verweerder) tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten be
hoort, zodat de oorspronkelijke verde
ring, ingesteld tot tussenkomst en vrij
waring tegenover tweede (verweerster) 
en de tegeneis van laatstgenoemde, als 
onontvankelijk dienden afgewezen we
gens onbevoegdheid ratione materiae "• 
de oorspronkelijke vordering in tussen
komst en vrijwaring, door eiseres inge
steld, onontvankelijk ratione materiae 
verklaart en eiseres in de kosten veroor
deelt, 

terwijl artikel 774, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat overeenkom
stig artikel 1042 van hetzelfde wetboek 

(1) Cass., 21 jan. 1983, A.R. nr 
(A.C., 1982-83, nr. 296). 

3732 
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toepasselijk is in boger beroep, de recht
er oplegt de debatten te heropenen alvo
rens hij een vordering geheel of gedeel
telijk afwijst op grond van een exceptie 
die de partijen voor hem niet hebben 
ingeroepen; de rechter die een vordering 
wil afwijzen, hetzij geheel, hetzij gedeel
telijk, op grond van een exceptie van on
bevoegdheid, nietigheid, verjaring, ver
val, niet-ontvankelijkheid of enige ande
re exceptie in de zin van artikel 774, 
tweede lid, van bet Gerechtelijk Wet
hoek, die de partijen voor hem niet heb
ben opgeroepen, derhalve, ten einde de 
rechten van de verdediging te vrijwaren, 
ertoe gehouden is de debatten te herope
nen; bet arbeidshof, dat de vordering in 
vrijwaring en tussenkomst door eiseres 
tegen verweerster ingesteld, heeft afge
wezen, op grond van een door partijen 
niet aangevoerde exceptie van onbe
voegdheid ratione materiae, zonder te 
debatten te heropenen, derhalve artikel 
774, tweede lid, van bet Gerechtelijk 
Wetboek schendt, althans weigert deze 
wetsbepaling toe te passen in boger be
roep en aldus artikel 1042 van bet Ge
rechtelijk Wetboek schendt; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid die door de verweerders te
gen het middel is opgeworpen en af
geleid uit het gebrek aan belang in 
de mate dat het overwegingen bekri
tiseert van het arrest die voor eise
res geen nadelige beslissing inhou
den; 

Overwegende dat de verweerders 
stellen dat de vordering tot vrijwa
ring alsook de ingestelde tegeneisen 
reeds door eiseres zelf aanhangig 
gemaakt werden v66r de rechtbank 
van koophandel, zodat zij geen en
kel belang heeft op te komen tegen 
het arrest dat beslist de zaak naar 
hetzelfde rechtscollege te verwijzen; 

Overwegende dat de enkele om
standigheid dat de zaak terug wordt 
verwezen naar de rechtbank waarbij 
eiseres zelf ze aanhangig had ge
maakt, haar niet het belang ont
neemt om zich te verdedigen tegen 
een beslissing waarbij de rechter 
naar wie de zaak eerst was verwe
zen, zich onbevoegd verklaart om 
ervan kennis te nemen; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat eerste verweer

der op 3 juni 1981 eiseres dagvaard
de tot betaling van een opzeggings

. vergoeding van 3.578.528 frank in 
hoofdsom; dat eiseres op haar beurt 
tweede verweerster dagvaardde tot 
vrijwaring wat betreft alle veroorde
lingen welke ze zou oplopen en 
daarenboven om haar te horen ver
oordelen tot vergoeding van de be
drijfsschade die door het tewerkstel
len van eerste verweerder werd 
veroorzaakt; 

Overwegende dat het arrest de eis 
tot vrijwaring verwerpt op grond dat 
« enkel en aileen de betwisting gere
zen tussen (eiseres} en eerste (ver
weerder} tot de bevoegdheid van het 
arbeidshof behoort, zodat de oor
spronkelijke vordering ingesteld tot 
tussenkomst en vrijwaring tegen
over tweede (verweerster} en de te
geneis van laatstgenoemde als on
ontvankelijk dienden (te worden} 
afgewezen wegens onbevoegdheid 
ratione materiae »; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 774, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, dat blijkens artikel 
1042 van dat wetboek ook toepasse
lijk is op de rechtsmiddelen, de 
rechter de heropening van de debat
ten moet bevelen alvorens de vorde
ring geheel of gedeeltelijk af te wij
zen op grond van een exceptie die 
de partijen voor hem niet hadden 
aangevoerd; 

Dat het arrest, door de vordering 
tot vrijwaring te verwerpen wegens 
onbevoegdheid zonder aan eiseres 
de gelegenheid te geven haar op
merkingen te maken over de excep
tie die tot afwijzing van haar vorde
ring leidt, de voormelde wetsbepa
lingen schendt; 

Om die redenen, en ongeacht het 
tweede middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het de 
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oorspronkelijke vordering in tussen
komst en vrijwaring niet ontvanke
lijk ratione materiae verklaart, de 
zaak wat die vordering betreft naar 
de rechtbank van koophandel ver
wijst en uitspraak doet over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei-. 
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Antwerpen. 

21 januari 1985 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal Advocaten: mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 299 

2• KAMER - 22 januari 1985 

VOLTALLIGE TERECHTZITTING 

STE RECHTER WORDT VERWEZEN - GEEN 
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - CASSTIE
BEROEP NIET ONTVANKELIJK V66R DE EIND
BESLISSING - EINDBESLISSING OVER DE 
SCHADE - SCHADE - BEGRIP. 

1" Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep, wanneer het v66r de eindbeslis
sing is ingesteld, tegen een arrest dat, 
zonder te beslissen over een geschil in
zake bevoegdheid, definitief uitspraak 
doet over bepaalde bestanddelen van 
de schade en, voor het overige, een 
provisionele vergoeding toekent, een 
onderzoeksdaad beveelt en de zaak 
naar de eerste rechter verwijst (1}. 
(Art. 416 Sv.) 

2" Geen eindbeslissing, in de zin van art. 
416 Sv., is de beslissing waarbij enkel 
over bepaalde bestanddelen van de 
door de burgerlijke partij geleden 
schade uitspraak wordt gedaan; het 
nadeel dat het slachtoffer door het 
misdrijf heeft geleden, vormt een en
kele schade, ongeacht of de bestandde
Jen van dezelfde aard zijn of niet en 
derhalve aan dezelfde dan wei aan ver
schillende regels onderworpen zijn. 

(SAMEC T. DESAIR) 

ARREST 

(A.R. nr. 8724) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
10 VOORZIENING IN CASSATIE - TER- den arrest, op 17 februari 1984 door 

MIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE het Hof van Beroep te Antwerpen 
RECHTSVORDERING - MEERVOUDIGE SCHA-
DE - BESLISSING WAARBIJ UITSPRAAK 
WORDT GEDAAN OVER BEPAALDE BESTAND
DELEN VAN DE SCHADE EN, VOOR HET OVE
RIGE, EEN PROVISIONELE VERGOEDING 
WORDT TOEGEKEND, EEN ONDERZOEKSDAAD 
WORDT BEVOLEN EN DE ZAAK NAAR DE EER
STE RECHTER WORDT VERWEZEN - GEEN 
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - CASSATIE
BEROEP INGESTELD V66R DE EINDBESLIS
SING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - MEERVOUDIGE SCHA
DE - BESLISSING WAARBIJ UITSPRAAK 

gewezen; 
Gelet op de beschikking van 6 no

vember 1984 van de heer eerste 
voorzitter van het Hof, beslissende 
dat de zaak in voltallige zitting be
handeld zal worden; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissin
gen op de civielrechtelijke vordering 
van de verweerster Maria Desair te
gen eiser; 

Overwegende dat eiser zonder be
, rusting afstand doet van zijn voor
ziening omdat << de beslissing over 

WORDT GEDAAN OVER BEPAALDE BESTAND-~---------------------------------
DELEN VAN DE SCHADE EN, VOOR HET OVE
RIGE, EEN PROVISIONELE VERGOEDING 
WORDT TOEGEKEND, EEN ONDERZOEKSDAAD 
WORDT BEVOLEN EN DE ZAAK NAAR DE EER-

(1) Zie cone!. adv.-gen. Ve1u, Cass., 4 april 
1984, A.R. nr. 3379 (Bull. en Pas., 1983-84, 
nr. 449), inzonderheid nr. 16 met de talrijke 
verwijzingen. 
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de gehele vordering van (verweer
ster) niet definitief is en derhalve 
krachtens artikel 416 (van het Wet
hoek van Strafvordering) de voorzie
ning van eiser voorbarig is en niet 
ontvankelijk »; 

Nr. 300 

2' KAMER - 22 januari 1985 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - STU!TING - APOSTILLE VAN 
HET PARKET VAN DE POLITIERECHTBANK 
WAARB!J, INGEVOLGE INGESTELD HOGER BE
ROEP, NAVOLGENDE STUKKEN AAN DE PRO
CUREUR DES KON!NGS WORDEN OVERGEZON
DEJ\T. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING- OVERTREDING VAN HET WEG
VERKEERSREGLEMENT - TERMIJN. 

Dat akte verleend dient te worden 
van de afstand van de voorziening, 
zowel in zoverre ze gericht is tegen 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van verweerster tegen ei
ser, waarbij, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, aan verweer
ster, met be trekking tot de door 
haar ondergane rechtstreekse scha
de, voortvloeiende uit de verwondin
gen die zij bij het ongeval opliep, l----------------
een voorschot van 1 frank wordt toe
gekend en een deskundigenonder
zoek wordt bevolen, en de zaak voor 
verdere afhandeling terug naar de 
eerste rechter wordt gezonden, als 
in zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen waarbij aan 
verweerster, als erfgename, een de
finitief bedrag van 28.028 frank voor 
begrafeniskosten wordt toegekend, 
met betrekking tot de door haar on
dergane zijdelingse schade, die zij 
ten gevolge van het overlijden van 
haar echtgenoot ondergaat, voor mo
rele schade een definitief bedrag 
van 200.000 frank en voor materiele 
schade definitieve bedragen van 
796.517 frank en 2.289.656 frank wor
den toegekend; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

22 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Anderslui
dende conclusie (2) van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Houtekier en Biitzler. 

(2) Het lag niet in de bedoeling van het 
O.M. 's Hofs vaste rechtspraak volgens welke 
een beslissing niet definitief is wanneer zij en
kel over een of bepaalde bestanddelen van de 
schade uitspraak doet, te wijzigen. 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

Het O.M. was evenwel van oordeel dat het 
wenselijk was dat het Hof het begrip « scha
de » nader omschreef, vooral gelet op het on
derscheid dat inzake aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst, sinds het arrest van 19 dec. 
1962 (volt. terechtz.) (Bull. en Pas., 1963, I, 491) 
wordt gemaakt tussen schade door terugkaat
sing en directe eigen schade. Enerzijds is, in 
geval van schade door terugkaatsing, de fout 
van het slachtoffer tegenwerpbaar aan zijn 
rechthebbenden [Cass., 19 dec. 1962, voormeld; 
17 juni 1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 1096); 19 
dec. 1967 (A.C., 1968, 576); 19 okt. 1976 
(A.C., 1977, 212); 15 april 1980 (ibid., 1979-80, 
nr. 515); 16 sept. 1980, A.R. nr. 5906; 10 feb. 
1981, A.R. nr. 5907, en 14 april 1981, A.R. 
nr. 6056 (ibid., 1980-81, nrs. 35, 342 en 470)], an
derzijds, kan, in geval van directe eigen scha
de, diezelfde fout aan hen die worden tegenge
worpen [Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 190); 18 feb. 1981, A.R. nr. 1361 
(ibid., 1980-81, nr. 361); 28 mei 1982, A.R. 
nr. 3387 (ibid., 1981-82, nr. 580); 6 okt. 1982, 
A.R. nr. 2192 (ibid., 1982-83, nr. 95)]. 

Uit die rechtspraak blijkt dat een zelfde 
slachtoffer schade van verschillende aard kan 
lijden, waarop dan ook verschillende rechtsre
gels van toepassing zijn. Naar de mening van 
het O.M. zou het onderscheid volgens de aard 
van het nadeel kunnen leiden tot een « nauw
keuriger >> omschrijving van het begrip schade, 
m.b.t. de beoordeling of een beslissing a! dan 
niet definitief is, in die zin dat het zo kon wor
den gezien dat een enkele schade niet kon be
staan uit delen waarop verschillende rechtsre
gels toepasselijk zijn en dat er dus evenveel 
schaden zouden bestaan als er onderscheiden 
relevante rechtsregelingen zijn. Zodat de ge
bruikelijke rechtspraak van kracht zou blijven, 
maar in een andere interpretatie, t.w. dat niet 
definitief is de beslissing die enkel over een of 
bepaalde delen van een en dezelfde schade uit
spraak doet, nl. van de schade waarop dezelf
de rechtsregels van toepassing zijn. 

Afgezien van de juridische redenen die het 
O.M. beschouwde als een verantwoording voor 
de mterpretatie die het aan het Hof wou voor-

(Zie vervolg nota volgende blz.) 
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~0 VERJARING - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING VAN 
llE STRAFVORDERING - OMSTANDIGHE!D 
/.ONDER GEVOLG T.A.V. DE TIJD!G INGESTEL
J)E CIV!ELRECHTELIJKE VORDERING. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE BE
SL!SSING OP DE STRAFVORDERING WEGENS 
VERVAL VAN DIE RECHTSVORDER!NG- KOS
TEN VAN DIE VORDERING TEN LASTE VAN DE 
STAAT - CASSATIE ZONDER VERW!JZING. 

1 o De a pastille van het parket van de po
litierechtbank waarbij, ingevolge inge
steld hager beroep, navolgende stuk
ken aan de procureur des Konings 
worden overgezonden, levert geen 
daad van onderzoek of van vervolging 
op die de verjarlng van de strafvorde
ring stuit (1). (Art. 22 wet 17 april 1878, 
gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961; 
artt. 150 en 156 Ger.W.) 

(2). (Art. 68 Wegverkeerswet; artt. 22, 
23 en 25 wet 17 april 1878, gewijzigd 
bij de wet van 30 mei 1961.) 

3° De verjaring van de strafvordering en 
de daaruit volgende vernietiging heb
ben geen gevolg t.a. v. de civielrechte
lijke vordering die v66r de verjaring 
van de strafvordering is ingesteld (3). 
(Art. 26 wet 17 april 1878, gewijzigd bij 
de wet van 30 mei 1961.) 

4° Wanneer de beslissing op de strafvor
dering vernietigd wordt wegens verval 
van die rechtsvordering en de kosten 
van die rechtsvordering ten laste van 
de Staat moeten blijven, geschiedt de 
cassatie zonder verwijzing (4). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT T. DOP
CHIE D., DOPCHIE J., PAPILLON; DOPCHIE D., 

DOPCHIE J., PAPILLON T. BESBRUGGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8856) 

2° De strafvordering volgende uit een 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment verjaart, bij ontstentenis van een 
grand van schorsing, door verloop van 
een jaar na de laatste daad van onder
zoek of van vervolging, verricht in de 
loop van het jaar te rekenen van de 
dag waarop de overtreding is begaan 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 april 1878 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio

----------------1 nele Rechtbank te Gent; 
(Vervolg nota 2 van arrest nr. 299.} 

stellen, zag het er ook een voordeei in van I. Op de voorziening van de procu
praktische aard. Wanneer de beslissing over reur des Konings te Gent, gericht 
de schade door terugkaatsing definitief is, ter- tegen de beslissing op de strafvorde
wijl de beslissing over de directe eigen schade ring tegen Dominique Dopchie en 
dat niet is, zou de beklaagde, die door het hof 
van beroep aileen aansprakelijk is verklaard tegen de beslissingen op de door 
ter zake van de door de burgerlijke partij gele- hem tegen Joseph Dopchie en Mar
den schade, zich dadelijk in cassatie kunnen guerite Papillon, als civielrechtelijke 
voorzien tegen de beslissing over de schade 
door terugkaatsing en dadelijk een middel aansprakelijke partijen, ingestelde 

I d . kunnen aanvoeren ten betoge dat hij slechts vor enngen : 
tot gedeeltelijke schadeloosstelling is gehou-
den wegens de fout van het slachtoffer, die Over het middel, afgeleid uit de schen
aan de burgerlijke partij als rechthebbende 'ding van de artikelen 68 van de Wegver
van dat slachtoffer kan worden tegengewor- keerswet, 22, 25 en 28 van de wet van 17 
pen. april 1878 houdende de voorafgaande ti-

Volgens de heersende rechtspraak wordt het 'tel van het Wetboek van Strafvordering, 
recht van cassatieberoep tegen het arrest van 
het hof van beroep dat rechtdoet over de bur- doordat het bestreden vonnis oordeelt 
gerlijke rechts(vordering), en op tegenspraak I dat de verjaring van de strafvordering 
is gewezen, derhalve in kracht van gewijsde · gestuit werd door het kantschrift van 8 
gaat overeenkomstig art. 28 Ger.W. en dus ten !------------------....;; 
uitvoer kan worden gelegd, opgeschort zolang 
geen beslissing is gewezen waarop het middel, 
afgeleid uit de fout van het slachtoffer, geen 
invloed zal hebben. 

Nota arrest nr 300 

(1) Cass., 18 feb. 1975 (A.C., 1975, 678). 

1 Nota's arrest nr. 300 : 

(2) en (3) Cass., 18 feb. 19756, vermeld m 
noot 1; 10 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 94) en 14 
okt. 1981 (1b1d., 1981-82, nr 117). 

(4) Cass., 18 feb. 1975, vermeld m noot 1, en 
10 okt. 1979, vermeld m noot 2. 
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juni 1983 van het openbaar ministerie bij 
de Politierechtbank te Gent en gericht 
aan de procureur des Koning, 

terwijl dit kantschrift de overmaking 
betreft, door de ambtenaar die bij de po
litierechtbank de procureur des Konings 
bijstaat, aan de procureur des Konings 
zelf, van de ontvangstbewijzen van Jo
seph Dopchie en Marguerite Papillon 
« van de dagvaarding voor de politie
rechtbank van 1 april 1983 », om gevoegd 
te worden bij het dossier ten laste van 
Dominique Dopchie, Joseph Dopchie en 
Marguerite Papillon; dit kantschrift op 
generlei wijze een daad van vervolging 
of van onderzoek is die de verjaring 
stuit; de strafvordering derhalve verval
len was door verjaring: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, waarbij Dominique I 'opchie 
tot een geldboete en in de kosten 

-van de strafvordering wordt veroor
deeld wegens overtreding van het 
Wegverkeersre~lement, gepleegd op 
10 juli 1982, oordeelt dat de verja
ring van de strafvordering gestuit 
werd door een apostille van 8 juni 
1983 « van het openbaar ministerie 
bij de Politierechtbank te Gent ge
richt aan de procureur des Ko
nings »; dat deze redengeving een 
apostille betreft, ondertekend « voor 
de procureur des Konings » door 
« de politiecommissaris die hem bij 
de politierechtbank bijstaat », waar
bij navolgende stukken aan de pro
cureur des Konings te Gent worden 
overgemaakt ingevolge de hogere 
beroepen, ingesteld door de beklaag
de en de civielrechtelijk aansprake
lijke partijen; 

Overwegende dat, nu krachtens 
de artikelen 150 en 156 van het Ge
rechtelijk Wetboek de procureur des 
Konings het ambt van het openbaar 
ministerie bij de politierechtbanken 
van zijn arrondissement uitoefent 
en hij door de door de Koning aan
gewezen politiecommissarissen en ' 
gerechtelijke officieren of agenten 
bij de parketten in die uitoefening 
enkel wordt « bijgestaan », voormel
de apostille slechts een administra
tief stuk uitmaakte betreffende de 
i.nwendige dienst van hetzelfde par-

ket, welk stuk de verjaring van de 
strafvordering niet vermocht te stui
ten; 

Overwegende dat de laatste daad 
waarbij de verjaring van de straf
vordering ten deze werd gestuit, het 
vonnis is waarbij Dominique Dop
chie op 1 april 1983 door de politie
rechtbank op de strafvordering werd 
veroordeeld; 

Dat, bij ontstentenis van een 
grond tot schorsing, de strafvorde
ring op 31 maart 1984, te midder
nacht, ingevolge verjaring was ver
vallen; 

Dat het middel gegrond is en de 
vernietiging meebrengt van de be
slissingen waarbij Joseph Dopchie 
en Marguerite Papillon, als civiel
rechtelijk aansprakelijke partijen, 
worden veroordeeld; 

II. Op de voorziening van Domini
que Dopchie tegen de beslissing op 
de strafvordering tegen hem : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, overeenstemmend met het sub I 
hierboven weergegeven middel : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
het antwoord op het sub I hierboven 
aangevoerde middel, de beslissing 
op de strafvordering tegen eiser 
moet . worden vernietigd; 

III. Op de voorzieningen van Jo
seph Dopchie en Marguerite Papil
lon, civielrechtelijk aansprakelijke 
partijen, tegen de beslissingen op de 
vorderingen van het openbaar mi
nisterie tegen hen : 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

Overwegende echter dat, zoals 
blijkt uit het antwoord op het sub I 
hierboven aangevoerde middel, de 
beslissingen op de vorderingen van 
de procureur des Konings te Gent 
tegen de eisers, als civielrechtelijk 
aansprakelijke partijen, moeten 
worden vernietigd; 

IV. Op de voorzieningen van Do
minique Dopchie, beklaagde, Joseph 
Dopchie en Marguerite Papillon, ci-
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vielrechtelijk aansprakelijke par
tijen, tegen de beslisisngen op de ci
vielrechtelijke vorderingen van ver
weerster tegen hen : 

Overwegende dat blijkens de pro
cesstukken verweerster zich op 1 
april 1983 voor de politierechtbank 
tegen de eisers burgerlijke partij 
heeft gesteld; dat de civielrechtelijke 
vorderingen derhalve werden inge
steld vooraleer de strafvordering 
ingevolge verjaring was vervallen; 
dat het verval van de strafvordering 
en de vernietiging die er het gevolg 
van is, geen invloed hebben op de 
beslissingen op de voormelde civiel
rechtelijke vorderingen; 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het Domi
nique Dopchie op de strafvordering 
en Joseph Dopchie en Margueritte 
Papillon, als civielrechtelijk aan
sprakelijke partijen, op de vorderin
gen van de procureur des Konings 
te Gent veroordeelt; verwerpt de 
voorziening van Dominique Dopchie 
voor het overige; verwerpt de voor
zieningen van Joseph Dopchie en 
Margueritte Papillon; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
Dominique Dopchie in de helft van 
de kosten van zijn voorziening en in , 
de kosten van betekening ervan; 
veroordeelt Joseph Dopchie en Mar
guerite Papillon in de kosten van 
hun respectieve voorziening en van 
de betekening ervan; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; zegt 
dat er geen grand bestaat tot verwij
zing. 

22 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter: de h Screvens - Verslaggever : de 
h. Marchal - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 301 

2' KAMER - 23 januari 1985 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF· 
VORDERING - BEVEL TOT DAGVAARD!NG 
VAN DE BEKLAAGDE VOOR DE POLITIE
RECHTBANK - DAAD VAN VERVOLGING 
VERJARINGSTUITENDE DAAD. 

2° WEGVERKEER - VERVALLENVERKLA
RING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE BE
STUREN - UITGESPROKEN ALS STRAF WE
GENS EEN OVERTRED!NG VAN HET WEGVER
KEERSREGLEMENT - GEEN VASTSTELLING 
VAN HET BESTAAN VAN EEN VAN DE OM
STAND!GHEDEN VAN ART. 38, § 1, 2° EN 3°, 
WEGVERKEERSWET - ONWETTIGE STRAF. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET -
VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT 
TOT STUREN ALS STRAF - BESTANDDEEL 
VAN DE STRAF EN GEEN AFZONDERLIJKE 
STRAF. 

4 ° STRAF - VERVALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF - BE
STANDDEEL VAN DE STRAF EN GEEN AFZON
DERL!JKE STRAF. 

5° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT 
TOT STUREN ALS STRAF - VERNIETIGING 
WEGENS ONWETTIGHEID VAN DIE STRAF 
VOLLEDIGE VERNIETIGING. 

6° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - REGELMATIG CASSATIE
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE 
VOOR HEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE
LIJKE PARTIJ - VERNIETIGING OP HET CAS
SATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VER
NIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE BE
SL!SSING DAT DE BURGERRECHTEL!JK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ GEHOUDEN IS TOT BE
TALING VAN DE GELDBOETE EN DE KOSTEN. 

7° 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. 

8° CASSATIE - OMV ANG - STRAFZAKEN -
BURGERL!JKE RECHTSVORDERING - VER 
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NIETIGING VAN DE VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE - VEROORDELING VAN DE VER
ZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, 
VR!JWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ, TOT 
SCHADEVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ - GEEN CASSATIEBEROEP VAN VER
ZEKERAAR - BESLISSING ZONDER REDEN 
VAN BESTAAN. 

1 • Het bevel, ondertekend in naam van 
de procureur des Konings door de poli
tiecommissaris die hem in de uitoefe
ning van zijn ambt bij de politierecht
bank bijstaat, waarbij elke bevoegde 
gerechtsdeurwaarder of agent van de 
openbare macht wordt gelast de be
klaagde voor de politierechtbank te 
dagvaarden wegens de hem ten laste 
gelegde overtredingen, is een daad van 
vervolging waardoor de verjaring van 
de strafvordering wordt gestuit (1). 
(Art. 22 wet 17 april 1878.) 

2• Vervallenverklaring van het recht tot 
het besturen van een voertuig, wegens 
een overtrading van het Wegverkeers
reglement, is onwettig als het vonnis 
niet het bestaan vaststelt van een van 
de omstandigheden die, luidens art. 38, 
§ 1, 2• en 3•, Wegverkeerswet, de uit
spraak van een dergelijke straf door 
de rechter mogelijk maken (2). 

a• en 4• Vervallenverklaring van het 
recht een voertuig of een luchtschip te 
besturen of een rijdier te geleiden, 
die overeenkomstig art. 38 Wegver
keerswet als straf is uitgesproken, is 
een bestanddeel van de straf wegens 
een van in art. 38 vermelde misdrijven 
en niet een afzonderlijke straf (3). 

5• De onwettigheid van de als straf uit
gesproken vervallenverklaring van het 
recht tot het besturen van een voertuig 
strekt zich uit tot de gehele veroorde
ling wegens het misdrijf waarvoor het 
rijverbod werd opgelegd (4). 

6° Wanneer de burgerrechtelijk w:J.nspra
kelijke partij regelmatig cassatiebe
roep heeft ingesteld, brengt de vernie
tiging van de beslissing op de strafvor
dering ten laste van de beklaagde 
vernietiging mede van de beslissing 
dat de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij tot betaling van de geldboe
te en de kosten is gehouden (5). 

7• Vernietiging, op het niet beperkt cas
satieberoep van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering te zij
nen laste, brengt vernietiging mede 
van de beslissing op de tegen die be
klaagde ingestelde burgerlijke rechts
vordering die het gevolg is van de 
eerstbedoelde beslissing (6). 

a· Wanneer de veroordeling van de be
klaagde op de burgerlijke rechtsvorde
ring te zijnen laste op zijn cassatiebe
roep wordt vernietigd, verliest de be
slissing waarbij de verzekeraar van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de beklaagde, vrijwillig tussenge
komen partij voor de feitenrechter, 
wordt veroordeeld om schadevergoe
ding aan de burgerlijke partij te beta
len, haar reden van bestaan, oak al 
heeft de vrijwillig tussengekomen par
tij tegen die beslissing geen cassatie
beroep ingesteld (7). 

(KLEIS M., KLEIS K., PACKES T. ONDERLINGE 
MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN, DE 

LU!KSE VERZEKERING N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3602) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 februari 1984 in 
het Duits gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers, recht
doende in hoger beroep en gelet op 

----------------1 de in dezelfde taal gestelde voorzie
ning; 

(1) Cass., 6 april 1976 (A. C., 1976, 902); zie 
Cass., 17 jan. 1984, A.R. nr. 8354 (ibid., 1983-84,1-----------------
nr. 256). 

(2) Cass., 1 okt. 1973 (A.C., 1974, 112); zie 
Cass., 20 juli 1983, A.R. nr. 8112 (ibid., 1982-83, 
nr. 608), en 3 okt. 1984, A.R. nr. 3757 
(ibid., 1!)84-85, nr. 88). 

(3) en ( 4) Cass., 19 sept. 1979 (A. C., 1979-80, 
nr. 39); 20 juli 1983, A.R. nr. 8112 
(ibid., 1982-83, nr. 608). 

(5) Cass., 15 okt. 1980, A.R. nr. 1109 
(A.C., 1980-81, nr. 100); zie Cass., 2 okt. 1984, 
A.R. nr. 8809 (ibid., 1984-85, nr. 82). 

(6) Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3724 
(A.C., 1984-85, nr. 166). 

(7) Zie Cass., 30 maart 1982, A.R. nr. 7021 
(A.C., 1981-82, nr. 457). 
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Gelet op de door de eerste voorzit
ter gewezen beschikking van 12 juni 
1984 waarbij wordt beslist dat de 
rechtspleging voor het Hof vanaf de 
terechtzitting in het Frans zal wor
den voortgezet; 

I. ... 

Over het eerste middel van het ver
zoek, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 38 en 39 van de Wegverkeers
wet, 

doordat het vonnis eiser tijdelijk ver
vallen verklaart van het recht tot sturen, 
ofschoon geen enkele overtreding waar
voor hij is veroordeeld, de rechter het 
recht geeft de vervallenverklaring uit te 
spreken; dat met name de overtreding 
van artikel 30.1.1", c, van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 geen zware 
overtreding is; dat het koninklijk besluit 
van 7 april 1976 die overtreding op be
perkende wijze opsomt en dat, ofschoon 
artikel 30 daaronder wordt vermeld, en
kel het rijden zonder verlichting als zwa
re overtreding wordt aangemerkt; dat, 
nu de bepalingen van dat koninklijk be
sluit strikt moeten worden uitgelegd, het 
feit dat eiser als bestuurder op de open
bare weg met zijn grootlichten in plaats 
van met zijn dimlichten gereden heeft, 
ofschoon hij achter een ander voertuig 
reed op minder dan vijftig meter zonder 
inhaalmaneuver uit te voeren, geen zwa
re overtreding is waarvoor de rechter op 
grond van artikel 38, § 1, 3", van de wet 
de vervallenverklaring van het recht tot 
sturen mocht uitspreken : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
wegens overtreding van de artikelen 
8.3, tweede lid, 10.1.1°, 2° en 3°, 10.2, 
eerste lid, 16.4.1°, c, 16.5 en 30.1.1°, c, 
van het Wegverkeersreglement ver
oordeelt tot een enkele geldboete en 
hem bovendien met toepassing van 
artikel 38 van de Wegverkeerswet 
voor een duur van een maand ver
vallen verklaart van het recht tot 
het besturen van een motorvoertuig 
van de categorieen A tot E; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt dat een van de omstandig
heden waarin de rechter luidens ar
tikel 38, § 1, 2o en 3°, van de wet, bij 
veroordeling wegens overtreding 
van de politie over het wegverkeer, 
verval van het recht tot sturen kan 

uitspreken, bewezen was ten laste 
van eiser; dat het verval derhalve in 
strijd met de wet is uitgesproken; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het verval van 

het recht tot sturen een bestanddeel 
is van de straf die tegen eiser is uit
gesproken wegens de telastleggin
gen 1 tot 8; dat de onwettigheid er
van de onwettigheid van de gehele 
uit dien hoofde uitgesproken straf 
tot gevolg heeft; 

En overwegende dat, wat de te
lastleggingen 9 en 10 betreft, de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

C. Op de beslissing waarbij de ei
sers Karl Kleis en Johanna Packes 
hoofdelijk met hun zoon Marcel 
Kleis veroordeeld worden tot beta
ling van de geldboeten en de kos
ten: 

Overwegende dat de eisers zich 
regelmatig in cassatie hebben voor
zien tegen het openbaar ministerie, 
zodat de vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering die we
gens de telastleggingen 1 tot 8 is 
ingesteld tegen de beklaagde Marcel 
Kleis, de vernietiging tot gevolg 
heeft van de beslissing waarbij de 
eisers burgerrechtelijk aansprake
lijk worden verklaard voor de tegen 
hun zoon uitgesproken veroordeling 
tot betaling van de geldboete en de 
aan die telastleggingen verbonden 
kosten; 

Overwegende dat, wat de telast
leggingen 9 en 10 betreft, de eisers 
geen bijzonder middel aanvoeren; 

II. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers, beklaagde en burger
rechtelijk aansprakelijke partijen, 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de door verweerster Onderlinge 
Maatschappij der Openb:ue Bestu
ren tegen hen ingestelde civielrech
telijke vordering : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de :~trafvorde-
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ring de vernietiging tot gevolg heeft 
van de beslissing op de tegen de ei
sers ingestelde civielrechtelijke vor
dering, die het gevolg is van eerst
genoemde beslissing; 

III. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers, beklaagde en burger
rechtelijk aansprakelijke partijen, 
gericht zijn tegen de beslissing ten 
aanzien van de naamloze vennoot
schap De Luikse Verzekering, vrij
willig tussengekomen partij : 

Overwegende dat tussen de eisers 
en verweerster geen geding is aan
gegaan voor de feitenrechter en dat 
het vonnis tegen hen geen veroorde
ling uitspreekt die haar ten goede 
komt; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Overwegende evenwel dat, of
schoon de naamloze vennootschap 
De Luikse Verzekering, die voor de 
feitenrechter vrijwillig is tussenge
komen als verzekeraar van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de eiser Marcel Kleis voor het ge
bruik van het door hem bestuurde , 
motorvoertuig, zich niet in cassatie 
heeft voorzien, de hierna op de voor
ziening van de eisers uitgesproken 
vernietiging tot gevolg heeft dat de 
beslissing waarbij die partij tot 
schadevergoeding veroordeeld wordt · 
ten gunste van verweerster de On
derlinge Maatschappij der Openbare . 
Besturen, geen reden van bestaan 
meer heeft; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de door het 
openbaar ministerie we gens de te- : 
lastleggingen 9, 10 en 11 tegen de ei
sers ingestelde rechtsvordering, met 
dien verstande dat de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van de 
Onderlinge Maatschappij der Open
bare Besturen tegen de naamloze 
vennootschap De Luikse Verzeke-

ring geen reden van bestaan meer 
heeft; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt de eisers, ieder van 
hen, in een vierde van de kosten 
van hun voorziening; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de anders samengestelde Correctio
nele Rechtbank te Verviers, zitting 
houdende in hager beroep. 

23 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. J. Haas, Verviers; Dassesse 
en Simont. 

Nr. 302 

2' KAMER - 23 januari 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - VOOR
ZITTER CORRECTIONELE RECHTBANK DOET 
UITSPRAAK OVER EEN ZAAK WAARIN HIJ ALS 
ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN -
SCHENDING VAN DE GENOEMDE BEPALING. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK -
STRAFZAKEN - VOORZITTER CORRECTIONE
LE RECHTBANK DOET UITSPRAAK OVER EEN 
ZAAK WAARIN HIJ ALS ONDERZOEKSRECH
TER IS OPGETREDEN- SCHENDING VAN ART. 
6.1 VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIETIG -
NIETIGHEID OVERGENOMEN IN DE BESLIS
SING VAN DE APPELRECHTER- NIETIGHEID 
VAN DE BESLISSING IN HOGER BEROEP. 

1' en 2' Art. 6.1 Verdrag Rechten van de 
Mens wordt geschonden door het, der
halve nietige, vonnis van een correctio
nele rechtbank die wordt voorgezeten 
door een rechter die als onderzoeks
rechter in dezelfde zaak verslag heeft 
uitgebracht voor de raadkamer die de 
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verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank heeft bevolen 
(1). 

3" Wanneer een vonnis nietig is omdat 
de rechter die de correctionele recht
bank heeft voorgezeten, als onder
zoeksrechter in dezelfde zaak verslag 
had uitgebracht voor de raadkamer die 
de verwijzing van de verdachte naar 
de genoemde rechtbank heeft bevolen, 
is eveneens nietig het arrest dat, door 
het middel te verwerpen door de be
klaagde afgeleid uit de onverenigbaar
heid van de functies van onderzoeks
rechter en van voorzitter van de cor
rectionele rechtbank, die nietigheid 
overneemt (2). 

(LOMRY, MARCHAL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4033) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 oktober 1984 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Lomry, beklaagde: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 292 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 6 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest, in antwoord op het 
door eiser Pol Lomry aangevoerde mid
del volgens hetwelk de door de Correctio
nele Rechtbank te Verviers gewezen be
slissing nietig was omdat de onderzoeks
rechter, die voor de raadkamer de ver
wijzing naar de correctionele rechtbank 
heeft bevolen, ambtsverrichtingen heeft 
gesteld, eveneens de rechter was die de 
kamer van de correctionele rechtbank 
heeft voorgezeten, beslist dat artikel 292 

van het Gerechtelijk Wetboek een rech
ter niet verbiedt zitting te houden in 
een correctionele rechtbank die kennis 
neemt van een zaak waarin hij het ambt 
van onderzoeksrechter heeft uitgeoefend, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 292 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat nietig is het vonnis, gewezen door 
een rechter die vroeger bij het uitoefe
nen van een ander rechterlijk ambt ken
nis genomen heeft van de zaak; 

tweede onderdeel, het arrest de beslis
sing niet met redenen omkleedt, door en
kel te verwijzen naar een referentie aan 
een arrest van het Hof van Cassatie 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, artikel 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden bepaalt dat een ieder, bij het vast
stellen van zijn burgerlijke rechten en 
verplichtingen of bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem ingestel
de strafvervolging, recht heeft op een 
eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak, binnen een redelijke termijn, 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie welke bij de wet is 
ingesteld: 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechter Si

mar in zijn hoedanigheid van onder
zoeksrechter over de zaak verslag 
heeft uitgebracht voor de raadka
mer die de verwijzing van eiser 
naar de correctionele rechtbank 
heeft bevolen; dat deze1fde rechter 
het ambt van voorzitter heeft uitge
oefend in de correctionele rechtbank 
die over dezelfde zaak uitspraak 
heeft gedaan; 

Overwegende dat die omstandig
heden bij eiser een gewettigde twij
fel konden doen ontstaan aangaan
de de geschiktheid van de aldus 
samengestelde correctionele recht

----------------1 bank om de zaak op een onpartij

(1) Zie Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 513), 4 april 1984, A.R. nrs. 2910 en 3263 
(ibid., 1983-84, nr. 448) en de cone!. van het 
O.M., 19 dec. 1984, A.R. nr. 3482 (ibid., 1984-85, 
nr. 247) Europees Hof Rechten van de Mens, 
arrest 26 okt. 1984, zaak De Cubber. 

(2) Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3724 
(A.C., 1984-85, nr. 166). 

dige wijze te behandelen; dat het 
' vonnis bijgevolg nietig is; 

Overwegende dat het hof van be
roep, dat het beroepen vonnis beves
tigt door het door eiser voorgedra
gen middel te verwerpen volgens 
hetwelk de onderzoeksrechter niet 
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tevens voorzitter van de correctione
le rechtbank mag zijn in dezelfde 
zaak, die nietigheid overneemt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

ONDERZOEKSRECHTER VORDERING GE
GROND OP ONWETTIGE HANDELINGEN - EN
KELE OMSTANDIGHEID DIE VERDENKING 
NIET KAN WETTIGEN - VERWERPING VAN DE 
VORDERING. 

II. Op de voorziening van de eise-
res Marchal, beklaagde : 2° ONDERZOEKSRECHTER - VORDE-

RING TOT VERWIJZING NAAR EEN ANDERE 
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 uit het antwoord 
op het derde onderdeel van het eer
ste middel van de eiser Lomry blijkt 
dat het arrest de nietigheid van het 
beroepen vonnis overneemt; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is tot het onderzoeken van 
het eerste en het tweede onderdeel 
van het eerste middel en het tweede 
middel van de eiser Lomry die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwij st de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

23 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo-/ 
caat: mr. L. Defraiteur, Verviers. 

Nr. 303 

2' KAMER - 23 januari 1985 

ONDERZOEKSRECHTER WEGENS GEWETTIG
DE VERDENKING - VORDERING GEGROND OP 
ONWETTIGE HANDELINGEN - ENKELE OM
STANDIGHEID DIE VERDENKING NIET KAN 
WETTIGEN - VERWERPING VAN DE VORDE
RING. 

1" en 2" Uit de enkele omstandigheid dat 
de onderzoeksrechter onwettige hande
lingen heeft verricht, met name buiten 
het geval van ontdekking op heterdaad 
van misdrijf en zonder toestemming 
van de Kamer van Volksvertegen
woordigers een huiszoeking heeft ver
richt in de waning van de verdachte 
die lid was van die Kamer, kan niet 
worden afgeleid dat die onderzoeks
rechter niet in staat is de zaak op on
afhankelijke en onpartijdige wijze te 
onderzoeken of dat hij bij de openbare 
opinie twijfel doet ontstaan aan zijn 
geschiktheid om de zaak op die wijze 
te onderzoeken (1). (Art. 542 Sv.) 

(MATHOT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4035) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift dat op 5 december 1984 
op de griffie van het Hof is ingeko
men en ertoe strekt de zaak met 
parketnotitienummer 71.94.770/82 
ten laste van de verantwoordelijke 
organen van de cooperatieve ven
nootschap Royal Football Club de 
Seraing op grand van gewettigde 
verdenking te onttrekken aan de 
met die zaak belaste onderzoeks
rechter bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik Robert Regibeau en 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT

' haar te verwijzen naar een andere 
onderzoeksrechter; 

BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF- I---------------
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VOR- (1) Zie Cass., 23 mei 1984, A.R. nr. 3563 
DERING TOT VERWIJZING NAAR EEN ANDERE . (A.C., 1983-84, nr. 539). 
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Overwegende dat eiser uiteenzet 
dat: 

1. Op 30 mei 1984, om 20 uur, on
derzoeksrechter Regibeau, die door 
de procureur des Konings te Luik 
op dezelfde dag mondeling was ge
vorderd een opsporingsonderzoek in 
te stellen, ten huize van eiser een 
huiszoeking heeft verricht in aanwe
zigheid van substituut Troisfontai
nes, commissaris Brasseur en ver
schillende politiemannen; die huis
zoeking verband hield met het on
derzoek dat door die magistraat 
tegen de verantwoordelijke organen 
van de coi:iperatieve vennootschap 
Royal Football Club de Seraing en 
meer bepaald tegen de heren Dhont 
en Plateus was ingesteld wegens 
eenvoudige en bedrieglijke bank
breuk, valsheid in geschriften en ge
bruik van valse stukken, het niet 
voeren van een boekhouding, het 
niet neerleggen van de jaarrekenin
gen, belastingfraude en balansver
valsing; eiser afwezig was; zijn 
woonplaats werd doorzocht in aan
wezigheid van zijn echtgenote en 
zijn twaalfjarige zoon; men de tas 
van mevrouw Mathot heeft openge
maakt en elk document een voor 
een onderzocht; men twee personen 
heeft ondervraagd die hen een be
zoek kwamen brengen; eiser om
streeks 21 uur is thuisgekomen ter
wijl de huiszoeking aan de gang 
was; hij na de huiszoeking werd ver
zocht de onderzoeksrechter Regi
beau en de politieagenten te verge
zellen naar het justitiepaleis waar 
hij door de gerechtelijke politie tot 2 
uur in de morgen werd onder
vraagd. 

2. Advocaat-generaal Spirlet toen 
in de nacht van 30 op 31 mei 1984 
naar aanleiding van die tegen eiser 
ingestelde vervolgingen is opgetre
den, op grond dat magistraten, on
der wie rechter Regibeau en officie
ren van de gerechtelijke politie, op 
heterdaad werden betrapt op het 
onwettig instellen van vervolgingen 
tegen een parlementslid; die tussen
komst en de contacten tussen het 
ambt van de procureur-generaal en 

de voorzitter van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers uiteinde
lijk hebben geleid tot de vrijlating 
van verzoeker. 

3. Op de vordering die de procu
reur-generaal bij het Hof van Cassa
tie heeft ingesteld op basis van arti
kel 441 van het Wetboek van Straf
vordering, het Hof in het arrest van 
29 juni 1984 heeft vastgesteld dat 
<< er van ontdekking op heterdaad 
van het ( aan eiser verweten) wanbe
drijf geen sprake meer was op het 
ogenblik dat de onderzoeksrechter 
zich te zijnen huize aanmeldde » en 
het bijgevolg heeft vernietigd het 
gedeelte van het door onderzoeks
rechter Regibeau op 30 mei 1984 op
gemaakte proces-verbaal dat de 
<< plaatsopneming » bij verzoeker, de 
huiszoeking en opsporing in diens 
woning, het doorzoeken van diens 
voertuig en diens verhoor door de 
gerechtelijke politie vaststelt, welke 
verrichtingen zijn opgetekend in de 
door de gerechtelijke politie van 
Luik op 30 mei 1984 opgemaakte 
processen-verbaal nrs. 4443 en 4445. 

4. Eiser op 22 juni 1984 een akte 
tot wraking van onderzoeksrechter 
Regibeau heeft neergelegd; laatstge
noemde op 25 juni 1984 een ver
weerschrift heeft opgemaakt; hij 
voor de duur van de rechtspleging 
door een andere onderzoeksrechter 
is vervangen; bij vonnis van 27 juni 
1984 de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik de wraking niet ontvan
kelijk en niet gegrond heeft ver
klaard; daar eiser tegen dat vonnis 
in hoger beroep was gekomen, het 
Hof van Beroep te Luik het ver
zoekschrift bij arrest van 25 juli 
1984 niet ontvankelijk heeft ver
klaard op grond « dat het aan het 
hof van beroep niet behoort, wegens 
de samenhang en zelfs de onsplits
baarheid, kennis te nemen van een 
verzoek dat zowel een verzoek tot 
wraking als een verzoek tot verwij
zing omvat »; eiser zich tegen dat 
arrest in cassatie heeft voorzien; hij 
naderhand afstand heeft gedaan van 
zij n voorziening op de enige grond 
dat het bestreden arrest geen eind-
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arrest was in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; het door het Hof op 17 oktober 
1984 gewezen arrest in die voor
waarden akte heeft verleend van de 
afstand van de voorziening. 

5. Eiser op 7 juni 1984 klacht 
heeft ingediend tegen onderzoeks
rechter Regibeau omdat hij oordeel
de dat de onwettig tegen hem inge
stelde vervolgingen misdrijven wa
ren in de zin van de artikelen 14 7, 
148 en 158 van het Strafwetboek; de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Luik op 10 oktober 1984 
een beschikking van buitenvervol
gingstelling heeft gewezen; 

Overwegende dat eiser, die van 
oordeel is dat de door onderzoeks
rechter Regibeau onwettig tegen 
hem ingestelde vervolgingen op zich 
al een voldoende grand tot gewettig
de verdenking opleveren, daarenbo
ven tot staving van zijn verzoek de 
volgende omstandigheden aanvoert : 
1 o de pers had voorgehouden dat de 
avond zelf van de « arrestatie » van 
eiser het aanhoudingsbevel tegen 
hem reeds klaarlag; eiser had dat 
feit aangevoerd in zijn verzoek tot 
wraking; dat wordt door onderzoeks
rechter Regibeau in zijn antwoord 
van 25 juni 1984 niet ontkend; hij 
geeft integendeel toe dat de naam 
van eiser reeds getypt was op een 
dergelijk bevel; welnu, op het ogen
blik dat hij door tussenkomst van 
de Kamervoorzitter en het parket
generaal « vrijgelaten » wordt, was 
eiser aileen ondervraagd door een 
officier van de gerechtelijke politie 
en commissaris Brasseur, maar niet 
door rechter Regibeau; de verklarin
gen van de onderzoeksrechter dat 
zijn griffier, bij het opmaken van 
een proces-verbaal van verhoor van 
een beklaagde, voor elk nuttig doel
einde carbonveilen aanbrengt om de 
formules van het bevel terzelfder 
tijd te vervoiledigen, ten deze niet 
in aanmerking kunnen worden ge
nomen; aldus blijkt dat, waren de 
hierboven vermelde tussenkomsten 
niet gebeurd, de rechter, zelfs alvo
rens eiser gehoord te hebben, vast-

besloten was hem onder bevel tot 
aanhouding te steilen; 2° de vaste wil 
hiertoe, die helemaal niet strookt 
met de onpartijdigheid die van een 
onderzoeksrechter wordt verlangd, 
is opnieuw gebleken toen de heer 
Regibeau op de zitting van 4 juni 
1984 van de raadkamer, bij het on
derzoek naar de geldigheid van het 
bevel tot aanhouding van de heer 
Dhont en de wenselijkheid om dit te 
handhaven, verklaarde dat eiser 
zonder de tussenkomst van de voor
zitter van de Kamer van Volksverte
genwoordigers aangehouden zou ge
weest zijn (zie schrijven van 6 juni 
1984 van mr. Georis aan de heer Re
gibeau); 3° uit de beschikking van 
buitenvervolgingstelling van 10 okto
ber 1984 (waarvan eiser geen af
schrift heeft kunnen bekomen daar 
hij aileen toestemming kreeg om 
het stuk in te zien) blijkt dat advo~ 
caat-generaal Spirlet, die tijdens de 
nacht was opgetreden om een eind 
te maken aan de onwettige onder
zoeksmaatregelen, heel wat moeite 
had om rechter Regibeau te overtui
gen van de juistheid van zijn stand
punt, dat in tegenstelling stand met 
dat van die magistraat, en dat « in 
die fase van de rechtspleging een 
zeker gebrek aan sereniteit te be
treuren viel »; 4° een andere overwe
ging uit de conclusies van de procu
reur-generaal te Luik lijkt eveneens 
verdenkingen te kunnen wettigen 
aangaande de strikte onpartijdig
heid van de onderzoeksrechter : zij 
luidt als volgt : « steunend op de per
soonlijke wetenschap omtrent be
paalde feiten waarvan door rechter 
Regibeau gewag wordt gemaakt in 
zijn antwoord op de akte van wra
king d.d. 25 juni ( ... ), acht mijn ambt 
het een plicht ondubbelzinnig te ver
klaren dat het bepaalde beweringen 
en relazen in dat gedingstuk uit
drukkelijk betwist »; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat onderzoeksrech
ter Regibeau onwettige handelingen 
heeft verricht, onder meer door een 
huiszoeking en een opsporing te ver
richten bij eiser thuis, buiten het ge-
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val van ontdekking op heterdaad en 
zonder machtiging van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, niet 
kan worden afgeleid dat de onder
zoeksrechter niet in staat zou zijn 
om op een onbevooroordeelde en on
partijdige wijze het onderzoek te lei
den in de zaak met parketnotitie
nummer 71.94.770/82 of bij de open
bare opinie een · gewettigde twijfel 
zou doen ontstaan omtrent zijn ge
schiktheid om de zaak op die ma
nier te behandelen; dat zodanig ge
volg evenmin mag worden getrok
ken uit de overige gegevens die door 
eiser tot staving van zijn verzoek 
worden aangevoerd; 

Dat het verzoek niet gegrond is; 

Om die redenen, gelet op de arti
kelen 542 tot 552 van het W etboek 
van Strafvordering, verwerpt het 
verzoek; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

23 januari 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 304 

2' KAMER - 23 januari 1985 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
STRAFZAKEN- BETEKENING VAN EEN VER

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
TERMIJN - BETEKENING VAN EEN VERSTEK
VONNIS - BETEKENING AAN DE GEKOZEN 
WOONPLAATS- BETEKENING AANVANG VAN 
APPELTERMIJN. 

4° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
UITSPRAAK VAN HET APPELGERECHT OVER 
EEN VERZOEKSCHRIFT TOT VOORLOPIGE IN
VRIJHEIDSTELL!NG VAN DE BEKLAAGDE -
BESL!SSING ZONDER INVLOED OP DE ONT
VANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE. 

1 o In strafzaken wordt de betekening 
van een verstekvonnis geregeld door 
de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek, eerste deel, hoofdstuk VII, in 
zoverre de toepassing ervan niet strij
dig is met de wettelijke bepalingen en 
de rechtsbeginselen inzake strafvorde
ring (1). (Art. Ger.W.) 

2° en 3° De betekening van een verstek
vonnis geschiedt geldig aan de woon
plaats die de beklaagde op het ogen
blik van zijn voorlopige invrijheidstel
Jing door het hof van beroep heeft 
gekozen (2). (Art. 39 Ger.W.; artt. 187 
en 203, § 1, Sv.) 

4° Wanneer het hof van beroep, op het 
hager beroep van de beklaagde, uit
spraak doet over een verzoekschrift tot 
voorlopige invrijheidstelling dat de 
verdachte overeenkomstig art. 7 Wet 
Voorlopige Hechtenis heeft ingediend, 
houdt die beslissing over de gegrond
heid van het genoemde verzoekschrift 
geen beslissing in over de ontvanke
lijkheid van het hager beroep ten 
grande. 

(BROHEZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4038) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 oktober 1984 gewe-

STEKVONNIS - TOEPASSELIJKE WETTELIJKE t-----------------
BEPAL!NGEN EN RECHTSBEGINSELEN. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
STRAFZAKEN- BETEKENING VAN EEN VER
STEKVONNIS - BETEKEN!NG AAN DE GEKO
ZEN WOONPLAATS - GELDIGHEID - BETE
KENING AANVANG VAN APPELTERMIJN. 

(1) Cass., 15 okt. 1980, A.R. nr. 1104 
(A.C., 1980-81, nr. 101). 

(2) Cass., 11 juni 1888 (Bull. en Pas., 1888, I, 
265); noot E.K. onder Cass., 10 dec. 1971 
(A.C., 1972, 361); ROUARD, Traite elementaire de 
droit judiciaire prive, d. II, blz. 271 e.v., inz. 
nr. 323. 
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zen door de correctionele rechtbank I aangevoerde b~palingen, artikel 97 van 
van het Hof van Beroep te Brussel; de Grondwet mtgezonderd) : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 203, § 1, van het Wetboek van 
Strafvordering, 2 en 36 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest het hoger beroep 
dat eiser op 13 september 1984 had inge
steld tegen een vonnis dat bij verstek 
was gewezen op 25 april 1983, doch aan 
de gekozen woonplaats van eiser was be
tekend op 7 juni 1983, niet ontvankelijk 
verklaart wegens laattijdigheid op grond 
dat « alle betekeningen dienen te gebeu
ren aan de gekozen woonplaats en ner
gens anders "• 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
noch met de hierboven weergegeven re
dengeving noch met enige andere grond 
antwoordt op de conclusie van eiser ten 
betoge dat het voor de geldigheid van de 
betekening in de zin van artikel 203, § 1, 
van het Wetboek van Strafvordering niet 
volstaat dat de betekening geschiedt aan 
de gekozen woonplaats, maar dat ze 
dient te gebeuren aan de plaats waar de 
veroordeelde partij is ingeschreven als 
hebbende aldaar zijn hoofdverblijf in de 
zin van artikel 36 van het Gerechtelijk 
Wetboek »; dat het arrest derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, het hoger beroep in 
strafzaken slechts vervalt indien de ver
klaring van hoger beroep tegen een ver
stekvonnis niet is gedaan binnen vijftien 
dagen na de dag van de betekening er
van aan de veroordeelde partij of aan 
haar woonplaats (artikel 203, § 1, van 
het Wetboek van Strafvordering); onder 
woonplaats moet worden verstaan de 
plaats waar de persoon op de bevolkings
registers is ingeschreven als hebbende 
aldaar zijn hoofdverblijf, met uitsluiting 
evenwel van de gekozen woonplaats (ar
tikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek); 
het arrest bijgevolg het hoger beroep 
van eiser, in strijd met de wet, wegens 
laattijdigheid niet ontvankelijk verklaart, 
nu het niet vaststelt dat het beroepen 
verstekvonnis is betekend aan zijn per
soon of aan zijn woonplaats in de zin 
van artikel 36 van het Gerechtelijk Wet
hoek (schending van al de in het middel 

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

te vermelden dat « aile betekenin
gen dienen te gebeuren aan de ge
kozen woonplaats en nergens an
ders », antwoordt op de in het 
middel weergegeven conclusie van 
eiser; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat ~it de geding
stukken blijkt dat e1ser, overeen
komstig artikel 12 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis, voor aile proceshandelingen 
betreffende zijn zaak, woonplaats 
heeft gekozen op het nummer 229 
van de Vuurkruisenlaan te Brussel 
en dat het beroepen vonnis hem is 
betekend aan die gekozen woon
plaats; 

Overwegende dat in strafzaken de 
betekening van de processtukken en 
de vonnissen geregeld wordt door 
hoofdstuk VII van het eerste deel 
van het Gerechtelijk Wetboek, in zo
verre de toepassing ervan verenig
baar is met de toepassing van de 
wetsbepalingen en de rechtsbeginse
len inzake strafrechtspleging; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 39 van dat Wetboek, de bete
kening in beginsel mag geschieden 
hetzij aan de werkelijke woonplaats, 
hetzij aan de gekozen woonplaats; 

Dat het tweede onderdeel faalt 
naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het algemeen rechtsbe
ginsel betreffende het gezag van het 
strafrechtelijk gewijsde en van artikel 7 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis, 

doordat het arrest, ten einde het gezag 
van het rechterlijk gewijsde niet te mis
kennen door het hoger beroep van eiser 
niet ontvankelijk te verklaren, beslist 
dat het hof van beroep impliciet noch ex
pliciet een hoger beroep dat bij het hof 
niet aanhangig was, als regelmatig had 
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kunnen beschouwen en dat het hof van 
beroep, door uitspraak te doen over een 
bij het hof ingediend verzoek tot voorlo
pige invrijheidstelling, nog geen uit
spraak deed over de ontvankelijkheid 
van het hoger beroep, 

terwijl het hof van beroep, nu het zon
der zich onbevoegd te verklaren, uit
spraak heeft gedaan over een bij het hof 
ingediend verzoekschrift tot voorlopige 
invrijheidstelling, bij het arrest van 5 ok
tober 1984 noodzakelijkerwijze heeft be
slist dat de zaak zelf rechtsgeldig aan
hangig was en dat het hoger beroep van 
eiser ontvankelijk was, zodat het bestre
den arrest het gezag van gewijsde van 
het op 5 oktober 1984 gewezen arrest 
miskent: 

Overwegende dat eiser, die bij 
vonnis van 25 april 1983 onder meer 
tot een gevangenisstraf was veroor
deeld, tegen die beslissing hoger be
roep heeft ingesteld op 13 septem
ber 1984; dat dit hoger beroep bij 
het hof van beroep aanhangig was; 

Overwegende dat luidens artikel 7 
van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis de voorlopige 
invrijheidstelling kan worden ver
leend op een verzoekschrift dat ge
richt wordt aan de kamer belast met 
de correctionele zaken in hoger be
roep, vanaf het instellen van het ha
ger beroep tot het arrest; 

Overwegende dat, nu het hoger 
beroep aanhangig was bij het hof 
van beroep, de kamer belast met de 
correctionele zaken in hoger beroep 
bevoegd was om uitspraak te doen 
over het verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling van eiser; 

Overwegende dat het arrest van 5 
oktober 1984, waarbij uitspraak is 
gedaan over de gegrondheid van dat 
verzoekschrift, geen beslissing in
houdt over de ontvankelijkheid van 
het over de zaak zelf ingestelde ha
ger beroep; 

Overwegende dat aldus het bestre
den arrest, door het hoger beroep 
niet ontvankelijk te verklaren we
gens laattijdigheid, noch artikel 7 
noch het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende het gezag van het straf
rechterlijk gewijsde schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

23 januari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. V. De Cocq en H. Louveaux, 
Brussel. 

Nr. 305 

1' KAMER - 24 januari 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

CONCLUSIE - VERWEER NIET TER ZAKE DIE
NEND WEGENS BEPAALDE OVERWEGINGEN 
VAN DE RECHTER - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER TE ANTWOORDEN OP DE 
CONCLUSIE WAARIN DAT VERWEER VOOR
KOMT. 

2° WISSELBRIEF - CONCLUSIE VAN DE 

SCHULDENAAR TEN BETOGE DAT DE TREK
KER DE WISSEL HEEFT VERKREGEN DOOR 
OPLICHTING - VERWEER NIET TER ZAKE 
DIENEND WEGENS OVERWEGINGEN VAN DE 
RECHTER BETREFFENDE DE NIET-TEGENWER
PELIJKHEID VAN DE VERWEERMIDDELEN, GE
GROND OP DE PERSOONLIJKE VERHOUDIN
GEN TUSSEN DE SCHULDENAAR EN DE TREK
KER - GEEN VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER TE ANTWOORDEN OP DE CONCLU
SIE WAARIN DAT VERWEER VOORKOMT. 

1 o en 2° Wanneer de rechter overweegt 
dat, nu niet is bewezen dat de houder 
van een wisselbrief bij de verkrijging 
ervan desbewust ten nadele van de uit 
hoofde van de wisselbrief aangespro
ken schuldenaar heeft gehandeld, die 
schuldenaar krachtens art. 17 Wissel
briefwet de verweermiddelen, gegrond 
op zijn persoonlijke verhoudingen tot 
de trekker, niet aan de houder kan te
genwerpen, behoeft hij niet nader te 
antwoorden op een verweer van de 
schuldenaar ten betoge dat de trekker 
de litigieuze wissel door oplichting 
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heeft verkregen, daar zodanig verweer 
wegens die overweging niet ter zake 
dienend is (1). 

(DEVILLE 
T. GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7125) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 23, 1122, 1124, 1125, 
1128, 1129 en 1130 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk de rechterlijke 
beslissingen wettelijke bewijswaarde 
hebben ten aanzien van derden, 

doordat het hof van beroep het hager 
beroep van eiser ontvankelijk, maar niet 
gegrond heeft verklaard en het beroepen 
vonnis heeft bevestigd, waarbij de hoofd
vordering ontvankelijk en gegrond is 
verklaard en de vordering tot tussen
komst en vrijwaring tegen de tweede en 
derde verweerder niet gegrond is ver
klaard, omdat niet was bewezen dat de 
wissel was ondertekend ten gevolge van 
de culpoze kunstgrepen van Sablan, op 
grand dat: « ... de aannemer Deville (ei
ser) betoogt dat in zoverre recht is ge
daan op zijn burgerlijke partijstelling te
gen Sablon ter zake van oplichting, het 
arrest van 20 juni 1977 van het hof van 
beroep gezag van gewijsde heeft, ook al 
is Sablan achteraf bij een arrest van 19 
juni 1978 van het Hof van Beroep te 
Luik vrijgesproken wegens verjaring; dat 
hij echter uit het oog verliest dat een 
strafrechtelijke beslissing slechts erga 
omnes geldt in zoverre zij uitspraak doet 
op de eigenlijke strafvordering, zodat 
zijn burgerlijke rechtsvordering slechts 
gezag van gewijsde heeft jegens Sablan; 
dat de eerste rechter, derhalve, op gran
den die het hof van beroep overneemt, 
ten deze rechtsgeldig heeft kunnen oor
delen dat appellant (eiser) door accepta
tie van de wisselbrief met als datum 30 
juli 1971, in de door hem vermelde om-

-standigheden desbewust een " ruiterwis
sel" heeft doen ontstaan en dat hij dan 
ook ten aanzien van de bezitter te goe
der trouw " zijn eigen bedrog " niet kan 
aanvoeren >>, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie uitdrukkelijk stelt dat het 
Hof van Beroep te Brussel bij zijn arrest 
van 20 juni 1977 op burgerrechtelijk ge
bied definitief had beslist dat Sablan de 
litigieuze wissel door oplichting had ver
kregen, daar tegen dat arrest op de bur
gerlijke rechtsvordering geen verzet was 
gedaan; waaruit volgt dat het hof van be
roep, door het middel, dat is afgeleid uit 
de wettelijke bewijswaarde van het ar
rest van het Hof van Beroep te Brussel 
van 20 juni 1977 op de burgerlijke 
rechtsvordering, te verwerpen op grond 
dat die beslissing enkel tussen eiser en 
Sablan gezag van gewijsde had, op dat 
verweer niet heeft geantwoord en derhal
ve zijn beslissing niet regelmatig met re
denen heeft omkleed (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, hoewel de exceptie 
van rechterlijk gewijsde relatief is en 
slechts tussen partijen kan worden opge
worpen, zulks echter niet belet dat de 
beslissing wettelijke bewijswaarde heeft 
ten aanzien van derden, onder voorbe
houd van de rechtsmiddelen die de wet 
hun toekent, onder andere derdenverzet; 
waaruit volgt dat het hof van beroep, 
door verwerping van het middel waarbij 
eiser aanvoerde dat ingevolge het arrest 
van 20 juni 1977 van het Hof van Beroep 
te Brussel definitief op de burgerlijke 
rechtsvordering vaststond dat de litigieu
ze wissel door oplichting vanwege Sa
blan was verkregen, op grand dat dat ar
rest enkel tussen eiser en Sablon kracht 
van gewij sde had, zonder dat het heeft 
onderzocht of die beslissing wettelijke 
bewijswaarde had jegens derderi (ver

. weerster) en meer bepaald, zonder te 
zeggen dat verweerster rechtsmiddelen 
had aangewend die de wet haar toekent, 
inzonderheid derdenverzet, om die wette
lijke bewijswaarde te bestrijden, zijn be
slissing niet naar recht heeft verant
woord en de artikelen 1317, 1319, 1320, 
1322 van het Gerechtelijk Wetboek en 
het algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk de rechterlijke beslissingen ten 
aanzien van derden wettelijke bewijs
waarde hebben, heeft miskend : 

-----------------1 I. In zoverre de voorziening ge
(1) Zie Cass., 5 dec. 1980 (A.C., 1980-81, 

nr. 212). 
richt is tegen de beslissing van het 
arrest op de hoofdvordering van de 



Nr. 305 HOF VAN CASSATIE 681 

Generale Bankmaatschappij N.V., 
verweerster, tegen Deville, eiser : 

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

verwijzing naar de redenen van de 
eerste rechter en om eigen gronden, 
in substantie, zonder dienaangaande 
te worden bekritiseerd, overweegt 
dat, nu niet is bewezen dat verweer
ster, bij de verkrijging van de wis
selbrief, desbewust ten nadele van 
eiser heeft gehandeld, deze, krach
tens artikel 17 van de gecoordineer
de wetten op wisselbrieven en or
derbriefjes, aan verweerster de ver
weermiddelen gegrond op zijn per
soonlijke verhoudingen tot Sablon, 
niet kan tegenwerpen; 

Dat het arrest niet nader behoef
de te antwoorden op het in het mid
del overgenomen verweer, dat ter 
zake niet dienend was wegens die 
overweging; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster hieruit af
geleid dat het onderdeel zonder be
lang is, daar het gericht is tegen 
een ten overvloede reden van het ar
rest: 

Overwegende dat de niet bekriti
seerde overweging van het arrest, 
die in het antwoord op het eerste 
onderdeel werd vermeld, het be
schikkende gedeelte genoegzaam 
naar recht verantwoordt; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid kan worden aangenomen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing van het 
arrest op de vordering tot tussen
komst en tot vrijwaring, die Deville, 
eiser, heeft ingesteld tegen de ver
weerders Bourlee en Delande, cura
tors in het faillissement W agemans 
en Sablon: 

Over de gronden van niet-ontvan
kelijkheid door de verweerders afge-

leid, het eerste hieruit dat het mid
del geen betrekking heeft op het 
beschikkende gedeelte van het ar
rest, waarbij de vordering tot tus
senkomst en vrijwaring niet ge
grond is verklaard, het tweede, hier
uit dat het middel geen belang 
heeft, daar het gericht is tegen een 
ten overvloede gegeven reden van 
het arrest: 

Overwegende dat het arrest, met 
overneming van de redenen van de 
eerste rechter, beslist dat de verde
ring tot tussenkomst en tot vrijwa
ring niet gegrond is, om reden dat 
die vordering steunt op de bewering 
van eiser dat de wisselbrief was on
dertekend dank zij kunstgrepen van 
Sablon en dat die kunstgrepen niet 
zijn bewezen; 

Overwegende dat het middel niet 
is gericht tegen die gronden waar-

. door de afwijzing van de vordering 
tot tussenkomst en tot vrijwaring 
naar recht is verantwoord en geen 
betrekking heeft op dat beschikken
de gedeelte; dat het immers aan het 
arrest enkel verwijt, enerzijds, dat 
het niet antwoordt op eisers ver
weer waarin deze aanvoerde dat het 
arrest van 20 juni 1977 wettelijke 
bewijswaarde had ten aanzien van 
verweerster en, anderzijds, dat het 
niet nagaat of voormeld arrest wet
telijke bewijswaarde had ten aan
zien van verweerster; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid kunnen worden aangeno
men; 

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

24 januari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Mahillon, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Simont, Van Ryn, 
Van Ommeslaghe. 
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Nr. 306 

1" KAMER - 24 januari 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN 
VING - DUBBELZINNIGHEID 
LEGG!NGEN ONWETIIG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID 

REDENGE
BEIDE UIT-

BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADEVERWEK
KENDE ONRECHTMATIGE DAAD - MINDERJA
R!GE MET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN -
EIGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE MINDERJARIGE. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE VADER TER ZAKE VAN EEN ON
RECHTMATIGE DAAD VAN ZIJN MINDERJARIG 
KIND - VEREISTE VOOR DIE AANSPRAKE
LIJKHEID. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
OVERWEGING IN DE VORM VAN EEN LOUTERE 
VERONDERSTELLING - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER EROP TE ANTWOORDEN. 

1" Niet ontvankelijk is het middel ten be
toge dat de redengeving van het arrest 
dubbelzinnig is, wanneer wordt aange
voerd dat de beslissing in beide uitleg
gingen die het van de redengeving 
geeft, onwettig is (1). 

2" Wanneer de rechter, met opgave van 
de feitelijke gegevens waarop hij 
steunt, beslist dat een minderjarige 
van twaalf jaar oud, niet het recht had 
om het gevaar te scheppen waardoor 
een ander kind in zijn lichamelijke in
tegriteit werd aangetast, en dat die 
minderjarige, met onderscheidingsver
mogen, een onrechtmatige daad heeft 
begaan waardoor een ander schade 
heeft geleden, is de veroordeling van 
de minderjarige, in de persoon van 
zijn wettelijke vertegenwoordigers, tot 
schadevergoeding naar recht verant
woord op de basis van de artt. 1382 en 
1383 B.W. 

(1) Cass., 21 juni 1979 (A.C:, 1978-79, 1270); 
22 april 1983, A.R. nr. 3612 (ibid., 1982-83, 
nr. 462); 24 okt. 1983, A.R. nr 3931 
(ibid., 1983-84, nr. 104) en 2 feb. 1984, A.R. 
nr 3703 (ib1d., 1983-84, nr. 300). 

3" Wanneer de rechter beslist dat, aange
zien een ander schade heeft geleden 
door de daad die de minderjarige niet 
het recht had te verrichten, de vader 
van de minderjarige, onder wiens be
waring deze staat en met wie hij sa-. 
menleeft, aansprakelijk is doordat hij 
aan zijn zoon niet de gewenste opvoe
ding heeft gegeven ten einde te belet
ten dat hij die onvoorzichtigheid zou 
begaan en over hem geen toezicht 
heeft gehouden, verantwoordt hij wet
tig zijn beslissing om de vader te ver
oordelen tot betaling van schadever
goeding op de basis van art. 1384, 
tweede lid, B. W., zoals dit van kracht 
was v66r de wijziging bij de wet van 6 
juli 1977 (2). 

4" De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een overweging van een conclusie 
in de vorm van een Joutere veronder
stelling (3). 

(FAYMONVILLE N., FAYMONVILLE J. T. VAN BOS
SCHE, MOXHET, LANDSBOND DER CHRISTE

LIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7152) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de namens het kind 
Elisabeth Van Bossche ingestelde rechts
vordering zowel tegen Norbert Faymon
ville, alsdan minderjarig, als tegen zijn 
vader gegrond verklaart en daartoe in 
feite vaststelt dat Norbert Faymonville 
<< een vuur in open lucht liet branden 
door er benzine op te gieten uit een bus; 
dat hij, toen de benzine en de bus hevig 
en plotseling in brand vlogen, de bus ter 
zijde schopte zodat de brandende vloei
stof zich verspreidde, onder meer op het 
kind Elisabeth Van Bossche dat erge 
brandwonden opliep; ... dat het kind van 
het echtpaar Faymonville op zijn leeftijd 

(2) Zie Cass., 20 april 1982, A.R. nr. 7167, en 
24 mei 1982, A.R. nr. 2077 (A.C., 1981-82, 
nrs. 484 en 569). 

(3) Cass., 3 mei 1976 (A.C:, 1976, 983). 
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in staat was zich rekenschap te geven 
van het gevaar van het gebruik van ben
zine in de gegeven omstandigheden >>, en 
in rechte beslist dat de eerste eiser aan
sprakelijk is, omdat « hij niet het recht 
had het gevaar te scheppen het kind Van 
Bossche in zijn lichamelijke integriteit 
aan te tasten » en dat zijn vader, de 
tweede eiser, op grond van artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, burgerrech
telijk aansprakelijk is, omdat « hij aan 
zijn zoon niet de opvoeding heeft gege
ven waardoor voormelde onvoorzichtig
heid kon worden voorkomen, en over 
hem geen toezicht heeft gehouden », 

terwijl, eerste onderdeel, voormelde 
gronden van het arrest dubbelzinnig zijn 
daar ze beurtelings rekening houden, 
enerzijds, ter verantwoording van de 
aansprakelijkheid van de eerste eiser, 
met het feit het gevaar te hebben ge
schapen het kind Van Bossche in zijn in
tegriteit aan te tasten, anderzijds, om 
zijn vader, tweede eiser, aansprakelijk te 
verklaren, met het feit zijn zoon niet de 
opvoeding te hebben gegeven waardoor 
« voormelde onvoorzichtigheid » kon wor
den voorkomen, en in het onzekere laten 
of de appelrechters, door het ten laste 
van het kind in aanmerking genomen 
feit als « voormelde onvoorzichtigheid » 
te bestempelen, hebben beslist dat het 
scheppen van een gevaar tot aantasting 
van de lichamelijke integriteit van een 
derde noodzakelijk een onrechtmatige 
daad was, dan wel of zij hebben geoor
deeld dat ten deze het scheppen van dat 
gevaar een onrechtmatige daad was 
waardoor het als onvoorzichtigheid kon 
worden bestempeld; deze dubbelzinnig
heid in de motivering een schending van 
artikel 97 van de Grondwet vormt; 

tweede onderdeel, voor de toepassing 
van artikel 1384, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek vereist is dat het min
derjarig kind, ongeacht zijn leeftijd, een 
objectief onrechtmatige daad heeft ver
richt, in welk geval het kind en zijn va
der in solidum aansprakelijk zijn voor 
de schadelijke gevolgen van die daad; 
het verrichten van een gevaarlijke han
deling, waardoor aan een ander schade 
kan worden toegebracht, niet noodzake
lijk een dergelijke onrechtmatige daad 
oplevert, nu die onderstelt dat degene 
die de schadeverwekkende daad heeft 
verricht een verplichting jegens het 
slachtoffer niet is nagekomen; in zoverre 
het arrest zich ertoe beperkt het kind 
Norbert Faymonville, eerste eiser, ver
antwoordelijk te stellen voor het feit een 
gevaar tot aantasting van de lichame-

lijke integriteit van het kind Van Bos
sche te hebben doen ontstaan, het niet 
vaststelt dat eerstbedoeld kind een ob
jectief onrechtmatige daad heeft ver
richt; het arrest bijgevolg de veroorde
ling van eerste eiser niet wettelijk ver
antwoordt (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek) en ook niet de veroordeling van 
zijn vader, tweede eiser, aan wie het ver
wijt zijn zoon niet de nodige opvoeding 
te hebben gegeven en hem te beletten 
het bedoelde gevaar te doen ontstaan en 
daartoe over hem geen toezicht te heb
ben gehouden (schending bovendien van 
artikel 1384, tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek); 

derde onderdeel, in zoverre de appel
rechters hebben willen beslissen dat ten 
deze het scheppen door de eerste eiser 
van een gevaar tot aantasting van de li
chamelijke integriteit van het kind Van 
Bossche een objectief onrechtmatige 
daad was waardoor het als onvoorzich
tigheid kon worden bestempeld, het ar
rest toch niet wettelijk of regelmatig is 
verantwoord, daar het niet zegt welke 
verplichting de eerste eiser niet zou zijn 
nagekomen en bijgevolg welk gebrek in 
de opvoeding en het toezicht aan zijn va
der, tweede eiser, kan worden verweten 
(schending van alle in het middel aange
wezen wetsbepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat een beslissing 

steunt op dubbelzinnige gronden als 
die gronden op verschillende wijzen 
kunnen worden uitgelegd; dat een 
dergelijke beslissing niet regelmatig 
met redenen is omkleed als ze wet
telijk is verantwoord naar een van 
die uitleggingen en niet naar de an
dere uitlegging; 

Overwegende dat ten deze het 
eerste onderdeel van het middel 
aanvoert dat de beslissing dubbel-

, zinnig is daar ze vatbaar is voor 
twee uitleggingen; dat dit onderdeel 
van het middel echter niet zegt of 
de beslissing volgens een van die 
twee uitleggingen al dan niet on-

i wettig is; 
Dat uit de in de twee andere on

derdelen voorgedragen stellingen 
blijkt dat de eisers van mening zijn 
dat de beslissing, volgens de twee 
uitleggin~en, onwettig is; 
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Dat het middel bijgevolg niet 
steunt op een gebrek aan motive
ring en dat de aangevoerde grief 
geen schending van artikel 97 van 
de Grondwet oplevert; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest ener
zijds erop wijst: 1o dat eiser Norbert 
Faymonville, die op het ogenblik 
van de feiten twaalf jaar oud was, 
« niet het recht had om het gevaar 
te scheppen het kind Van Bossche 
in zijn lichamelijke integriteit aan 
te tasten door uit een bus benzine te 
gieten op een vuur in open lucht in 
een aan het pand van zijn ouders 
palende tuin », terwijl het vijfjarig 
dochtertje van het echtpaar Van 
Bossche ( thans de eerste twee ver
weerders) zich -?net andere kinderen 
in (die) tuin bevond »; 2° dat die ei
ser op zijn leeftijd in staat was zich 
rekenschap te geven van het gevaar 
van het gebruik van bezine in de ge
geven omstandigheden, en 3° dat het 
door Norbert Faymonville gescha
pen gevaar werkelijkheid is gewor
den, daar het .kind Elisabeth Van 
Bossche erge brandwonden heeft op
gelopen ten gevolge van de schop 
die Norbert Faymonvile tegen de 
bus heeft gegeven om ze te verwij
deren, waardoor de brandende 
vloeistof zich heeft verspreid; 

Dat het arrest aldus oordeelt dat 
de minderjarige Norbert Faymon
ville, die onderscheidingsvermogen 
had, een onrechtmatige daad heeft 
verricht waardoor een ander schade 
heeft geleden; 

Dat het een wettelijke verant
woording geeft voor de veroordeling 
van de eerste eiser, in de persoon 
van zijn wettelijke vertegenwoor
digers, tot schadevergoeding op ba
sis van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk W etboek; 

Overwegende dat het arrest an
derzijds ook nog oordeelt dat, aan
gezien een ander schade heeft gele
den door de daad die de minderjari-

ge niet het recht had te verrichten, 
zijn vader, onder wiens bewaring hij 
staat en met wie hij samenleeft, 
aansprakelijk is daar << hij aan zijn 
zoon niet de opvoeding heeft gege
ven waardoor voormelde onvoorzich
tigheid kon worden voorkomen en 
over hem geen toezicht heeft gehou
den »; 

Dat het arrest aldus een wette
lijke verantwoording geeft voor de 
veroordeling van de tweede eiser 
om schadevergoeding te betalen op 
basis van artikel 1384, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
het ten einde van de feiten van 
kracht was; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

na de omstandigheden te hebben be
schreven waarin de eerste eiser de 
daad heeft verricht, waardoor de 
schade is veroorzaakt, die daad als 
onvoorzichtigheid bestempelt en 
daardoor aangeeft da t die eiser niet 
heeft voldaan aan een verplichting 
tot voorzichtigheid en verantwoordt 
dat zijn vader aansprakelijk is daar 
« hij aan zijn zoon niet de opvoe
dlng heeft gegeven waardoor voor
noemde onvoorzichtigheid kon wor
den voorkomen en over hem geen 
toezlcht heeft gehouden »; 

Dat het middel, dat in dit onder
dee! op een onjuiste uiUegging van 
het arrest berust, feitelijke grand
slag mist; 

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

doordat het arrest, na de beide eisers 
in solidum aansprakelijk te hebben ver
klaard voor de door het kind Van Bos
sche geleden schade, hen veroordeelt om 
aan de eerste twee verweerders, in hun 
hoedanigheid van wettelijke beheerders, 
provisioneel 250.000 frank te betalen, 

terwijl noch het motief van het arrest 
« dat nu reeds aan het slachtoffer billijk 
een provisioneel bedrag van 250.000 
frank dient te worden toegekend », noch 
enig ander motief antwoorden op het 
middel in de appelconclusie - dat in de 
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aanvullende appelconclusie uitdrukkelijk 
is uiteengezet - waarin de eisers aan
voerden dat « aan het echtpaar Van Bos
sche provisioneel slechts een frank zou 
moeten worden toegekend, daar het zie
kenfonds immers blijkbaar tegemoet is 
gekomen in de onkosten »; dit gebrek 
aan antwoord een schending van artikel 
97 van de Grondwet uitmaakt: 

Overwegende dat in de conclusie 
van de eisers slechts een loutere on
derstelling wordt aangevoerd; dat 
het arrest niet verplicht was daarop 
te antwoorden; 

Dat het arrest derhalve, door te 
beslissen dat er nu reeds een provi
sioneel bedrag van 250.000 frank 
dient te worden toegekend, zijn be
slissing regelmatig met redenen om
kleedt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

24 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Ve-
lu, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Dassesse en Draps. 

Nr. 307 

1' KAMER - 24 januari 1985 

1° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE OR

DENING EN STEDEBOUW, ART. 37 - BEPALIN
GEN VAN OPENBARE ORDE. 

2° OPENBARE ORDE - WET RUIMTE

LIJKE ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 37 -
BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE. 

3° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE OR

DENING EN STEDEBOffiV, ART. 37 - VORDE
RING TOT SCHADELOOSSTELLING INGEDIEND 

OP DE BASIS VAN ARTIKEL 37 - TOELAAT
BAARHEID VAN DE VORDERING- VEREISTE. 

4° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE OR

DENING EN STEDEBOUW, ART. 37 - ARREST 
HOUDENDE ONTVANKELIJK- EN GEGROND
VERKLARING VAN EEN OP DE BASIS VAN DAT 
ARTIKEL INGEDIENDE VORDERING TOT SCHA
DELOOSSTELLING - GEEN VASTSTELLING 
DAT EEN VAN DE VEREISTEN VAN ART. 37, 
DERDE LID, BIJ DE INDIENING VAN DE VOR
DERING VERVULD WAS - ONWETTIGE BE
SLISSING. 

1" en 2" De bepalingen van art. 37 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
raken de :wezenlijke belangen van de 
Staat of stellen, in het privaatrecht, de 
juridische grondslagen vast van de 
economische orde van de maatschappij 
en zijn, derhalve, van openbare orde. 

3" Overeenkomstig het derde lid van art. 
37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw is een op dat artikel gegronde 
vordering tot schadeloosstelling niet 
toelaatbaar zolang de afgifte van een 
bouw- of verkavelingsvergunning aan 
eiser niet is geweigerd of deze geen 
negatief stedebouwkundig attest heeft 
verkregen. 

4" Uit de enkele vaststelling dat een b1j 
koninkliJk besluit goedgekeurd gewest
plan een perceel, dat normaal voor be
bouwing was bestemd, in een groenge
bied heeft ingedeeld, kan de rechter 
niet wettig afleiden dat een op de ba
sis van art. 37 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw ingediende vorde
ring tot schadeloosstelling ontvanke
liJk en gegrond is, wanneer hij niet 
zegt dat een van de vereisten van het 
derde lid van vorenvermeld art. 37, bij 
de indiening van de vordering, vervuld 
was. 

{BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. CONTINENTAL PHARMA N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7167) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 37, inzonderheid derde 
lid, van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de Ruimtelijke 
Ordening en van· de Stedebouw, gewij
zigd bij artikel 177, b, van de wet van 22 
december 1977, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
de rechtsvordering van verweerster ont
vankelijk verklaart en voor recht zegt 
dat deze recht had op de schadevergoe
ding die zij vorderde op grand van arti
kel 37 van de wet van 29 maart 1962, val
gens hetwelk • schadevergoeding door 
het Rijk verschuldigd is ... wanneer het 
bouwverbod ... volgend uit een plan dat 
bindende kracht heeft verkregen een 
einde maakt aan het gebruik waarvoor 
een goed dient of normaal bestemd is de 
dag voorafgaand aan de inwerkingtre
ding •; dat het aldus heeft beslist, hoewel 
vaststond en niet werd betwist dat ver
weerster nooit een aanvraag om een 
bouwvergunning had ingediend, 

terwijl het derde lid van artikel 37 van 
de wet van 29 maart 1962 bepaalt dat 
« het recht op schadevergoeding ontstaat 
ofwel bij de overdracht van het goed, of
wei bij de \veigering van een bouw- of 
verkavelingsvergunning of nag bij het af
leveren van een negatief stedebouwkun
dig attest »; met andere woorden de vor
dering tot schadevergoeding van voor
meld artikel 37 toelaatbaar is op voor
waarde dat de bouw- of verkavelingsver
gunning is geweigerd of een negatief 
stedebouwkundig attest is afgeleverd; 
het arrest niet vaststelt dat een van die 
vereisten was vervuld; het meer bepaald 
niet zegt dat verweerster een bouw
of verkavelingsvergunning heeft aange
vraagd, die haar is geweigerd of dat haar 
een negatief stedebouwkundig attest is 
afgeleverd; het enkel vaststelt dat het ge
westplan « Waver-Geldenaken-Perwez », 
dat bij koninklijk besluit van 28 maart 
1979 is goedgekeurd, het perceel van ver
weerster in groengebied heeft ingedeeld, 
welk perceel op dat ogenblik normaal 
voor bebouwing bestemd was; het arrest 
aldus, nu het niet vaststelt dat, op het 
ogenblik dat verweerster haar rechtsvor
dering instelde of zelfs daarna, de voor
waarden om aanspraak te kunnen rna
ken op schadevergoeding vervuld waren, 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat de 
op artikel 37 van de wet op de Stede
bouw gegronde vordering van verweer
ster ontvankelijk was en dat verweerster 
recht had op de schadevergoeding die zij 
overeenkomstig die bepaling vorderde 

( schending van artikel 37, inzonder heid 
derde lid, van de wet van 29 maart 
1962) : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat eiser dat middel niet voor 
de feitenrechter heeft aangevoerd : 

Overwegende dat de in het middel 
aangewezen bepalingen van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de Ruimtelijke Ordening 
en van de Stedebouw de wezenlijke 
belangen van de Staat raken of in 
het privaatrecht de juridische grond
slagen van de economische orde van 
de maatschappij vaststellen en der
halve van openbare orde zijn; 

Dat het middel niet nieuw is, zo
dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat feiten en recht in het mid
del vermengd zijn : 

Overwegende dat het middel aan 
het arrest niet verwijt dat het de 
vordering van verweerster ontva,n
kelijk en gegrond verklaart ter zake 
dat bouw- of verkavelingsvergun
ning niet is geweigerd of dat geen 
negatief stedebouwkundig attest is 
afgeleverd, maar enkel kritiek oe
fent hierop dat het niet vaststelt dat 
verweerster, bij de indiening van de 
vordering, zich kon beroepen op een 
van de vereisten die in het derde lid 
van artikel 37 zijn gesteld om voor 
haar het recht op schadevergoeding 
te doen ontstaan; 

Overwegende dat het Hof, om het 
derwijze gestelde middel te onder
zoeken, geen enkel feit behoeft na 
te gaan; 

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

Over het middel: 
Overwegende dat, overeenkomstig 

het derde lid van artikel 37 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende or
ganisatie van de Ruimtelijke Orde-
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ning en van de Stedebouw, een op 
dat artikel gegronde vordering tot 
sc).ladevergoeding niet kan worden 
toegelaten, zolang de afgifte van een 
bouw- of verkavelingsvergunning 
niet is geweigerd aan de eiser of de
ze geen negatief stedebouwkundig 
attest heeft verkregen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
vaststelt dat het bij koninklijk be
sluit van 28 maart 1979 goedgekeurd 
gewestplan « W aver-Geldenaken
Perwez », het perceel van verweer
ster, dat op het ogenblik normaal 
voor bebouwing was bestemd, in 
groengebied heeft ingedeeld; 

Overwegende dat het hof van be
roep uit die enkele vaststellingen 
niet heeft kunnen afleiden dat de 
vordering van verweerster ontvan
kelijk was en dat zij recht had op 
de door haar gevorderde schadever
goeding, zonder ook vast te stellen 
dat een van de vereisten van het 
derde lid van vorenvermeld artikel 
37 bij de indiening van de vordering 
vervuld was; 

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. 

Nr. 308 

1 • KAMER - 24 januari 1985 

1° EED - EED VAN EEN LESKUNDIGE 

AANROEPING VAN DE GODEEID, TOEGE
VOEGD AAN DE IN ART. 979 GER.W. VASTGE
STELDE FORMULE - EED NIET ONRECELMA
TIG. 

2° DESKUNDIGENONDERZOEK 
BURGERLIJKE ZAKEN - EED VAN EEN DES
KUNDIGE - AANROEPING VAN DE GODHEID, 
TOEGEVOEGD AAN DE IN ART. 979 GER.W. 
VASTGESTELDE FORMULE- EED NIET ONRE
GELMATIG. 

1• en 2• Hoewel de wet van 27 mei 1974 
tot wijziging van art. 979 Ger. W. de 
voorkeur heeft gegeven aan een for
mule zonder aanroeping van de God
heid, verbiedt zij geenszins zodanige 
aanroeping; toevoeging van zodanige 
aanroeping aan de wettelijke formule 
maakt de eed niet onregelmatig (1). 

(DE JAEGERE, PADUART T. DE DONCKER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7172) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 november 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 860, 861, 862 
en 979 van het Gerechtelijk Wetboek, ar
tikel 979 zoals het is gewijzigd bij artikel 
10 van de wet van 27 mei 1974 tot wijzi
ging van de eedformule en van de plech
tige verklaringen in gerechtelijke en be
stuurlijke aangelegenheden en, voor zo
veel nodig, uit de schending van dit 
artikel 10 en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
wijzigt in zoverre dit beslist dat het des
kundigenverslag van 14 juli 1978 en zijn 
bijvoegsel nietig zijn, omdat het bijvoeg
sel niet door de deskundige is onderte-

24 januari 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit, raadsheer 1-----------------
- Gelijkluidende conclusie van de h. Ve-
lu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Biitzler. 

(1) Zie Cass., 25 mei 1925 (Bull. en 
Pas., 1925, I, 258) en 6 dec. 1962 (ibid., 1963, I, 
429). 
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kend en omdat op de beide akten de wet
telijke eedformule niet voorkomt, daar 
de deskundige, in strijd met het voor
schrift van artikel 10 van de wet van 27 
mei 1974 tot wijziging van artikel 979 
van het Gerechtelijk Wetboek, er de 
woorden « zo helpe mij God » aan toege
voegd heeft, zulks op grond : « dat, wat 
de verzuimde of onregelmatig verrichte 
vorm ook zij, geen proceshandeling nie
tig kan worden verklaard, tenzij onder 
de dubbele voorwaarde dat de wet de 
nietigheid ervan uitdrukkelijk heeft be
volen (artikel 860) en het aangeklaagde 
verzuim of de aangeklaagde onregelma
tigheid de belangen schaadt van de par
tij die de exceptie opwerpt (artikel 861), 
... dat artikel 979 van het Gerechtelijk 
Wetboek, waarvan het derde lid bepaalt 
dat de ondertekening door de deskundi
gen wordt voorafgegaan door de eed 
waarvan het de formule aangeeft, geen 
nietigheid uitspreekt in geval van ver
zuim of onregelmatigheid van die vor
men, ... dat artikel 862 van het Gerechte
lijk Wetboek wel afwijkt van de regel 
van artikel 861, maar niet van artikel 
860, en evenmin de bij dit laatste artikel 
vereiste wettelijke bepalingen is die 
vergt dat het verslag door de deskundi
gen wordt ondertekend en de wettelijke 
eedformule wordt vermeld, ... dat de be
palingen van artikel 862, § 1, 2" en 6°, op; 
zichzelf niet voldoende zijn om een pro
ceshandeling nietig te verklaren, en de 
eerste rechter, op grond van die bepalin
gen aileen, het deskundigenverslag en 
zijn bijvoegsel niet ambtshalve nietig 
kon verklaren, in de onderstelling dat de 
door de deskundige afgelegde eed onre
gelmatig was geweest en het bijvoegsel 
bij het verslag niet was ondertekend », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 979 
van het Gerechtelijk Wetboek voor
schrijft dat het deskundigenverslag door 
de deskundigen wordt ondertekend en 1 

dat hun ondertekening wordt voorafge
gaan door de als volgt gestelde eed : « Ik 
zweer dat ik mijn opdracht in eer en ge- ; 
weten nauwgezet en eerlijk vervuld 
heb •; het gebrek aan ondertekening van 
het deskundigenverslag - zoals van ie
dere proceshandeling - krachtens arti
kel 862, §§ 1, 2°, en 2, van h~t Gerechte
lijk Wetboek volstrekte nietigheid ten 
gevolge heeft; waaruit volgt dat het ar- · 
rest niet, zonder schending van de in het 
middel aangewezen wettelijke bepalin
gen, en inzonderheid, van de artike
len 862, §§ 1, 2°, en 2, 979 van het Gerech-

telijk W etboek, heeft kunnen beslissen 
dat het bijvoegsel bij het deskundigen
verslag van 14 juli 1978, dat op 18 sep
tember daaropvolgend is ingediend, niet 
nietig was, hoewel het niet door de des
kundige was ondertekend; 

tweede onderdeel, de handtekening 
een wezenlijk bestanddeel van iedere 
procesakte is, dat noodzakelijk is voor 
haar bestaan zelf, zodat de eed die zou 
voorkomen op een niet ondertekende, en 
bijgevolg volstrekt nietige akte, wettelijk 
geacht wordt nooit te hebben bestaan 
(artikel 862, §§ 1, 2°, en 2, van het Ge
rechtelijk Wetboek); artikel 979 van het 
Gerechtelijk Wetboek voorschrijft dat 
het deskundigenverslag de eed van de 
deskundige bevat en dat, krachtens arti
kel 862, §§ 1, 6°, en 2, van het Gerechte
lijk Wetboek, de niet-inachtneming van 
die vorm volstrekte nietigheid ten gevol
ge heeft; waaruit volgt dat het arrest 
niet, zonder schending van de in het 
middel aangewezen bepalingen en inzon
derheid van de artikelen 862, §§ 1, 6°, en 
2, en 979 van het Gerechtelijk Wetboek, 
heeft kunnen beslissen dat het in sep
tember 1978 ingediende bijvoegsel bij 
het deskundigenverslag niet nietig was, 
terwijl de eed toch, zelfs al was het ver
slag voorzien van een eedformule, geacht 
moest worden niet te zijn afgelegd, daar 
hij door de deskundige niet was onderte
kend, 

derde onderdeel, enerzijds, artikel 979 
van het Gerechtelijk Wetboek voor
schrijft dat in het deskundigenverslag de 
ondertekening van een of meer deskun
digen wordt voorafgegaan door de als 
volgt gestelde eed : « Ik zweer dat ik 
mijn opdracht in eer en geweten, nauw
gezet en eerlijk vervuld heb »; artikel 10 
van de wet van 27 mei 1974, door wegla
ting van de aanroeping van de Godheid, 
in de eed van de deskundige zodanige 
aanroeping heeft willen verbieden; an
derzijds, de onregelmatigheid van de 
door de deskundige afgelegde eed, vol
strekte nietigheid tot gevolg heeft, over
eenkomstig artikel 862, §§ 1, 6°, en 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek; waaruit volgt 
dat het arrest niet, zonder schending van 
de in het middel aangewezen bepalingen 
en inzonderheid van de artikelen 862, 
§§ 1, 6°, en 2, en 979 van het Gerechtelijk 
Wetboek, heeft kunnen beslissen dat het 
litigieuze deskundigenverslag en het bij
voegsel niet nietig waren, hoewel zij van 
een eedformule voorzien waren waarin 
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de Godheid werd aangeroepen en die 
dus onwettig was : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder tegen het 
eerste en het tweede onderdeel van 
het middel opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat het middel, in die beide 
onderdelen, niet ontvankelijk is om
dat daarin recht en feiten vermengd 
zijn: 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de eerste rechter, op grond 
van die bepalingen van artikel 862, 
§ 1, 2° en 6°, aileen << het deskundi
genverslag en zijn bijvoegsel niet 
ambtshalve nietig kon verklaren, in 
de onderstelling dat het bijvoegsel 
bij het verslag niet regelmatig was 
ondertekend »; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
in strijd met wat in de voorziening 
wordt betoogd, niet zegt dat het bij
voegsel bij het verslag niet door de 
deskundige was ondertekend, en het 
derhalve die feitelijke kwestie, 
waarover de partijen het oneens wa
ren, niet beslecht; 

Overwegende dat het middel, zo
als het is gesteld, het Hof ertoe ver
plicht zich over die kwestie uit te 
spreken, waartoe het niet bevoegd 
is; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de wet van 27 

mei 1974 tot wijziging van artikel 
979 van het Gerechtelijk Wetboek, 
hoewel zij de voorkeur geeft aan 
een formule zonder aanroeping van 
de Godheid, zodanige aanroeping . 
niet verbiedt; dat toevoeging ervan 

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

24 januari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Ve-
lu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en Van Ommeslaghe. 

Nr. 309 

1 • KAMER - 24 januari 1985 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
BURGERL!JKE ZAKEN - ARREST MEDE GE
WEZEN DOOR EEN RAADSHEER DIE VROE
GER, ALS RECHTER IN DE RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG, VAN DE ZAAK KENNIS 
HEEFT GENOMEN - NIETIG ARREST. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ARREST MEDE GEWEZEN 
DOOR EEN RAADSHEER DIE VROEGER, ALS 
RECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG, VAN DE ZAAK KENNIS HEEFT GENO
MEN - NIETIG ARREST. 

1: en 2• Nietig is het arrest van het hof 
van beroep, dat mede is gewezen door 
een raadsheer, die vroeger als rechter 
in de rechtbank van eerste aanleg van 
de zaak kennis heeft genomen (1). 
(Art. 292, tweede lid, Ger.W.) 

(ESPINA TOLEDO, BRITISH CONTINENTAL OFFI
CE N.V. T. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER 

OPENBARE BESTUREN, VERSTREPEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7212) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 september 1983 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

aan de wettelijke formule de eed 1---------------
niet onregelmatig maakt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht, 

(1) Zie noot J.V. bij Cass., 9 mei 1979 
(A.C., 1978-79, 1077} en Cass., 18 maart 1981 
(volt. ter.) (ibid., 1980-81, nr. 413) met cone!. 
O.M. waarvan de vertaling is verschenen in 
Rev. dr. p{m. et crim., 1981, blz. 703 tot 716.) 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 292, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek en 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, 

doordat het arrest, volgens zijn ver
meldingen, is uitgesproken in openbare 
terechtzitting van 22 september 1983 
waarop aanwezig waren « Janssen
Pevtschin, voorzitter, Lumen en Delvaux, 
raadsheren, en Van Hauwermeiren, grif
fier », en dus mede is gewezen door 
raadsheer mevr. Lumen (wier handteke
ning onder het arrest staat), die vroeger 
bij het uitoefenen van een ander rechter
lijk ambt kennis genomen had van de 
zaak, daar volgens de vermeldingen van 
het vonnis van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel, vijfde kamer, van 25 
maart 1977 (dat uitspraak heeft gedaan 
in dezelfde zaak tussen de eisers en de 
verweerders, de oorspronkelijke vorde
ring van de verweerders ontvankelijk en 
in beginsel gegrond heeft verklaard, de 
eisers heeft veroordeeld tot betaling aan 
verweerster van het provisionele bedrag 
van 246.191 frank plus diverse interes
ten, en aan verweerder, van het provi
sionele bedrag van 100.000 frank plus in
terest, en, alvorens recht te doen over 
het overige, een geneeskundig onderzoek 
heeft bevolen van verweerder Verstrepen 
en van de heer Dupont in wiens rechten · 
verweerster was getreden), dit vonnis is 
gewezen door « mevr. Toussaint-Lumen, 
alleenrechtsprekende rechter » en door 
haar is ondertekend, 

terwijl, krachtens artikel 292, tweede ' 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, « nie-' 
tig is het vonnis gewezen door een rech- ' 
ter die vroeger bij het uitoefenen van een 
ander rechterlijk ambt kennis genomen 1 

heeft van de zaak »; het arrest, dat met 
name is gewezen door raadsheer mevr.l 
Lumen, die vroeger als alleenrechtspre
kende rechter van eerste aanleg van de 
zaak kennis had genomen tijdens debat-

1 ten voorafgaand aan voormeld vonnis 
van de vijfde kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel van 25 
maart 1977 en die dit vonnis in dezelfde 
zaak in openbare terechtzitting heeft ge
wezen, artikel 292, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt en nietig; 
moet worden verklaard; bovendien het 
arrest aldus ook artikel 6.1 van het Ver-. 
drag tot Bescherming van de Rechten 1 

van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend te Rome, schendt, ' 

daar het in hager beroep is gewezen 
door een rechter (raadsheer mevr. Lu
men) die vroeger in eerste aanleg van de 
zaak kennis had genomen en dus niet 
meer voldeed aan de voorwaarden van 
onpartijdigheid die zijn voorgeschreven 
in deze bepaling, volgens welke « een ie
der recht heeft op een eerlijke behande
ling van zijn zaak ... door een onafhan
kelijke en onpartijdige rechterlijke in
stantie >> (schending van artikel 6.1 van 
het in het middel aangewezen Verdrag 
van 4 november 1950) : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest en van het op 
25 maart 1977 door de eerste rech
ters gewezen vonnis volgt dat op die 
datum de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel, waarin mevr. 
Toussaint-Lumen als alleenrecht
sprekende rechter zitting had, heeft 
beslist dat eiser ten voile aansprake
lijk was voor het ongeval, de eisers 
heeft veroordeeld om diverse bedra
gen aan de verweerders te betalen 
en, alvorens recht te doen over het 
overige van de vordering, een ge
neesheer-deskundige heeft aange
steld om de schade van het slacht
offers te ramen; 

Overwegende dat het in de zaak 
gewezen arrest is uitgesproken door 
een rechtscollege waarin zitting had 
mevr. Toussaint-Lumen, die onder
tussen was bevorderd tot raadsheer 
in het Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat artikel 292, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek bepaalt dat het vonnis ge
wezen door een rechter die vroeger 
bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis genomen 
heeft van de zaak, nietig is; 

Overwegende dat die regel in al
gemene bewoordingen is geformu
leerd en van openbare orde is; dat 
hij van toepassing is op de magis
traat die achtereenvolgens in eerste 
aanleg en vervolgens als rechter in 
hoger beroep van de zaak kennis 
neemt; 

Dat het middel gegrond is; 
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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. 

24 januari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Ve-
lu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Dassesse. 

Nr. 310 

1 • KAMER - 25 januari 1985 

1° SCHIP, SCHEEPVAART - ZEEVAART 
- VERVOER OVER ZEE - COGNOSSEMENT -
BEVOEGDHEIDSBEDING IN EEN COGNOSSE
MENT- GELDING TEN AANZIEN VAN DE DER
DE-HOUDER - VEREISTEN VAN ART. 17 EXE
CUTIEVERDRAG. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
EXECUTIEVERDRAG VAN 27 SEPI'. 1968 
BEVOEGDHEIDSBEDING IN EEN COGNOSSE
MENT- GELDING TEN AANZIEN VAN DE DER
DE-HOUDER - VEREISTEN VAN ART. 17 EXE
CUTIEVERDRAG. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG- EXE
CUTIEVERDRAG VAN 27 SEPI'. 1968 
BEVOEGDHEIDSBEDING IN EEN COGNOSSE
MENT - GELDING TEN AANZIEN VAN DE DER
DE-HOUDER - ART. 17 EXECUTIEVERDRAG. 

1°, 2° en 3° Niet wettelijk verantwoord is 
het arrest dat de gelding van een 
bevoegdheidsbeding in een cognosse
ment ten aanzien van de derde-houder 
verwerpt op grand van art. 17 Execu
tieverdrag, zonder vast te stellen dat 
de derde-houder bij de verkrijging van 
het cognossement, volgens het toepas
selijke nationale recht, de inlader niet 
in diens rechten en verplichtingen is 
opgevolgd, dan wei dat door een onder-

zoek van de betrekkingen tussen de 
inlader en de vervoerder gebleken is 
dat aan de voorschriften van dat art. 
17 tussen hen niet is voldaan (1). 

(« PARTENREEDEREI MS. "TILLY RUSS" "• RUSS 
E. T. « HAVEN- & VERVOERBEDRIJF NOVA " N.V., 

« GOEMINNE ROUT " N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3665) 

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

Gelet op het arrest wm het Hof 
van 8 april 1983; 

Gelet op het arrest van 19 juni 
1984 van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1108, 1134, 1689 tot 
1693 van het Burgerlijk Wetboek, 87, 91 
van de gecoordineerde wetten op de zee
en binnenvaart, die titel II van boek II 
van het Wetboek van Koophandel vor
men (wet van 28 november 1928 (III) ar
tikel I), 17 van het Verdrag tussen de 
Staten-Leden van de Europese Economi
sche Gemeenschap betreffende de rech
terlijke bevoegdheid en de tenuitvoerleg
ging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, getekend te Brussel op 27 
september 1968 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 januari 1971, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de door de eisers 
opgeworpen exceptie van territoriale on
bevoegdheid, onder verwijzing naar de 
« jurisdiction »-clausules van hun cognos
sementen met beding van de uitsluitende 
bevoegdheid van « the Hamburg courts », 
verwerpt op grond: « dat ( ... ) zelfs tussen 
inlader en zeevervoerder een cognosse-

(1) Zie het arrest van het Hof van 8 april 
1983, A.R. nr. 3665 (A.C., 1982-83, nr. 425) en 
het arrest van het Hof van Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen van 19 juni 1984, 
zaak 71/83, gepubliceerd in afl. 47 van 24 nov. 
1984 van het tijdschrift Nederlandse Jurispru
dentie, onder nr. 735, met noot J.C.S; raadpl. 
R. RoLAND, « La clause de juridiction dans les 
connaissements devant !'article 17 de Ia Con
vention C.E.E. du 27 septembre 1968 », J.T., 
1983, biz. 301, alsmede de referenties onder 
voormeld arrest van 8 april 1983. 
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ment niet aan de door (artikel 17 van) 
het E.E.G.-Verdrag (van 27 september 
1968) bedoelde schriftelijke overeen
komst, die uitdrukkelijk en ondubbelzin
nig moet zijn, beantwoordt; dat het cog
nossement in essentie een document is 
bedoeld als ontvangstbewijs voor te ver
voeren koopwaren, dat in de praktijk 
meestal enkel door de kapitein of de 
agenten wordt ondertekend en waarvan 
de bedingen de door de rederij voor het 
vervoer opgelegde voorwaarden uitma
ken; dat een uitdrukkelijke en ondubbel
zinnige schriftelijke overeenkomst niet 
kan worden afgeleid uit eenzijdig vastge
stelde bedingen, de afwezigheid van be
zwaren niet van aard zijnde dat ze de 
ontstentenis van dergelijke schriftelijke 
overeenkomst goedmaken; dat de vorm
vereisten die artikel 17 van het E.E.G.
Verdrag van 27 september 1968 voor de 
geldigheid van clausules tot aanwijzing 
van een bevoegde rechter stelt, in enge 
zin tot waarborg van de beoogde wils
overeenstemming tussen partijen moe
ten opgevat worden; dat ten aanzien van 
de derde-drager van het cognossement, 
die volledig vreemd aan de totstandko
ming ervan gebleven is, het cognosse
ment alleszins niet aan de vormvereisten 
van artikel 17 voldoet ». 

terwijl de materiele overdracht van 
een cognossement weliswaar aan de 
rechtmatige derde-houder een recht op 
afgifte van de vervoerde goederen ver
leent, doch tevens, in beginsel, impliceert 
dat de erin vervatte clausules hem tegen
werpelijk zijn, behoudens de bedingen 
waardoor de vervoerder of het schip van 
de bij artikel 91 van de wet op de zee
en binnenvaart bepaalde aansprakelijk
heid geheel of gedeeltelijk zou worden 
ontheven; bijgevolg, een beding, dat van
a£ deze overdracht moet worden geacht 
ook tussen de rechtmatige houder van 
het cognossement en de eisers in ge
meenschappelijke overleg tot stand te 
zijn gekomen, tot toekenning van 
bevoegdheid aan << the Hamburg courts » 
om de geschillen te berechten die tussen 
partijen zouden ontstaan - in zoverre 
het geen ontheffingsclausule inhoudt of 
verwijst na.ar een vreemde wetgeving die 
met voormeld artikel 91 strijdig zou zijn 
- in beginsel krachtens artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek de partijen tot 
wet strekt en derhalve beantwoordt aan 
het door artikel 17, eerste lid, van voor
meld Verdrag van 27 september 1968 ad 
probationem voorgeschreven vereiste 
van schriftelijke overeenkomst; overeen
komstig laatstvermelde verdragsbepa-

ling, waarvan bedoeld vereiste tot doel 
heeft te waarborgen dat de wilsovereen
stemming tussen partijen duidelijk en 
nauwkeurig tot uiting zou komen en in
derdaad zou vaststaan - hetgeen overi
gens in dezelfde mate geldt voor de ver
bindende kracht van de andere bedingen 
van de overeenkomst - de rechter er 
derhalve toe gehouden is aan de hand 
van de feitelijke omstandigheden na te 
gaan of deze wilsovereenstemming tot 
stand is gekomen en onder meer of par
tijen een normale zorgvuldigheid aan de 
dag hebben gelegd, eventueel rekening 
houdend met hun lopende handelsbe
trekkingen en de daaruit voortvloeiende 
goede trouw, zelfs bij het ontbreken van 
een schriftelijke aanvaarding van het 
bevoegdheidsbeding; zodat het arrest er 
zich niet wettig toe kon beperken, om de 
enkele hierboven aangehaalde motieven, 
principieel te oordelen dat een cognosse
ment niet aan de door artikel 17 van het 
Verdrag van 27 september 1968 gestelde 
vormvereisten kan voldoen (schending 
van aile in het middel aangeduide wets
bepalingen, met uitzondering van artikel 
97 van de Grondwet) en daarenboven, 
door in gebreke te blijven in feite na te 
gean of de tussen partijen vereiste wils
overeenstemming vaststond, de door het 
Hof uit te oefenen wettigheidscontrole 
onmogelijk maakt (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, mede door overneming van 
de redengeving van de eerste rech
ter, vaststelt dat het geding gevoerd 
wordt tussen de zeevervoerder (de 
eisers) enerzijds en de derde-houder 
van de cognossementen en diens op
drachthouder (de verweerders) an
derzijds, wegens manco's bij de afle
vering van de in die documenten 
vermelde koopwaar, met name een 
partij hout, en dat (de eisers), onder 
verwijzing naar de << jurisdic
tion »-clausules van de cognosse
menten, de uitsluitende bevoegdheid 
van << the Hamburg Courts » opwer
pen; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen in zijn arrest van 19 juni 1984 
op de vraag gesteld in het Hof van 8 
april 1983 verklaart voor recht : << 1. 
Een bevoegdheidsbeding in op een 
cognossement gedrukte voorwaar-



Nr. 311 HOF VAN CASSATIE 693 

den voldoet aan de vereisten van ar
tikel 17 Executieverdrag, indien par
tijen schriftelijk hebben ingestemd 
met de voorwaarden van het cognos
sement, die bedoeld beding bevat
ten, of indien het bevoegdheidsbe
ding onderwerp is geweest van een 
eerdere mondelinge overeenkomst 
tussen partijen, die uitdrukkelijk be
trekking had op dat beding en waar
van het door de vervoerder onderte
kende cognossement moet worden 
aangemerkt als de schriftelijke be
vestiging, of indien het cognosse
ment een onderdeel vormt van de 
lopende handelsbetrekkingen tussen 
partijen en voor zover daarbij blijkt 
dat die betrekkingen worden be
heerst door algemene voorwaarden 
die dat beding bevatten. 2. In de be
trekkingen tussen de vervoerder en 
de derde-houder is aan de voorwaar-
den van artikel 17 Executieverdrag 
voldaan indien het bevoegdheidsbe
ding als geldig is erkend in de be
trekkingen tussen de inlader en de 
vervoerder en de derde-houder bij 
de verkrijging van het cognosse
ment volgens het toepasselijke na
tionale recht de inlader in diens 
rechten en verplichtingen is opge
volgd »; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie derhalve naar het toepasselijke 
nationale recht verwijst om te laten 
uitmaken of de derde-houder van 
het cognossement de inlader in 
diens rechten en verplichtingen is 
opgevolgd; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de bevoegdheidclausule in 
een cognossement, in de verhouding 
van inlader tot vervoerder, niet a an 
de vereisten van artikel 17 van het 
Executieverdrag voldoet, dat die 
clausule de derde-houder niet kan 
binden en dat ten aanzien van de 
derde-houder « het cognossement al
leszins niet aan de vormvereisten 

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 Gent. 

25 januari 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 311 

1" KAMER - 25 januari 1985 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 

- RECHTSMACHT - OMVANG - BETW!STING 
- BETWISTING UITGESLOTEN DOOR DE CON-
CLUSIE VAN DE PARTIJEN - GEEN RECHTS
MACHT. 

Het in art. 1138, :!', Ger. W. neergelegde 
beginsel van de autonomie der proces
partijen d. w.z. de vrijheid om de gren
zen van het geschil te bepalen, wordt 
geschonden door de rechter die, bij de 
bepaling van de rechtsgrond waarop 
hij zijn beslissing laat steunen, aan 
de tussen partijen bestaande overeen
komst een rechtsaard toeschrijft die 
de partijen in hun conclusie hadden 
uitgesloten (1). 

(ACROPOLE P.V.B.A. 
T. SINTRA N.V., EGTA CONTRACTORS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4306) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

van artikel 17 voldoet »; 1----------------
Dat het arrest aldus zijn beslis

sing niet wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel in zuverre ge
grond is; 

(1) Cass., 18 sept. 1980 (AC., 1980-81, nr. 45); 
14 okt. 1981 (AC., 1981-82, nr. 115). Raadpl. de 
rede uitgesproken door de heer proc.-gen. 
Krings, op de plechtige openingszitting van 
het Hof op 1 sept. 1983, R. W., 1983-84, kol. 338 
en vlg. 
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Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, door eerste ver
weerster opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat de vordering van eiseres tegen eerste 
verweerster door het bestreden arrest is 
afgewezen en dat eiseres tegen eerste 
verweerster geen middel aanvoert : 

Overwegende dat het verzoek
schrift tot cassatie, luidens artikel 
1080 van het Gerechtelijk Wetboek, 
op straffe van nietigheid de midde
len van de eiser moet bevatten; dat, 
nu eiseres tegen eerste verweerster 
geen enkel middel aanvoert, de 
voorziening, in zoverre zij tegen eer
ste verweerster is gericht, niet ont
vankelijk is; 

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

doordat het hof van beroep, enerzijds, 
om te beslissen dat de litigieuze anker
elementen ten deze niet konden worden 
beschouwd als het toebehoren van de 
door tweede verweerster geleverde gevel
elementen, de door eiseres bij conclusie 
ingeroepen artikelen 1602 en 1615 van 
het Burgerlijk Wetboek toepast en aldus, 
impliciet doch zeker, zoals partijen in 
hun conclusies in hager beroep lieten 
gelden, aanneemt dat er tussen partijen 
een verkoopovereenkomst, dit is een le
veringscontract, bestond, anderzijds, om 
te beslissen dat tweede verweerster op 
het ministerieel besluit van 31 juli 1975 
een beroep kon doen, beslist dat de tus
sen partijen bestaande overeenkomst als 
een huur van werk dient te worden be
schouwd, en op grand van ~ie overwegin
gen het hager beroep van e1seres ontvan
kelijk doch ongegrond verklaart en de 
tegenvordering grotendeels gegrond ver
klaart, 

terwijl het tegenstrijdig, althans dub
belzinnig en onnauwkeurig is, zowel op 
de tussen partijen gesloten overeen
komst de artikelen 1602 en 1615 van het 
Burgerlijk Wetboek toe te passen en al
dus aan te nemen dat het een verkoop-, 
althans een leveringscontract betrof, als 
te beslissen dat dit contract een huur 
van werk was, zodat het arrest, waarvan 
de overwegingen tegenstrijdig zijn, ~iet 
regelmatig is gemotiveerd (schendmg 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arest de 
stelling van eiseres betreffende het 
te leveren toebehoren verwerpt op 

grond van de redenen van de eerste 
rechter en om eigen redenen; dat 
evenwel noch de eerste rechter noch 
het arrest de beslissing bedoeld in 
middel laten steunen op de beschou
wing dat de tussen partijen gesloten 
overeenkomst een « koop op leve
ring » zou zijn, maar wei op de in
houd van de gesloten overeenkomst, 
afgezien van enige bepaling van de 
rechtsaard daarvan; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 702, 807, 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van de rechten van de ver
dediging en van het algemeen rechtsbe
ginsel dat aileen de partijen over de 
rechtsvordering kunnen beschikken -
het « beschikkingsbeginsel >> - alsook 
van de artikelen 702, 807 en 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, waarin 
laatstgenoemd rechtsbeginsel uitdruk
king vindt, 

doordat het hof van beroep, om te be
slissen dat tweede verweerster aan
spraak kon maken op de door het zoge
naamde ministerieel besluit van 31 juli 
1975 bepaalde prijsherziening, over
weegt: << ••• dat de in hoofdorde door (ei
seres) gehuldigde stelling evenmin over
tuigend aandoet daar alhoewel het 
ministerieel besluit van 31 juli 1975 niet 
toepasselijk is "op leveringen ", doch en
kel op " aannemingen ", dit middel ter 
zake in feite faalt daar de overeenkomst 
tussen partijen een onderaannemings
contract is tegen een vaste prijs; dat im
mers de facturatie op maat van gevel
elementen voor de uitvoering van een 
bijzonder bouwplan aan de juridische 
omschrijving van de huur van werk be
antwoordt : contract waarbij de ene par
tij zich verbindt om iets voor de andere 
te verrichten, tegen betaling van een tus
sen hen bedongen prijs », 

terwijl, eerste onderdeel, zowel eiseres 
als tweede verweerster in hun regelma
tig neergelegde conclusies in hager be
roep inriepen dat de tussen hen gesloten 
overeenkomst geen aannemingsovereen
komst, doch wel een koop-, dit is een le
veringscontract, was, zodat het hof van 
beroep het algemeen rechtsbeginsel 
sc-hendt dat de eerbiediging van het 
recht van verdediging oplegt, door, 
in strijd met dit algemeen rechtsbegin-
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sel, de partijen niet de gelegenheid te 
hehhen gehoden hun standpunt kenhaar 
te maken, alvorens - amhtshalve - te 
heslissen dat de tussen hen hestaande 
overeenkomst een aannemingsovereen
komst, dit is huur van werk, was in 
plaats van een leveringsovereenkomst, 
zoals zij in hun conclusies inriepen 
(schending van het algemeen rechtshe
ginse! dat de eerhiediging van de rech
ten van de verdediging oplegt); 

tweede onderdeel, overeenkomstig het 
algemeen rechtsheginsel dat alleen de 
partijen over de rechtsvordering kunnen 
heschikken, uitgedrukt onder meer door 
artikel 1138, 2•, van het Gerechtelijk Wet
hoek en, voor zoveel nodig, overeen
komstig die wetsbepaling, het de feiten
rechter niet toekomt een geschil op te 
werpen waarvan het hestaan door het 
akkoord van de partijen werd uitgeslo
ten, zodat het hof van heroep, dat amhts
halve heslist dat de wssen partijen ge
sloten overeenkomst als een huur van 
werk in aanmerking komt, terwijl zij 
heiden in hun regelmatig neergelegde 
conclusies in hoger heroep inriepen dat 
het geen aannemings-, doch wel een le
veringsovereenkomst was, in strijd met 
het algemeen rechtsheginsel dat alleen 
de partijen over de rechtsvordering kun
nen heschikken, uitgedrukt onder meer 
door artikel 1138, 2•, van het Gerechtelijk 
Wethoek en, voor zoveel nodig, in strijd 
met die wetsbepaling, een geschil op
werpt dat door het akkoord van de par
tijen is uitgesloten (schending van het 
algemeen rechtsheginsel dat alleen de 
partijen over de rechtsvordering kunnen 
heschikken, uitgedrukt onder meer door 
artikel 1138, 2•, van het Gerechtelijk Wet
hoek en, voor zoveel nodig, van die wets
hepaling); 

derde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk 
Wethoek en het algemeen rechtsheginsel 
dat alleen de partijen over de rechtsvor
dering kunnen beschikken, uitgedrukt 
onder meer door de artikelen 702 en 807 
van het Gerechtelijk Wethoek, de rechter 
de door de partijen aan de vordering ge
geven oorzaak niet mag wijzigen, zodat 
het hof van heroep door uitspraak te 
doen op grond van een overeenkomst 
van huur van werk, terwijl partijen het 
hestaan, hetzij van een koop-, hetzij van 
een leveringsovereenkomst inriepen, in 
strijd met de artikelen 702 en 807 van 
het Gerechtelijk Wethoek en met het al
gemeen rechtsheginsel dat alleen de par
tijen over de rechtsvordering kunnen he
schikken, uitgedrukt onder meer door de. 

artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk 
Wethoek, de door de partijen aan de 
rechtsvordering gegeven oorzaak wijzigt 
(schending van de artikelen 702 en 807 
van het Gerechtelijk Wethoek en van het 
algemeen rechtsheginsel dat alleen de 
partijen over de rechtsvordering kunnen 
heschikken, uitgedrukt onder meer door 
de artikelen 702 en 807 van het Gerech
telijk Wethoek) : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie stelde : << zowel Acropole 
als Sintra zijn het erover eens 
dat het hier geen aannemings- of 
onderaannemingscontract betreft, 
doch wel een koop-verkoopovereen
komst »; dat tweede verweerster de
ze stelling in haar conclusies niet 
weersprak, maar integendeel stelde : 
<< dat dit contract een leveringscon
tract uitmaakte en geen aannemings
contract », en de toepasselijkheid 
van de herzieningsbesluiten betref
fende lonen en materialen niet af
leidde uit de expliciete of impliciete 
stelling dat de tussen de genoemde 
partijen gesloten overeenkomst een 
koop was, maar uit de bedingen van 
de overeenkomst en uit een beweer
de erkentenis van eiseres; 

Dat het arrest, door de toepasse
lijkheid van de herzieningsbesluiten 
af te leiden uit de beschouwing dat 
de tussen partijen bestaande over
eenkomst een onderaannemings
overeenkomst was, een betwisting 
opwerpt die door de conclusies van 
partijen was uitgesloten en het 
recht van partijen om de grenzen 
van het geschil te bepalen, miskent; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1138, 2•, van het 
Gerechtelijk Wethoek, van het algemeen 
rechtsheginsel van de eerhiediging van 
het recht van verdediging en van 
het algemeen rechtsheginsel dat alleen 
de partijen over de rechtsvordering kun
nen heschikken, uitgedrukt onder meer 
door artikel 1138, 2•, van het Gerechtelijk 
Wethoek, 

doordat het hof van heroep, om te he
slissen dat eiseres geen aanspraak kon 
maken op een schadevergoeding wegens 
vertraging, overweegt: « ( ••• ) dat de twee-
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de onderbreking, vanaf 14 tot 24 juni 
1974, welke aanleiding gaf tot de in mo
rastelling van 19 en 23 april 1974, even
min een tekortkoming uitmaakte omdat 
(eiseres) de eerste factuur nr. 26 van 31 
maart 1974, welke vervallen was op 31 
mei 1974, niet had betaald, zodat (tweede 
verweerster) zich op de exceptie van het 
onuitgevoerde mocht beroepen », 

terwijl, eerste onderdeel, tweede ver
weerster in haar conclusies in hoger be
roep noch de niet-betaling van factuur 
nr. 26, noch de exceptio non adimpleti 
contractus inriep, om de onderbreking 
van 14 tot 24 juni 1974 te rechtvaardigen, 
zodat het hof van beroep het algemeen 
rechtsbeginsel schendt dat de eerbiedi
ging van het recht van verdediging 
oplegt, door zijn beslissing ambtshalve te 
steunen op een verweermiddel, dat door 
de verweerders niet werd ingeroepen, 
zonder de partijen, meer bepaald eiseres, 
de gelegenheid te geven aangaande dit 
verweer, geput uit de niet-betaling van 
factuur nr. 26 en de exceptio non adim
pleti contractus, stelling te nemen 
(schending van het algemeen rechtsbe
ginsel van de eerbiediging van de recht
en van de verdediging); 

tweede onderdeel, overeenkomstig het 
algemeen rechtsbeginsel dat alleen de 
partijen over de rechtsvordering kunnen 
beschikken, uitgedrukt onder meer door 
artikel 1138, 2', van het Gerechtelijk Wet
hoek en, voor zoveel nodig, overeenkom
stig die wetsbepalingen, het de feiten
rechter niet toekomt ambtshalve een 
verweermiddel in te roepen, waarop door 
de verweerder geen beroep werd gedaan, 
zodat het hof van beroep, door een ver
weermiddel in te roepen dat steun vindt 
in feiten die niet als dusdanig door de 
verweerders aan de feitenrechters wer
den voorgelegd, het algemeen rechtsbe
ginsel dat alleen de partijen over de 
rechtsvordering kunnen beschikken, uit
gedrukt onder meer door artikel 1138, 2', 
van het Gerechtelijk Wetboek en, voor 
zoveel nodig, die wetsbepaling zelf mis
kent (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel dat alleen de partijen 
over de rechtsvordering kunnen beschik
ken, uitgedrukt onder meer door artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
en, voor zoveel nodig, van die wetsbepa
ling): 

Overwegende dat eiseres de ver
traging in de periode bedoeld in het 
middel enkel staafde met de inge
brekestellingen bedoeld in het ar-

rest; dat tweede verweerster op
wierp dat « de eerste rechter terecht 
deze vordering (te weten, tot schade
vergoeding wegens vertraging in de 
levering) ongegrond verklaard heeft 
om de reden dat uit het onderzoek 
van de briefwisseling respectievelijk 
de werfverslagen gebleken was dat 
een tekortkoming van Sintra aan 
haar contractuele verplichtingen ( ... ) 
geenszins bewezen was »; dat twee
de verweerster in haar conclusie 
aan de hand van haar facturen een 
tabel van de haar verschuldigde be
dragen opgaf en daarbij rekening 
hield met « laattijdige betalingen » 
van door eiseres « niet betwiste be
dragen »; 

Overwegende dat de rechters, 
door uit de conclusies van tweede 
verweerster en uit de daarin aange
wezen stukken, waarvan niet wordt 
aangevoerd dat ze niet regelmatig 
waren overgelegd, de juridische ge
volgen af te leiden die door verweer
ster waren bedoeld, noch het recht 
van verdediging van eiseres, noch 
het beginsel van de autonomie der 
procespartijen miskennen en even
min artikel 1138, 2°, van het Gerech
telijk Wetboek schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het hof van beroep, om tweede 
verweerster verwijlinterest toe te ken
nen, overweegt: • ( ... ) dat de eerste 
rechter, om oordeelkundige redenen <l.ie 
het hof bijtreedt en die bij deze worden 
overgenomen, beslist dat de naamloze 
vennootschap Sintra (tweede verweer
ster), op het haar verschuldigde - doch 
nog te berekenen - prijssaldo, recht 
heeft op verwijlinteresten aan 12 pet. op 
de facturen opgesteld volgens de prijs
herzieningsformule voorzien in het las
tenboek », 

terwijl eiseres op bladzijde 11 van 
haar regelmatig neergelegde conclusie in 
hoger beroep uitdrukkelijk en op om
standige wijze de toepasselijkheid van 
de factuurvoorwaarden van tweede ver
weerster betwistte omdat er in hun con
tractuele verhouding geen verwijlrente 
was bedongen en omdat de factuurvoor-
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waarden van tweede verweerster niet tot 
het contract behoorden, zodat, nu noch de 
eerste rechter, noch het hof van beroep, 
dit uitdrukkelijk ingeroepen middel heb
ben onderzocht en beantwoord, het ar
rest niet regelmatig is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het arrest noch 
door overneming van de redenen 
van de eerste rechter noch door ei
gen redenen antwoordt op de in het 
middel bedoelde conclusie van eise
res; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
vierde middel, dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het 
arrest in zoverre het ten aanzien 
van tweede verweerster beslist dat 
de litigieuze overeenkomst een aan
neming van werk is en op grond 
daarvan uitspraak doet op de verde
ring van die verweerster tot toepas
sing van het herzieningsbesluit van 
31 juli 1975, voorts eiseres veroor
deelt tot betaling van moratoire ren
te, en beslist over de kosten; ver
werpt de voorziening in zoverre zij 
gericht is tegen eerste verweerster, 
en voor het overige in zoverre zij 
gericht is tegen tweede verweerster; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
veroordeelt eiseres in twee derde 
van de kosten; houdt de overige kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

25 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. De Gryse en Dela
haye. 

Nr. 312 

1' KAMER - 25 januari 1985 

1° HUISVESTING - K.B. 18 DEC. 1979 HOU
DENDE REGLEMENTERING, VOOR HET 
VLAAMSE GEWEST, VAN HET HUURSTELSEL 
BETREFFENDE DE WONINGEN DIE AAN DE 
NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUIS
VESTING OF AAN DOOR HAAR ERKENDE VEN
NOOTSCHAPPEN TOEBEHOREN - HUURPRIJS 
- VASTHEID VAN DE BASISHUURPRIJS GEDU
RENDE TWEE JAAR. 

2° HUISVESTING - K.B. 18 DEC. 1979 HOU

DENDE REGLEMENTERING, VOOR HET 
VLAAMSE GEWEST, VAN HET HUURSTELSEL 
BETREFFENDE DE WONINGEN DIE AAN DE 
NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUIS
VESTING OF AAN DOOR HAAR ERKENDE VEN
NOOTSCHAPPEN TOEBEHOREN - ART. 8, § 2 
- AANREKENING VAN DE IN DE HUUROVER
EENKOMST VERMELDE LASTEN EN KOSTEN 
DIE NIET IN DE HUURPRIJS BEREKEND ZIJN 
- VERANTWOORDING - VERPLICHTING TOT 
STAVING TEGENOVER DE HUURDERS. 

1' Uit de samenlezing van de artt. 9, § 2, 
12 en 18 K.B. 18 dec. 1979 houdende 
reglementering, voor het Vlaamse Ge
west, van het huurstelsel betreffende 
de woningen die aan de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting of 
aan door haar erkende vennootschap
pen toebehoren, blijkt dat het de opzet 
van de wetgever is dat in de loop van 
de periode, gelegen tussen de twee
jaarlijke controles van het gezinsinko
men van de huurder en de tweejaar
Jijkse berekeningen van de geactuali
seerde kostprijs van de waning, de 
huurprijs in geen geval wordt ver
hoogd. 

2" De regels inzake de bewijsvoering en 
de bewijslast worden geschonden door 
de rechter die, met betrekking tot de 
toepassing van art. 8, § 2, K.B. 18 dec. 
1979 houdende reglementering, voor 
het Vlaamse Gewest, van het huurstel
sel betreffende de woningen die aan 
de Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting of aan door haar erkende 
vennootschappen toebehoren, oordeelt 
dat een erkende vennootschap niet er
toe gehouden is ter staving van de 
aangerekende bedragen verantwoor
dingsstukken aan haar huurders voor 
te Jeggen, op grand dat zij enkel de on
derrichtingen van de Nationale Maat-
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schappij voor de Huisvesting dient te 
volgen en die overlegging haar door 
deze Jaatste niet is opgelegd (1). 

(ONZE WONING S.V. T. DE SMEDT E.A.; DE SMEDT 
E.A. T. ONZE WONING S.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4458 en 4451) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 mei 1983 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Overwegende dat beide zaken het
zelfde arrest betreffen en dienen te 
worden samengevoegd; 

I. Op de voorziening van de coope
ratieve vennootschap « Onze Wo
ning »: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, § 1, achtste, ne
gende, tiende en elfde lid, 8, §§ 1 en 2, 9, 
§ 1, 10, § 1, 11, 12, 13 en 18 van het 
koninklijk besluit van 18 december 1979 
houdende reglementering, voor het 
Vlaamse Gewest, van het huurstelsel be
treffende de woningen ·die aan de door 
de Nationale Maatschappij voor de Huis
vesting erkende vennootschappen of aan 
de Nationale Maatschappij zelf toebeho
ren, 

doordat het bestreden vonnis voor 
recht zegt dat de voor de verweerders 
sub 1 en 2 verhoogde basishuurprijs van 
4.812 frank ongewijzigd dient te blijven 
tot het einde van hun huur en de voor de 
verweerders sub 3 en 4 verlaagde basis
huurprijs van 2.175 frank ongewijzigd 
dient te blijven tot 1 juli 1982 en dat de 
vanaf 1 oktober 1981 van de verweerders 

gevorderde huurprijs onwettig is, op 
grond : dat het huurstelsel betreffende de 
woningen die aan eiseres toebehoren, ge
reglementeerd wordt door het koninklijk 
besluit van 18 december 1979 en het mi
nisterieel besluit van 12 februari 1980; 
dat krachtens artikel 8; § 1, van het 
koninklijk besluit van 18 december 1979 
de door de huurder te betalen huurprijs 
berekend wordt op grond van de door ei
seres voor de woning vastgestelde en 
voorafgaandelijk door de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting goed
gekeurde basishuurprijs (zijnde het be
drag dat al naargelang de totale huurop
brengst van het patrimonium van haar 
huurwoningen schommelt tussen de 3,5 
pet. en 6,5 pet. van de geactualiseerde 
kostprijs van de woning) die dan even
tueel volgens zijn gezinsinkomen over
eenkomstig de artikelen 10 en 11 van het 
koninklijk besluit van 18 december 1979 
wordt verhoogd of verlaagd en vervol
gens verminderd volgens het aantal kin
deren die hij ten laste heeft; dat krach
tens artikel 12 van het koninklijk besluit 
van 18 december 1979 de verlaagde of 
verhoogde basishuurprijs ongewijzigd 
dient te blijven tot 30 juni van het jaar 
waarin het tweejaarlijks onderzoek naar 
het gezinsinkomen van de huurder 
plaatsheeft; dat ter zake de basishuur
prijs van de door de verweerders betrok
ken woningen werd herzien ingevolge 
het koninklijk besluit van 18 december 
1979 en respectievelijk bepaald voor de 
verweerders sub 1 en 2 op 3.950 frank en 
voor 3 en 4 op 4.350 frank per maand; 
dat, vertrekkend van deze bedragen en 
gelet op hun gezinsinkomen, de basis
huurprijs voor de verweerders sub 1 en 2 
werd verhoogd op 4.812 frank en voor 
verweerders sub 3 en 4 verlaagd op 2.175 
frank, bedragen die zij - buiten de 
maandelijkse vergoedingen voor verwar
ming en diensten - als maandelijkse 
huurprijs betalen voor wat de verweer-

----------~-------1 ders sub 3 en 4 betreft sedert 1 juli 1980 
en voor wat betreft de verweerders sub 1 
en 2, na een overgangsperiode tot 1 juli (1) Het bestreden vonnis d.d. 10 mei 1983 

van de burgerlijke rechtbank te Antwerpen 
werd gepubliceerd in het R. W:, 1983-84, kol. 
2241, met noot van Bernard Hubeau; zie te
vens Cass., 13 feb. 1983, A.R. nr. 6620 
(A. C., 1982-83, nr. 332), R. W:, 1983-84, kol. 2233; 
Vredegerecht te Zelzate, 9 juni 1983 (R. W:, 
1983-84, kol. 2185 met noot Bernard Hubeau); 
het koninklijk besluit van 18 dec. 1979 werd 
opgeheven bij besluit van de Vlaamse Execu
tieve van 7 nov. 1984 tot reglementering van 
het huurstelsel betreffende de woningen die 
aan de door de Nationale Maatschapij voor de 
Huisvesting erkende vennootschappen of aan 
de Nationale Maatschappij zelf toebehoren 
(Belgisch Staatsblad, 20 december 1984). 

1981 waar zij slechts 4.381 frank dienden 
, te betalen, sedert 1 juli 1981 tot 28 fe
bruari 1982, einde van hun huur; dat in
dien eiseres beweert een aanzienlijk ver
lies te lijden en om deze reden tot de 
herberekening van haar basishuurprij
zen gebracht te zijn, de nieuw vastgestel
de en door de Nationale Maatschappij 
voor de Huisvesting goedgekeurde basis
huurprijzen althans vreemd moeten blij
ven aan de huurders voor wie, 
overeenkomstig voornoemde artikelen 10 
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en 11, een verhoogde of verlaagde basis
huurprijs werd bepaald; dat de basis
huurprijzen, die in acht genomen wor
den bij het in werking treden van het 
koninklijk besluit van 18 december 1979, 
immers een berekeningselement uitma
ken van hun individuele berekende ver
hoogde of verlaagde basishuurprijs en 
een wijziging in de basishuurprijzen 
noodzakelijkerwijze een wijziging in de 
op grond hiervan bepaalde verhoogde of 
verlaagde basishuurprijs met zich 
brengt, hetgeen, ter bescherming van de 
huurder, door artikel 12 juist is uitgeslo
ten geworden tot 30 juni 1982, dat bijge
volg de basishuurprijzen van 3.950 frank 
en van 4.350 frank respectievelijk voor 
de verweerders sub 1 en 2, en sub 3 en 4 
dienen behouden te blijven en derhalve 
de tegenvordering daar waar zij tot beta
ling strekt van achterstallige huurgelden 
wegens niet betaalde prijsverhoging 
ingevolge de herziening van de basis
huurprijs, als niet gegrond dient afgewe
zen, 

terwijl, eerste onderdeel, de huurprijs 
die de verweerders moeten betalen de 
basishuurprijs is waarin de lasten en 
kosten begrepen zijn die !outer betrek
king hebben op het eigendom, en die 
eventueel verhoogd of verlaagd is met in
achtneming van het gezinsinkomen van 
de huurders; het jaarbedrag van de ba
sishuurprijs van de woning overeen
komstig de artikelen 8 en 9 van het 
koninklijk besluit van 18 december 1979 
vastgesteld wordt op een bedrag dat 
schommelt tussen 3,5 pet. en 6.5 pet. van 
de geactualiseerde kostprijs, met dien 
verstande dat de totale huuropbrengst 
niet hoger mag liggen dan 4,5 pet. van de 
geactualiseerde kostprijs van het totale 
patrimonium van de huurwoningen van 
eiseres; deze basishuurprijs overeen
komstig de artikelen 10 en 11 van het 
koninklijk besluit van 18 december 1979 
verhoogd of verlaagd wordt voor de 
huurders, rekening houdende met hun 
gezinsinkomen en om de twee j aar tot 
een onderzoek van het gezinsinkomen 
door eiseres moet overgegaan worden; de 
bepaling van artikel 12 van het konink
lijk besluit van 18 december 1979, vol
gens welke de volgens de artikelen 10, 
§ 1, en 11 verhoogde of verlaagde basis
huurprijs ongewijzigd blijft tot 30 juni 
van het jaar waarin het bij bedoeld arti
kel 18 tweejaarlijks onderzoek plaats
heeft, slechts betrekking heeft op de ver
hoging of verlaging van de basistermijn 
die het gevolg is van de herz1enmg van 
het kwesheuze gezmsmkomen, en met 

op de wijziging van de basisprijs ingevol
ge verandering van de andere elemen
ten, het weze de geactualiseerde kost
prijs of de lasten en kosten die !outer 
betrekking hebben op het eigendom; im
mers artikel 8 van het koninklijk besluit 
van 18 december 1979 desaangaande 
geen beperking van de mogelijkheid van 
de wijziging van de huurprijs voorziet en 
artikel 12 van hetzelfde koninklijk be
sluit van 18 december 1979, waarbij de 
beperking van de verandering van de 
huurprijs ten gevolge van nazicht van 
het gezinsinkomen wordt opgelegd, 
slechts verwijst naar aanpassingen ge
daan overeenkomstig de artikelen 10, 
§ 1, en 11 van het koninklijk besluit van 
18 december 1979, zodat het vonnis ten 
onrechte de tegenvordering tot betaling 
van de achterstallige huurgelden van ei
seres afwijst (schending van de artikelen 
2, § 1, achtste, negende, tiende en elfde 
lid, 8, §§ 1 en 2, 9, § 1, 10, 10, § 1, 11, 12, 
13 en 18 van het koninklijk besluit van 
18 december 1979); 

tweede onderdeel, nu de nieuwe ver
hoogde of verlaagde basishuurprijzen 
door eiseres bepaald werden ingevolge de 
verhoging van de onkosten en het aan
zienlijk door eiseres geleden verlies, en 
niet ingevolge het tweejaarlijks onder
zoek van het gezinsinkomen van de ver
weerders, noch de verhoging of verlaging 
van de bepaling van hun gezinsinkomen, 
het vonnis ten onrechte beslist dat deze 
nieuwe bepaalde basishuurprijzen moe
ten vreemd blijven aan de huurder voor 
wie, overeenkomstig de artikelen 10 en 
11 van het koninklijk besluit van 18 de
cember 1979, een verhoogde of verlaagde 
basishuurprijs wordt vastgesteld; immers 
het verbod van wijziging van de basis
huurprijs gedurende twee jaar enkel 
slaat op de wijzigingen die de basishuur
prijs ondergaat ingevolge het tweejaar
lijks onderzoek op het gezinsinkomen; 
het feit dat de vroegere basishuurprijs 
een element uitmaakt van de individueel 
berekende basishuurprijs geen afbreuk 
doet aan de mogelijkheid deze te wijzi
gen buiten elke nieuwe bepaling van het 
gezinsinkomen; immers aile lasten en 
kosten, die rechtstreeks het eigendom 
betreffen en deel uihnaken van de basis
huurprijs, tegen de kostende prijs aange
rekend moeten worden, hetgeen ziCh ver
zet tegen de tweejar1ge onveranderlijk
heid van de basishuurpriJS (schendmg 
van de artikelen 2, § 1, achtste, negende, 
tiende en elfde lid, 8, §§ 1 en 2, 9 § 1, 10, 
§ 1, 11, 12, 13 en 18 van het koninkhjk 
beslu1t van 18 december 1979), zodat het 
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vonnis de in het middel aangewezen be
palingen schendt : 

Overwegende dat de artikelen 8 
tot en met 16 van het koninklijk be
sluit van 18 december 1979 houden
de reglementering, voor het Vlaam
se Gewest, van het huurstelsel be
treffende de woningen die aan de 
door de Nationale Maatschappij 
voor de Huisvesting erkende ven
nootschappen of aan de Nationale 
Maatsehapij zelf toebehoren, bepa
len hoe de huurprijs van de wonin
gen moet worden vastgesteld; dat, 
kraehtens de artikelen 8, § 1, en 9, 
§ 1, de door de huurder te betalen 
huurprijs de door de vennootschap 
voor de woning vastgestelde en 
voorafgaandelijk door de Nationale 
Maatsehappij voor de Huisvesting 
goedgekeurde basishuurprijs is, met 
dien verstande dat die prijs, over
eenkomstig de artikelen 10, 11 en 
13, met inaeiltneming van het 
gezinsinkomen van de huurder en 
het aantal kinderen ten laste, even
tueel verhoogd, verlaagd of vermin
derd wordt; dat, naar luid van arti
kel 9, § 1, het jaarbedrag van de 
basishuurprijs van de woning vast
gesteld wordt op een bedrag dat 
sehommelt tussen 3,5 pet. en 6,5 pet. 
van de geaetualiseerde kostprijs, 
met dien verstande dat de totale 
huuropbrengst niet hoger mag lig
gen dan 4,5 pet. van de geaetuali
seerde kostprijs van het totale patri
monium van huurwoningen van de 
vennootschap; 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 12, eerste lid, bepaalt dat de 
overeenkomstig de artikelen 10, § 1, 
en 11 verhoogde of verlaagde « ba
sishuurprijs ongewijzigd blijft tot 30 
juni van het jaar waarin het bij arti
kel 18 bedoeld tweejaarlijks onder
zoek plaatsheeft »; dat laatstge
noemd artikel de vennootschap op
draagt « in 1982 en vervolgens om 
de twee jaar » over te gaan tot een. 
onderzoek naar het gezinsinkomen . 
van haar huurders, bij het bepalen I 
van dit gezinsinkomen rekening te 
houden met dat van het voorlaatste · 
jaar dat voorafgaat aan het jaar 

waarin de « tweejaarlijkse controle » 
van het gezinsinkomen plaatsheeft 
en de huurprijzen telkens aan te 
passen aan het nieuwe gezinsinko
men, met dien verstande dat de eer
ste aanpassing gebeurt op 1 juli 
1980 op basis van het gezinsinko
men van 1977; dat artikel 12, tweede 
lid, bepaalt: « Bewijst de huurder 
evenwel in de loop van de periode 
gelegen tussen tweejaarlijkse con
troles dat zijn gezinsinkomen met 
minstens 20 pet. is verlaagd ten op
ziehte van het gezinsinkomen dat 
werd in aanmerking genomen voor 
de vaststelling van zijn huurprijs, 
dan wordt de huurprijs onmiddellijk 
herzien op grond van het nieuwe ge
zinsinkomen »; 

Overwegende dat, anderzijds, arti
kel 9, § 2, bepaalt dat uiterlijk op 1 
februari 1980 en « vervolgens om de 
twee jaar » de coefficienten voor de 
berekening van de geactualiseerde 
kostprijs van de woningen worden 
vastgesteld met inaehtneming, eens
deels, van de jaargemiddelden van 
de stichtings- en verwervingskosten 
van de woningen en, anderdeels, 
van de verouderingsgraad van de 
woningen; 

Overwegende dat uit de artikelen 
9, § 2, 12 en 18 van voornoemd 
koninklijk besluit in hun onderling 
verband blijkt dat de opzet van de 
wetgever is dat in de loop van de 
periode, gelegen tussen de tweej aar
lijkse controles van het gezinsinko
men van de huurder en tussen de 
tweejaarlijkse berekeningen van de 
geactualiseerde kostprijs van de wa
ning, de huurprijs in geen geval 
wordt verhoogd; 

Dat artikel 16, § 2, tevens bepaalt 
dat van de onder § 1 bedoelde huur
der gedurende twee j aar na het be
trekken van de aangepaste woning 
geen huurprijs kan gevraagd wor
den die hoger ligt dan degene die 
hij zou betaald hebben indien hij de 
ontruimde woning was blijven bewo
nen; dat de bepaling van artikel 8, 
§ 2, luidens welke de lasten en kos
ten moeten worden aangerekend te
gen kostende prijs volgens de onder-
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richtingen van de Nationale Maat
schappij voor de Huisvesting, enkel 
betrekking heeft op de in de huur
overeenkomst vermelde lasten en 
kosten die niet in de huurprijs be
grepen zijn en derhalve op de basis
huurprijs niet toepasselijk is; 

Overwegende dat het vonnis mits
dien de beslissing dat de door eise
res met ingang van 1 oktober 1981 
gevorderde huurprijsverhoging on
wettig is, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

II. Op de voorziening van Rene 
De Smedt en Elvire Van Halle : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1165, 1315, 1341 en 
1343 van het Burgerlijk Wetboek, 870 
van het Gerechtelijk Wetboek en 8, § 2, 
van het koninklijk besluit van 18 decem
ber 1979 houdende reglementering, voor 
het Vlaamse Gewest, van het huurstelsel 
betreffende de woningen die aan de door 
de Nationale Maatschappij voor de Huis
vesting erkende vennootschappen of aan 
de Nationale Maatschappij zelf toebeho
ren, 

doordat het vonnis, na te hebben vast
gesteld dat de lasten en kosten die be
trekking hebben op een dienst of voor
deel voor de huurder te zijnen laste zijn 
en hem, overeenkomstig artikel 8, § 2, 
van hoger genoemd koninklijk besluit 
moeten aangerekend worden tegen de 
« kostende prijs » volgens de onderrich
tingen van de Nationale Maatschappij 
voor de Huisvesting, en te hebben geoor
deeld dat verweerster, wanneer uit haar 
berekeningen dan blijkt dat de hiervoor 
maandelijkse betaalde vergoedingen on
toereikend zijn, bijgevolg in een jaar
lijkse afrekening de hiervoor nog ver
schuldigde opleg mag aanrekenen en 
voor de toekomst een hoger maandelijks 
voorschot mag vorderen, de eisers soli
dair veroordeelt tot betaling aan ver
weerster van 13.110 frank, te vermeerde
ren met de gerechtelijke interesten van
a£ 20 januari 1982, voor verwarmingskos
ten in 1980, 1981 en 1982, op grond : « dat 
vermits (verweerster) enkel de onder
richtingen van de Nationale Maatschap
pij voor de Huisvesting dient te volgen 
en haar door deze laatste niet is opge
legd geworden verantwoordingsstukken 
aan haar huurders ter staving van de 
aangerekende bedragen voor te leggen 
zij hiertoe dus niet kan verplicht worden; 

dat indien haar huurders, die nochtans 
voldoende waarborgen hebben, gelet op 
het toezicht van de Nationale Maatschap
pij voor de Huisvesting, niet akkoord 
kunnen gaan met ( ... ) de wijze van aan
rekening van de kosten, zij immers te al
len tijde een einde aan de huurovereen
komst kunnen stellen mits een voorop
zegging van drie maanden •, 

terwi]1 noch de afwezigheid van enige 
onderrichting noch het bestaan van een 
recht van toezicht van de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting, in de 
zin van artikel 8, § 2, van voormeld 
koninklijk besluit van 18 december 1979, 
met betrekking tot het voorleggen van 
verantwoordingsstukken en de verwar
mingskosten, noch enige andere rechts
regel verweerster, als verhuurster van 
volkswoningen, ontheft van de verplich
ting voor de aanrekening tegen « kosten
de prijs » van bedoelde kosten, overeen
komstig voormeld artikel 8, § 2, ten 
aanzien van de eisers als medecontrac
tanten-huurders, de regels inzake bewijs
voering en bewijslast in burgerlijke za
ken na te leven, die overigens geenszins 
onverenigbaar zijn met de noodwendig
heden van de openbare dienst waarmee 
verweerster is belast; zowel uit deze re
gels als uit de door artikel 8, § 2, van het 
koninklijk besluit van 18 december 1979 
voorgeschreven aanrekening tegen « kos
tende prijs » volgt dat verweerster wel 
degelijk ertoe gehouden is, tot staving 
van de door haar aangerekende bedra
gen, verantwoordingsstukken aan de 
huurders voor te leggen, nu haar eis 
3.000 frank te boven gaat, zodat het von
nis, door er zich toe te beperken te oor
delen dat verweerster de verschuldigde 
doch door de eisers betwiste opleg in een 
jaarlijkse afrekening mag aanrekenen 
en zij niet kan worden verplicht verant
woordingsstukken aan haar huurders 
voor te leggen, nu de Nationale Maat
schappij voor de Huisvesting haar dit 
niet heeft opgelegd, en dat de eisers, die 
kunnen rekenen op het toezicht van deze 
maatschappij, steeds de huurovereen
komst kunnen betHndigen, de tussen de 
contracterende partijen geldende regels 
inzake bewijsvoering en bewijslast in 
burgerlijke zaken en de regel van de 

. aanrekening tegen « kostende prijs • 

. schendt (schending van alle in het mid
' del aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat artikel 2, § 1, 
van het koninklijk besluit van 18 de
cember 1979 bepaalt dat in de basis
huurprijs niet zijn begrepen de las-
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ten en kosten die louter betrekking 
hebben op een dienst of voordeel 
voor de huurder en die, benevens de 
huurprijs, te zijnen laste zijn; dat, 
naar luid van artikel 8, § 2, van 
voornoemd koninklijk besluit, de 
« in de huurovereenkomst » vermel
de lasten en kosten die niet in de 
huurprijs begrepen zijn, tegen kos
tende prijs worden aangerekend vol
gens de onderrichtingen van de Na
tionale Maatschappij voor de Huis
vesting; 

Overwegende dat, behoudens an
dersluidende bepalingen, de ver
huurder die op grond van een door 
de huurder in de huurovereenkomst 
aangegane verbintenis vergoeding 
vordert voor de diensten en voorde
len die hij deze laatste verstrekt, in 
geval van betwisting, de omvang er
van moet bewijzen; 

Overwegende dat het vonnis, door 
de veroordeling van de eisers tot be
taling aan verweerster van de ver
warmingskosten uitsluitend te laten 
steunen op de redengeving dat, ver
mits zij enkel de onderrichtingen 
van de Nationale Maatschappij voor 
de Huisvesting dient te volgen en 
haar dit door deze laatste niet is op
gelegd, verweerster niet gehouden is 
« verantwoordingsstukken aan haar 
huurders ter staving van de aange
rekende bedragen voor te leggen » 
en dat de eisers « voldoende waar
borgen hebben, gelet op het toezicht 
van de Nationale Maatschappij voor 
de Huisvesting », de regels inzake 
de bewij svoering en de bewij slast 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven onder de nrs. 4458 en 
4551 van de Algemene Rol samen; 
vernietigt het bestreden vonnis, in 
zoverre het Rene De Smedt en Elvi-, 

schap « Onze Woning » van 13.110 
frank, te vermeerderen met de ge
rechtelijke renten en de helft van de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; verwerpt de voorziening 
van de cooperatieve vennootschap 
« Onze woning » en veroordeelt haar 
in de kosten van haar voorziening; 
houdt de overige kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Turnhout, zit
ting houdende in hoger beroep. 

25 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Houtekier en Biitzler. 

Nr. 313 

1' KAMER - 25 januari 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE 
BEGRIPPEN - ART. 4, § 4, A, WET 30 DECEM
BER 1982 - INTREKKING VAN DE VERLEN
GING VAN DE HUUR WEGENS ONGEOORLOOf
DE HANDELING VAN DE HUURDER- BEGRIP. 

De rechter verantwoordt naar recht zijn 
beslissing om de verlenging van de 
huur in te trekken, wanneer hij vast
stelt dat in een brief van de huurder 
aan de verhuurder zodanig kwetsende 
uitlatingen voorkomen dat de voortzet
ting van de contractuele verhoudingen 
tussen de partijen onmogelijk wordt 
(1). (Art. 4, § 4, a, wet 30 december 
1982.) 

(VENEMAN T. DE BRUYN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4498) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 december 1983 in 
hoger beroep gewezen door de 

(1) Zie Cass., 29 sept. 1977 (A.C., 1978, 140) 
re Van Halle veroordeelt tot beta-' en 19 maart 1982, A.R. nr. 3270 (ib1d., 1981-82, 
ling aan de cooperatieve vennoot- nr 433). 
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Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1184, 1728, 1741 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 4, § 4, littera a, van de wet van 
30 december 1982 tot tijdelijke regeling 
van de huur- en andere overeenkomsten 
die het genot van een onroerend goed 
verlenen, 

doordat het vonnis de huurovereen
komst van de gemeubelde kamer in het 
gebouw gelegen te Ekeren, Kapelse
steenweg 521, ten laste van eiser ver
breekt en de verweersters machtigt hem 
eruit te drijven acht dagen na de beteke
ning van het vonnis op grond : dat de 
vo'rdering van de verweersters gegrond 
is op ernstige tekortkomingen vanwege 
de huurder (eiser); dat inderdaad in de 
brieven die eiser aan de verhuurders 
richtte zodanig kwetsende uitlatingen 
voorkomen dat een verhouding tussen 
partijen in de huurovereenkomst onmo
gelijk wordt; dat de huurovereenkomst 
derhalve dient ontbonden te worden ten 
laste van eiser, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie uitdrukkelijk staande 
hield dat eiser zijn verplichtingen als 
huurder nakwam en zulks door het von
nis niet tegengesproken wordt; het von
nis verzuimd heeft daarmede bij de be
oordeling van de zwaarwichtigheid van 
de ongeoorloofde handeling van eiser re
kening te houden, zodat de verbreking 
van het huurcontract niet wettelijk ge
rechtvaardigd is (schending van de arti
kelen 4, § 4, littera a, van de wet van 30 
december 1982, 1184, 1728 en 1741 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser in zijn appel
conclusie uitdrukkelijk vroeg dat, indien 
de rechtbank de uitdrijving zou bevelen, 
hij toch zou mogen blijven wonen tot 31 
januari 1984 om een redelijke termijn te 
hebben om een nieuwe waning te zoe
ken; het vonnis de uitdrijving beveelt 
acht dagen na de betekening van het uit
gesproken vonnis en derhalve beslist 
zonder op deze vraag uitspraak te doen 
(schending van artikel 1138, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, het vonnis de uitdrij
ving van eiser beveelt acht dagen na de 
betekening van de uitspraak, zonder te 
antwoorden op het verweermiddel van 
eiser waarbij deze vroeg te mogen blij
ven tot 31 januari 1984 om een redelijke 

termijn te hebben om een nieuwe wa
ning te zoeken (zie appelconclusie van 
eiser, blz. 3, lid 1); het vonnis derhalve 
onvoldoende gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), zodat 
het vonnis de in het middel aangewezen 
bepalingen schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet preciseert waarin de schending 
van de artikelen 1184, 1728 en 17 41 
van het Burgerlijk Wetboek bestaat; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 4, § 4, a, van de wet van 30 de
cember 1982 tot tijdelijke regeling 
van de huur- en andere overeen
komsten, degene die het genot van 
een onroerend goed verschaft, de in
trekking van de verlenging van de 
huurovereenkomst kan verkrijgen 
wanneer een ernstige tekortkoming 
van de huurder aan zijn verplichtin
gen of elke ongeoorloofde handeling 
van de huurder, de voortzetting van 
de contractuele verhoudingen tussen 
de huurder en degene die het genot 
van het onroerend goed verschaft, 
onmogelijk maakt; 

Overwegende dat een ongeoorloof
de handeling van de huurder die de 
voortzetting van de contractuele ver
houdingen tussen de partijen onmo
gelijk maakt, op zichzelf een vol
doende reden is om de intrekking 
van de verlenging van de huurover
eenkomst te verantwoorden; dat de 
feitenrechter aan de hand van de 
omstandigheden van de zaak op on
aantastbare wijze de ernst van de 
ongeoorloofde handeling beoordeelt; 

Overwegende dat het vonnis con
stateert « dat in de brieven, die (ei
ser) aan de (verweersters) richtte, 
zodanig kwetsende uitlatingen voor
komen dat een verhouding tussen 
partijen in de huurovereenkomst on
mogelijk wordt »; dat het op grond 
van die vaststelling, die onaantast
baar is in feite, wettig heeft kunnen 
beslissen dat aan de huurovereen
komst ten laste van eiser een einde 
moet worden gemaakt; 
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Wat het tweede en het derde on- 2° GERECHTSKOSTEN BURGERLIJKE 

derdeel betreft : ZAKEN - PROCEDUREAKTE BETREFFENDE 

Overwegende dat eiser bij con
clusie « in uiterst ondergeschikte or
de » de appelrechters om een verlen
ging van de termijn van opzegging 
van de huurovereenkomst verzocht 
in geval van bevestiging van het be
roepen vonnis dat verweersters op
zegging geldig verklaarde; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij het vonnis van de eerste 
rechter op dit punt wijzigen en geen 
opzeggingstermijn toestaan maar 
met toepassing van artikel 4, § 4, a, 
van de wet van 30 december 1982 
aan de huurovereenkomst een einde 
maken, op eisers verweer, dat ter 
zake niet meer dienend was, niet 
meer behoefden te antwoorden noch 
expliciet te beslissen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

EEN GESCHIL INZAKE ARBEIDSOVEREEN
KOMSTEN - VRIJSTELLING VAN REGISTRA
TIE-, GRIFFIE- EN ZEGELRECHTEN. 

1' Uit de omstandigheid dat alle aandeel
houders van een vennootschap, die 
verklaren in eigen naam en voor eigen 
rekening te handelen, in een overeen
komst zijn tussengekomen, volgt niet 
dat de vennootschap zelf door die han
deling is verbonden. (Art. 63bis Ven
nootschappenwet.) 

2' De procedurestukken betreffende een 
geschil inzake arbeidsovereenkomsten 
zijn vrijgesteld van registratie-, griffie
en zegelrechten. (Artt. 162, 14', en 279, 
1', Wetboek van de Registratie-, Hypo
theek- en Griffierechten; art. 59, 29', 
Wetboek der Zegelrechten.) 

(" BEAUDUIN ET INDUSTRIE AGRICOLE N.V. » 

T. BEAUDUIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7204) 

Om die redenen, verwerpt de HET HOF; - Gelet op het bestre-
voorziening; veroordeelt eiser in de den arrest, op 1 december 1983 door 
kosten. het Arbeidshof te Luik gewezen; 

25 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Matthijs - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Hou
tekier en De Gryse. 

Nr. 314 

3' KAMER - 28 januari 1985 

1° VENNOOTSCHAP - NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP - HANDELING IN EIGEN NAAM 
EN VOOR EIGEN REKENING VERRICHT DOOR 
ALLE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOT
SCHAP - GEEN VERBINTENIS VAN DE VEN
NOOTSCHAP. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1119, 1121, 1134 en 
1165 van het Burgerlijk Wetboek, alsme
de van de artikelen 1, 2, 26, 53, 54, 63, 
63bis, 67, 70, 73, 74, 76 en 79 van de ge
coordineerde wetten betreffende de han
delsvennootschappen, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een aanvullende op
zeggingsvergoeding van 8 maanden te 
betalen, nadat het oordeelde dat eiseres 
zelf de werkzekerheid moet verstrekken 
waarvan sprake is in artikel 9 van de 
overeenkomst tot overdracht van aande
len die op 1 oktober 1974 is gesloten tus
sen de naamloze vennootschap naar 
Frans recht « Engrais Rosier » en de 
naamloze vennootschap naar Frans recht 
« Societe d'Interet chimique », enerzijds, 
en, anderzijds, de heren Henri Mauris
sen, Georges en Andre Beauduin, hande
lend zowel voor hun rekening als voor 
rekening van de andere aandeelhouders 
van eiseres, op grand: 1' dat de overdra
gers en overnemers van de aandelen van 
de vennootschap « Beauduin et Industrie 
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agricole >>, en verweerder als lid van het 
personeel en van de familie die deze 
vennootschap heeft opgericht en leidt, 
samen een enkele vennootschap vormen, 
namelijk de naamloze vennootschap 
« Beauduin et Industrie agricole »; 2• dat 
er tussen verweerder en de vennoot
schappen die de volgens de overeen
komst van 1 oktober 1974 verkochte aan
delen overnamen, slechts een rechtsband 
bestaat omdat de overnemende vennoot
schappen in die hoedanigheid « integre
rend deel van de vennootschap Beauduin 
et Industrie agricole >> uitmaken, zodat 
deze laatste vennootschap in rechte wel 
moest worden gedagvaard voor het ver
strekken van de in artikel 9 van die 
overeenkomst bedongen werkzekerheid, 
en a• dat alle partijen bij de overeen
komst van overdracht van aandelen van 
1 oktober 1974 het volledig maatschappe
lijk kapitaal van de vennootschap 
« Beauduin et Industrie agricole » zowel 
v66r als na de overdracht vertegen
woordigen, zodat deze laatste vennoot
schap « verbonden is door de overeen
komsten en bedingen van de gezamen
lijke aandeelhouders die het volledig 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoor
digen en zulks jegens alle betrokken per
sonen, aandeelhouders en loontrekken
den », 

terwijl een naamloze vennootschap 
krachtens de wet een rechtspersoonlijk
heid heeft die verschilt van die van de 
vennoten ( artikel 2 van de gecoordineer
de wetten betreffende de handelsven
nootschappen); ze zelf enkel jegens der
den -is verbonden als en voor zover een 
rechtshandeling in haar naam en voor 
haar rekening door een lasthebber of 
door haar vertegenwoordigingsorganen 
is verricht onder de voorwaarden die bij 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
handelsvennootschappen en haar statu
ten zijn vastgesteld (artikel 54, 63 en 
63bis van de gecoordineerde wetten be
treffende de handelsvennootschappen); 
een naamloze vennootschap juridisch 
niet door een rechtshandeling is verbon
den enkel omdat alle aandeelhouders 
daarbij partij zijn, inzonderheid nu alle 
aandeelhouders en elk van hen, zelf of 
door hun vertegenwoordigers, verklaren 
te handelen in hun eigen naam en voor 
hun eigen rekening en niet namens en 
voor rekening van de vennootschap; der
halve, aangenomen dat ze geldig is (in 
weerwil van de in het tweede onderdeel 
van het middel aangevoerde grieven), de 
werkzekerheid waarvan sprake is in arti
kel 9 van de overeenkomst van 1 oktober 

1974 waarbij eiseres geen partij was, 
noch zelf noch als vertegenwoordigde 
partij, eiseres niet wettig jegens ver
weerder kan verbinden en die zekerheid 
hoogstens een derdenbeding ten laste 
van de twee vennootschappen, die de 
aandelen hadden overgenomen, en ten 
behoeve van verweerder kon zijn; het ar
rest, door te beslissen dat zulks niet het 
geval was en dat eiseres zelf voormelde 
werkzekerheid moest verstrekken om de 
in het middel weergegeven redenen, al
dus de artikelen 1119, 1121, 1134 en 1165 
van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de 
artikelen 1, 2, 54, 63, 63bis en 70 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
handelsvennootschapen schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, volgens de vast

stellingen van het arrest, de over
eenkomst van 1 oktober 1974 is ge
sloten tussen, enerzijds, de naamlo
ze vennootschap naar Frans recht 
« Engrais Rosier » en de naamloze 
vennootschap naar Frans recht 
« d'Interet chimique " en, anderzijds, 
de heren Henri Maurissen, Georges 
Beauduin en Andre Beauduin, die 
handelden « zowel in hun eigen 
naam als namens en voor rekening 
van de andere aandeelhouders van 
de naamloze vennootschap Beau
d\lin et Industrie agricole, en samen 
met dezen het volledige kapitaal van 
deze vennootschap in handen had
den »; 

Dat bij die overeenkomst aan de 
eersten 60 pet. van het kapitaal van 
eiseres is overgedragen dat volledig 
in het bezit was van de laatsten; 

Dat de overeenkomst in artikel 9 
zegt dat de verkrijgers werkzeker
heid verstrekken, onder meer aan 
de loontrekkenden die geen aandeel
houders zijn, voor een termijn van 
vijf jaar; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
na erop gewezen te hebben dat de 
overeenkomst in voormeld artikel 
de verbintenis van de verkrijgers 
vaststelt, uit de enkele vaststelling 
dat alle aandeelhouders van eiseres, 
als overdragers of overnemers, bij 
die overeenkomst partij zijn ge
weest, niet, zonder de in het middel 
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aangewezen wetsbepalingen te 
schenden, heeft kunnen afleiden dat 
eiseres zelf in dit opzicht is verbon
den; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Wat de kosten betreft: 
Overwegende dat, ingevolge de ar

tikelen 162, 14•, 279, 1•, van het Wet
hoek van de Registratie-, Hypo
theek- en Griffierechten, en 59, 29•, 
van het W etboek van de Zegelrech
ten, de betekening van de voorzie
ning betreffende een procedure 
ingesteld bij de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkom
sten is vrijgesteld van registratie-, 
griffie- en zegelregechten; 

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, met uitzondering 
van de registratie- en zegelrechten 
ten bedrage van vierhonderd en vijf 
frank die ten onrechte zijn ontvan
gen en voor rekening van eiseres 
moeten blijven; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

28 januari 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever; mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Van Ommeslaghe. 

Nr. 315 

2' KAMER - 29 januari 1985 

BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJS DOOR GE
SCHRIFT - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN -
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 

De bewijskracht van foto's en van het 
door die iota's gei1Justreerde proces
verbaal en deskundigenverslag wordt 
miskend door het vonnis dat aan deze 
foto's, zoals zij door die teksten waar
mee zij een geheel vormen worden 
toegelicht, een uitlegging geeft die met 
hun inhoud niet verenigbaar is (1). 

(BAERT, « DE BELGISCHE VERZEKERINGSMAAT
SCHAPPIJ VAN DE MIDDENSTAND • N.V. 

T. VANNESTE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8926) 

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

I. Op de voorziening van eiser, in 
zoverre deze gericht is tegen de be
slissing op de strafvordering tegen 
hem: 

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

II. Op de voorziening van eiser, in 
zoverre deze gericht is tegen de be
slissingen op de civielrechtelijke vor
deringen van de verweerders tegen 
hem, en op de voorziening van eise
res: 

Over het eerste onderdeel van het mid
del aangevoerd door eiser en over het 
derde onderdeel van het middel aange
voerd door eiseres, beide afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en (middel aangevoerd 
door eiser) 62 van de Wegverkeerswet, 

doordat het arrest, bij hervorming van 
het beroepen vonnis, na eiser strafrech
telijk te hebben veroordeeld tot een ge
vangenisstraf van drie maanden met uit
stel, tot een geldboete en tot de kosten, 
de eisers op burgerrechtelijk gebied in 
solidum veroordeelt tot het betalen van 
diverse bedragen aan de burgerlijke par
tijen, verweerders sub 1 tot 6, en tot be-

EEN GEHEEL VAN FOTO'S MET EEN PROCES-1----------------
VERBAAL EN EEN DESKUNDIGENVERSLAG 
WAARIN DIE WORDEN TOEGELICHT. (1) Zio Cass., 31 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 250). 



Nr. 315 HOF VAN CASSATIE 707 

taling van 1 frank provisioneel aan ver
weerster sub 7, meer de gerechtelijke 
interesten vanaf datum van uitspraak en 
de op burgerrechtelijk gebied gevallen 
kosten, en zulks om reden dat : « Het ge
heel der fouten door (eiser) gepleegd, 
weegt nochtans duidelijk veel zwaarder 
als oorzaak dan de voormelde fout van 
het slachtoffer. Het aandeel van (eiser) 
in de schadelijke gevolgen moet aldus op 
3/4e geraamd worden en het aandeel van 
het slachtoffer op 1/4e. (Eiser) en (eise
res) voeren verder aan dat het slachtof
fer zelf minstens voor een deel aanspra
kelijk is voor de gevolgen van de door 
haar opgelopen dodelijke letsels omdat 
zij op het ogenblik van het ongeval geen 
veiligheidsgordel droeg. Zij steunen 
daartoe op de verklaring van (eiser) zelf 
bij zijn ondervraging door de rijkswacht 
en halen dit tevens uit de verklaring van 
de getuige Cools. Deze getuige verklaart 
evenwel aileen dat het slachtoffer de vei
ligheidsgordel " niet meer " aan had. Het 
blijkt uit de door de deskundige en de 
rijkswacht neergelegde foto's dat de 
voorruit van de wagen, door het slachtof
fer bestuurd, intakt is gebleven. De be
handelende geneesheer bevestigde aan 
de aangestelde wetsdokter dat het slacht
offer een zeer akute harttamponade 
opliep en een hartscheur vertoonde. Dit 
werd overigens door de lijkschouwing 
bevestigd. Voormelde verklaringen bewij
zen niet met zekerheid dat het slachtof
fer geen veiligheidsgrodel aanhad. De 
vaststellingen omtrent de schade aan de 
wagen zijn eerder een aanwijzing dat zij 
deze gordel wel droeg. Nu het stuur van 
de wagen links gelegen is kunnen de 
vastgestelde letsels evengoed veroor
zaakt zijn geweest bij het dragen als bij 
het niet dragen van de veiligheidsgordel. 
Het is dan ook niet bewezen dat het 
slachtoffer niet de veiligheidsgordel aan 
had», 

terwijl het blijkt uit de foto's (vooral 
de laatste) die deel uitmaken van het 
proces-verbaal nr. 1511 van 16 november 
1982 van de rijkswacht van Ardooie en 
uit de foto's (vooral de foto's met de 
nummers 2 en 8) gehecht aan · het ver
slag van de gerechtsdeskundige dat de 
voorruit van het voertuig van het slacht
offer niet intakt was gebleven, maar ge
barsten was na de aanrijding, en in de 
bijlage A aan genoemd proces-verbaal 
nr. 1511 van 16 november 1982, als kom
mentaar bij de foto's, onder de rubriek 
« schade aan de personenwagen Re
nault », is vermeld dat de voorruit is ge
barsten, en op bladzijde 5 van genoemd 

deskundigenverslag, onder punt 4, is ver
meld « vervormingen barst in voorruit, 
links midden naast raamstijl >>; en de fa
to's als een geheel moeten worden aan
zien met het proces-verbaal, respectieve
lijk deskundigenverslag, waarvan zij 
deel uitmaken, zodat het arrest, door de 
eisers te veroordelen tot betaling van di
verse bedragen schadevergoeding aan de 
rechthebbenden van het slachtoffer, zon
der rekening te houden met de vergro
ting van de schade door het feit dat het 
slachtoffer de veiligheidsgordel niet zou 
hebben gedragen, en door voor deze laat
ste beslissing te steunen op een verkeer
de lezing van de door de verbalisanten 
en de gerechtsdeskundige verstrekte ge
gevens nopens de voorruit van het voer
tuig van het slachtoffer, een miskenning 
heeft begaan van de foto's en dus van de 
termen waarin de stukken Yan de verba
lisanten en van de deskundige zijn ge
steld (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en door het niet gemotiveerd 
tegenspreken van het proces-verbaal 
nr. 1511 nopens dezelfde vaststellingen, 
de bewijskracht door de wet aan dit pro
ces-verbaal gehecht, heeft miskend 
(schending van artikel 62 van het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968) : 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen van de verweer
ders tegen de eisers laten steunen 
op onder meer de vaststelling dat 
het « dan ook niet bewezen is (is) 
dat het slachtoffer niet de veilig
heidsgordel aanhad »; 

Overwegende dat deze vaststelling 
onder meer gegrond is op het gege
ven dat << het blijkt uit de door de 
deskundige en de rijkswacht neerge
legde foto's dat de voorruit van de 
wagen, door het slachtoffer be
stuurd, intakt is gebleven »; 

Overwegende dat die << neergeleg
de » foto's als toegevoegde stukken 
een integrerend deel uitmaken van 
respectievelijk het proces-verbaal 
nr. 1511 van 16 november 1982 van 
de rijkswachtbrigade Ardooie en het 
verslag van 14 januari 1983 van de 
aangestelde deskundige Dr. Jr. R. 
Sierens, waarvan zij de tekst illus-· 
treren; 
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Dat uit die foto's, zoals zij door de 
teksten waarmee zij een geheel vor
men, worden toegelicht, blijkt dat de 
voorruit van het voertuig van het 
slachtoffer gebarsten en dus niet in
takt is; 

Dat het arrest derhalve van die 
foto's en van de door deze foto's toe
gelichte teksten van het proces-ver
baal van de rijkswacht en van het 
deskundigenverslag een uitlegging 
geeft die ermee niet verenigbaar is 
en diensvolgens de bewijskracht er
van miskent; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede en het derde onderdeel van 
het door eiser aangevoerde middel 
en het eerste en het tweede onder-
dee! van het door eiseres aangevoer
de middel, die niet tot ruimere cas
satie zonder verwijzing kunnen lei
den, vernietigt het bestreden arrest 
voor zover het uitspraak doet op ci
vielrechtelijk gebied, behalve in zo
verre het beslist dat het aandeel van 
het slachtoffer in de schadelijkge 
gevolgen van het ongeval op min
stens een vierde geraamd wordt; 
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 de 
helft van de kosten van hun res-· 
pectieve voorziening; veroordeelt de 
verweerders ieder in een zevende 
van de overige kosten; verwij st de 

Nr. 316 

2• KAMER - 30 januari 1985 

1° TAALGEBRUIK - ADVOCAAT OPGE
ROEPEN OM ZITTING TE NEMEN OM EEN 
RECHTBANK VOLTALLIG TE MAKEN- GEEN 
VERPLICHTING OM DOOR HET SLAGEN VOOR 
EEN EXAMEN HET BEWIJS VAN DE KENNIS 
VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING TE 
LEVEREN. 

2° TAALGEBRUIK - ADVOCAAT OPGE

ROEPEN OM ZITTING TE NEMEN OM EEN 
RECHTBANK VOLTALLIG TE MAKEN - VER
MOEDEN, TOT OP BEWIJS VAN HET TEGEN
DEEL, VAN KENNIS VAN DE TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING. 

1" Geen enkele bepaling van de Taalwet 
gerechtszaken noch enige andere be
paling verplichten de advocaten die 
worden opgeroepen om zitting te ne
men om, met toepassing van art. 322 
Ger. W., een rechtbank voltallig te ma
ken door het slagen voor een examen 
het bewijs van de kennis van de taal 
van de rechtspleging te leveren. 

2" Wanneer een vonnis vaststelt dat het 
rechtscollege voltallig is gemaakt, met 
name door een advocaat die aan de 
voorwaarden van art. 322 Ger. W. vol
doet, wordt hij, tot op bewijs van het 
tegendeel, geacht niet verhinderd te 
zijn op grand dat hij de taal van de 
rechtspleging niet kent (1). (Art. 60, 
§ 3, Taalwet Gerechtszaken.) 

aldus beperkte zaak naar het Hof 1----------------
van beroep te Brussel. 

29 januari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - An
dersluidende conclusie (2) van de h. Pi
ret, advocaat-generaal Advocaten : 
mrs. De Bruyn en De Gryse. 

(Vervolg nota 2 van arrest nr. 315.) 
voorruit van het voertuig van de getroffene in
takt was gebleven, enkel op foto's steunt, het 
middel dat de miskenning van de bewijskracht 
van die foto's aanvoerde, niet ontvankelijk 
was, omdat het het Hof zou verplichten tot 
een onderzoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is (Cass., 20 sept. 1983, A.R. nr. 8094, 

-----------------! A.C., 1983-84, nr. 36.) 

Nota arrest nr. 315 : 

{2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van het cassatieberoep op grand dat, nu 
het bestreden vonnis zijn vaststelling dat de 

Nota arrest nr. 316 : 

{1) Zie Cass., 20 juni 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 1335), 20 feb. 1969 (A.C., 1969, 583) 
en 5 jan. 1970 (ibid., 1970, 397). 
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(GEELEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3892) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 juli 1984 in het 
Duits gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, rechtdoende 
in hoger beroep, en gelet op de in 
dezelfde taal gestelde voorziening; 

Gelet op de door de eerste voorzit
ter op 11 september 1984 gewezen 
beschikking volgens welke de 
rechtspleging voor het Hof vanaf de 
terechtzitting in het Frans zal wor
den voortgezet; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 779 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 17, 24 en 60, § 3, van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, 

doordat eiser door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, die was samen
gesteld uit de heren Stangherlin, Len
nertz en Monville, in hoger beroep is 
veroordeeld tot twee geldboeten van 25 
frank en in de kosten is verwezen, 

terwijl, eerste onderdeel, de taal van 
de rechtspleging het Duits was en de 
heer Monville niet bewijst die taal mach
tig te zijn door te slagen voor een door 
de wet voorgeschreven examen dat hem 
in staat zou stellen een rechterlijk ambt 
uit te oefenen; 

tweede onderdeel, de heer Monville de 
taal van de rechtspleging niet voldoende 
beheerst om de debatten te kunnen vol
gen en deel te nemen aan het beraad, zo
danig dat hij met toepassing van artikel 
60, § 3, van de wet op het taalgebruik in 
gerechtszaken als belet moest worden 
aangezien en derhalve noch aan de de
batten, noch aan de beraadslaging, noch 
aan de uitspraak van de beslissing 
mocht deelnemen en, nu volgens artikel 
779 van het Gerechtelijk Wetboek het 
vonnis, op straffe van nietigheid, enkel 
door het voorgeschreven aantal rechters 
kan worden gewezen, het bestreden von
nis nietig is; 

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

lingen van het vonnis blijkt dat ad
vocaat Monville die op het tableau 
van de Orde is ingeschreven en ou-

der is dan dertig jaar, met toepas
sing van artikel 322 van het Gerech
telijk W etboek is opgeroepen om 
zitting te nemen; 

Overwegende dat geen enkele be
paling van de wet van 15 juni 1935 
op het taalgebruik in gerechtszaken 
en geen enkele andere wetsbepaling 
de advocaten die, met toepassing 
van artikel 322 van het Gerechtelijk 
Wetboek, worden opgeroepen om zit
ting te nemen ten einde een recht
bank voltallig te maken, verplicht 
hun kennis van de taal van de 
rechtspleging te bewijzen door te 
slagen voor een examen; 

Dat het eerste onderdeel faalt 
naar recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de authentie
ke vaststellingen van het vonnis 
blijkt dat het is gewezen door het 
door de wet voorgeschreven aantal 
rechters; 

Overwegende dat, wanneer bij 
vonnis wordt vastgesteld dat het 
rechtscollege voltallig is gemaakt, 
met name, door toevoeging van een 
advocaat die voldoet aan de voor
waarden van artikel 322 van het Ge
rechtelijk Wetboek, er tot het tegen
deel wordt bewezen vermoed wordt 
dat de advocaat als niet belet moest 
worden aangezien op grond dat hij 
de taal van de rechtspleging niet 
kent; dat uit geen enkel stuk waar
op het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de heer Monville op die 
grond als belet moest worden aange
zien; 

Overwegende voor het overige 
dat, in zoverre eiser in zijn middel 
aanvoert dat zijn recht van verdedi
ging tijdens de debatten is miskend, 
uit geen enkel stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat ei
ser zodanige schending heeft aange
voerd voor de feitenrechter; dat ei
ser, nu hij zij n verweermiddelen 
over de zaak zelf zonder voorbehoud 
heeft voorgedragen, voor het Hof 
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niet meer de schending van dat al
gemeen rechtsbeginsel mag aanvoe
ren; 

Dat het tweede onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

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

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

30 januari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende condusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. R. Hater
mans, Verviers. 

Nr. 317 

2• KAMER - 30 januari 1985 

5° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - STUITING - NIETIGE AKTE -
GEEN STUITING. 

6° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN 
DE VASTSTELLINGEN VAN DE BESCHIKKING 
TOT VERWIJZING EN HET VEROORDELEND 
VONNIS M.B.T. DE DATUM VAN DE FElTEN -
ONMOGELIJKHEID VOOR HET HOF NA TE 
GAAN OF DE STRAFVORDERING AL DAN NIET 
VERJAARD WAS - VERNIETIGING MET VER
WIJZING. 

1 • Wanneer de beklaagde is veroordeeld 
door de politierechtbank wegens feiten 
die ratione materiae tot de bevoegd
heid van die rechtbank behoren en die 
zijn begaan in een gemeente waarvan 
het grondgebied, ingevolge de bepalin
gen van het bijvoegsel bij het Gerech
telijk Wetboek betreffende de gebieds
omschrijving en de zetel van hoven en 
rechtbanken en van het KB. van 17 
sept. 1975 houdende samenvoeging van 
gemeenten en wijziging van hun gren
zen, bekrachtigd bij de wet van 30 dec. 
1975, en ook van het enig artikel van 
de wet van 6 juli 1976 betreffende het 
bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wet
hoek (1), tot het rechtsgebied van twee 
kantons behoort, en uit geen enkel 
stuk van de rechtspleging, waarvan de 
vermeldingen wettelijke bewijswaarde 
hebben, noch uit enige vaststelling van 
de veroordelende beslissing blijkt dat 
de beklaagde de feiten heeft begaan 
(2), ten tijde van de instelling van de 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 

STRAFZAKEN - POLITIERECHTBANK - BE
SLISSING WAARUIT NIET BLIJKT DAT DIE 1------------------
RECHTBANK TERRITORIAAL BEVOEGD WAS -
ONWETTIGE BESLISSING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - POLITIERECHTBANK - TER
RITORIALE BEVOEGDHEID. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK MET BEVESTIGING VAN HET VONNIS 
VAN EEN POLITIERECHTBANK WAARUIT NIET 
BLIJKT OF DIE RECHTBANK TERRITORIAAL 
BEVOEGD WAS - VERNIETIGING VAN HET 
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK EN VAN DE VOORAFGAANDE RECHTS
PLEGING. 

4° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF OF OVERTREDING VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT - TERMIJN. 

(1) Ingevolge die bepaling blijven de ge
biedsomschrijving en de zetel van hoven en 
rechtbanken, vastgesteld in het bijvoegsel bij 
het Gerechtelijk Wetboek, behouden zonder 
rekening te houden met de bepalingen van het 
K.B. van 17 sept. 1975 houdende samenvoeging 
van gemeenten en wijziging van hun grenzen, 
bekrachtigd bij de wet van 30 dec. 1975. 

(2) In dit geval wist het Hof enkel dat de 
overtredingen te Neupre waren gepleegd. 

Tot de wijziging krachtens het K.B. van 17 
sept. 1975 houdende samenvoeging van ge
meenten en wijziging van hun grenzen, be
krachtigd bij de wet van 30 dec. 1975, wees de 
plaatsnaam « Neupre » een gehucht aan van 
de gemeente Rotheux-Rimiere. 

Sedert die hervorming en ingevolge art. 354 
van genoemd K.B. is Neupre een nieuwe ge
meente geworden, door de fusie van de vroe
gere gemeenten Neuville-en-Condroz, Ehein, 
Plainevaux, Rotheux-RimiE~re en een gedeelte 
van de vroegere gemeente Seraing. 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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vervolging heeft verbleven of is gevon
den in een gerechtelijk kanton dat on
der de rechtsmacht van die politie
rechtbank valt, kan uit de veroordelen
de beslissing niet worden opgemaakt 
of de politierechtbank ratione loci be
voegd was en is die beslissing derhal
ve onwettig; de correctionele recht
bank neemt die onwettigheid over 
door een dergelijke beslissing in hager 
beroep te bevestigen. 

2° Territoriaal onbevoegd is de politie
rechtbank die noch de rechtbank is 
van de plaats van de overtreding, noch 
die van de verblijfplaats van de be
klaagde of die van de plaats waar hij 
is gevonden (3). (Art. 139 Sv.) 

4• De strafvordering uit een gecontra
ventionaliseerd wanbedrijf of uit een 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment verjaart, bij ontstentenis van een 
grand tot schorsing van de verjaring, 
door verloop van een jaar na de laat
ste daad van onderzoek of van vervol
ging verricht binnen een jaar te reke
nen van de dag waarop het misdrijf is 
gepleegd (5). 

5• Een nietige akte kan geen stuiting 
van de verjaring van de strafvordering 
met zich brengen (6). 

5• Wanneer het Hoi, wegens tegenstrij
digheid tussen de vaststellingen van 
de beschikking tot verwijzing en die 
van het veroordelend vonnis m.b.t. de 
datum van de feiten, niet kan nagaan 
of de strafvordering al dan niet ver
jaard was op de datum van het vonnis, 
vernietigt het dit vonnis met verwij
zing (7). (Artt. 22 en 23 wet 17 april 
1878.) 

(NOIREHOMME) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3943) 

3• Wanneer het Hoi, op het cassatiebe
roep van de wegens een gecontraven
tionaliseerd wanbedrijf veroordeelde 
beklaagde, een vonnis, dat in hager be
roep door de correctionele rechtbank is 
gewezen, vernietigt op grand dat dit 
vonnis de nietigheid heeft overgeno
men van het vonnis van de eerste 
rechter omdat uit diens beslissing niet 
kon worden opgemaakt of hij ratione 
loci bevoegd was, leidt die cassatie tot 
vernietiging van al wat aan het vernie
tigd vonnis is voorafgegaan vanaf de 
oudste nietige akte, ten deze de be
schikking tot verwijzing van de raad
kamer, behalve evenwel in zoverre zij 
voor de verdachte verzachtende om- HET HOF; - Gelet op het bestre
standigheden heeft aangenomen (4). den vonnis, op 7 september 1984 in 
(Artt. 408 en 413 Sv.) hoger beroep gewezen door de Cor------------------1 rectionele Rechtbank te Luik; 

(Vervolg nota van vorige blz.) 

Met toepassing van artt. 1, §§ 154 en 166, en I. In zoverre de voorziening ge-
3.17 van het bijvoegsel bij het Ger.W. betref- richt is tegen de beslissing waarbij 
fende de gebiedsomschrijving en de zetel van eiser wordt vrijgesproken van over
hoven en rechtbanken en van het enig artikel treding van artikel 61 van het Weg
van de wet van 6 juli 1976, behoort het grond-
gebied van de gemeente Neupre tot het rechts- verkeersreglement : 
gebied van de kantons Seraing en Hoei, waar- Overwegende dat de voorziening 
bij de Luikse rechtbanken enkel rechtsmacht nl'et ontvankell·J·k l·s biJ. gebrek aan 
hebben over het gedeelte van haar grondge-
bied dat in het kanton Seraing is gelegen. belang; 

Van het kanton Seraing maken deel uit: de 
gedeelten van de gemeente Neupre die vroeger II. Voor het overige : 
het grondgebied of een gedeelte va~ . ~et 
grondgebied van Plainevaux, Rotheux-R1m1ere Over het ambtshalve aangevoerde mid-
en Seraing uitmaakten. del, afgeleid uit de schending van de ar-

Van het kanton Hoei maken deel uit: de ge- tikelen 139 van het Wetboek van Straf
deelten van de gemeente Neupre die vroeger 1-----------------
het grondgebied van Ehein en Neuville-en-
Condroz uitmaakten. 

(3) Cass., 16 nov. 1953 (Bull. en Pas., 1954, I, 
204). 

(4) Zie Cass., 16 juni 1947 (Bull. en 
Pas., 1947, I, 280) en de noten 3 en 4, 16 nov. 
1953, (ibid., 1954, I, 204) en 22 feb. 1965 
f ibid., 1965, I, 636). 

(5) Cass., 19 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 255) 
en 11 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 438). 

(6) Cass., 13 okt. 1930 (Bull. en Pas., 1930, I, 
319, 2°) en 25 jan. 1977 (A. C., 1977, 579). 

(7) Zie Cass., 15 feb. 1984, A.R. nr. 3286 
(A.C., 1983-84, nr 331). 
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vordering, 21, 22, 23 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 
1, §§ 154 en 166, en 3.17 van het bijvoeg
sel bij het Gerechtelijk Wetboek betref
fende de gebiedsomschrijving en de zetel 
van hoven en rechtbanken, 354 van het 
koninklijk besluit van 17 september 1975 
houdende samenvoeging van gemeenten 
en wijziging van hun grenzen, bekrach
tigd bij de wet van 30 december 1975, 
het enig artikel van de wet van 6 juli 
1976 betreffende het bijvoegsel bij het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat eiser, die in 
Durbuy woont, door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, bij beschikking van 12 
september 1983, na aanneming van 
verzachtende omstandigheden, naar 
de bevoegde politierechtbank is ver
wezen, ter zake dat hij te Neupre, 
op 12 oktober 1982, onopzettelijk, 
door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg maar zonder het oogmerk 
om de persoon van een ander aan te 
randen, slagen of verwondingen 
heeft toegebracht aan Fran!;!ois 
Tambour; dat de politiecommissaris, 
die de procureur des Konings te 
Luik bijstond in de uitoefening van 
zijn ambt bij de Politierechtbank te 
Luik, eiser op 14 december 1983 
heeft doen dagvaarden om voor ge
noemde politierechtbank te verschij
nen wegens slagen en verwondingen 
aan Fran!;!ois Tambour en wegens 
verschillende overtredingen van het 
Wegverkeersreglement, welke feiten 
op 12 oktober 1983 zijn gepleegd te 
Neupre: 

Dat het bestreden vonnis ver
meldt dat aan eiser ten laste was 
gelegd dat hij die misdrijven had 
gepleegd << te Neupre op 12 oktober 
1983 ,; dat in het jaartal 1983 boven 
het cijfer 3 het cijfer 2 werd ge
schreven; dat die verandering even
wei niet is goedgekeurd en derhalve 
als niet bestaande moet worden be
schouwd; dat het vonnis bovendien 
erop wijst dat << de in de dagvaar
ding vermelde datum van de feiten 
moet worden verbeterd, daar de fei
ten zich op 12 oktober 1983 en niet 

op 12 oktober 1982 hebben voorge
daan »; dat het de beslissing van de 
politierechtbank waarbij eiser we
gens die verschillende misdrijven 
was veroordeeld, gedeeltelijk beves
tigt; 

Wat de bevoegdheid ratione loci 
betreft: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, ten tijde 
van het instellen van de vervolgin
gen, gewoond heeft in een van de 
kantons over het grondgebied waar
van de Politierechtbank te Luik 
haar rechtsmacht uitoefent, of daar 
is aangetroffen; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 1, §§ 154 en 166, 3.17 van het 
bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wet
hoek betreffende de gebiedsom
schrijving en de zetel van hoven en 
rechtbanken en 354 van het konink
lijk besluit van 17 september 1975 
houdende samenvoeging van ge
meenten en wijzigingen van hun 
grenzen, bekrachtigd bij de wet van 
30 december 1975, alsook krachtens 
het enig artikel van de wet van 6 ju
li 1976 betreffende het bijvoegsel bij 
het Gerechtelijk Wetboek, de ge
meente Neupre, wat de rechtsgebie
den betreft waarvan haar grondge
bied afhangt, verdeeld wordt in het 
kanton Seraing en het kanton Hoei, 
en dat alleen het gedeelte van haar 
grondgebied, dat gelegen is in het 
kanton Seraing, onder het rechtsge
bied van de rechtbanken te Luik 
valt; 

Overwegende dat aan de hand 
van geen enkel gedingstuk waarvan 
de vermeldingen wettelijke bewijs
waarde hebben, kan worden bepaald 
welk gerechtelijk kanton rechts
macht heeft over de plaats waar de 
aan eiser verweten feiten zijn ge
pleegd; dat, bij ontstentenis van elke 
vaststelling dienaangaande, de be
slissing van de eerste rechter in het 
ongewisse laat of die feiten zijn ge
pleegd in het kanton Seraing dan 
weJ in het kanton Hoei; dat de be
slissing derhalve het Hof in de on-
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mogelijkheid stelt te oordelen of de 
Politierechtbank te Luik bevoegd 
was in deze zaak en de in het mid
del vermelde artikelen van het Wet
hoek van Strafvordering, het bij
voegsel bij het Gerechtelijk Wet
hoek, het koninklijk besluit van 17 
september 1975 en de wet van 6 juli 
1976 schendt; dat het bestreden von
nis, nu het de meeste beschikkingen 
van het beroepen vonnis bevestigt, 
dezelfde artikelen schendt; 

Dat ingevolge de artikelen 408 en 
413 van het W etboek van Strafvor
dering die onwettigheden de vernie
tiging van het bestreden vonnis tot 
gevolg hebben, alsook de vernieti
ging van al hetgeen daaraan vooraf
gegaan is, van de oudste nietige ak
te af, zijnde de op 12 september 
1983 gewezen beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik, behalve ech
ter in zoverre daarbij verzachtende 
omstandigheden zijn aangenomen 
ten aanzien van eiser; 

Wat de verjaring van de strafvor
dering betreft : 

Overwegende dat de strafvorde
ring ten gevolge van een gecontra
ventionaliseerd wanbedrijf of over
treding van het Wegverkeersregle
ment verjaart wanneer, zonder dat 
zich een grand van schorsing heeft 
voorgedaan, een jaar verlopen is se
dert de laatste daad van onderzoek 
of vervolging die is verricht binnen 
het jaar waarin het misdrijf is ge
pleegd; 

Dat ten deze, ten gevolge van de 
op 12 september 1983 gewezen be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik, de Politierechtbank te Luik 
uitspraak moest doen over het ge
contraventionaliseerde wanbedrijf 
<< onopzettelijk toebrengen van sla
gen en verwondingen aan Fran(;ois 
Tambour op 12 oktober 1982 »; dat 
het bestreden vonnis vaststelt dat 
de feiten waarvan de eerste rechter 
kennis had genomen, niet op 12 ok
tober 1982, maar op 12 oktober 1983 
zijn gepleegd, dat is na de beschik-

king van verwijzing; dat in het geval 
dat de feiten zouden gepleegd zijn 
op 12 oktober 1982, de laatste dien
stige daad van onderzoek of vervol
ging die, bij ontstentenis van een 
grand van schorsing, de verjaring 
had kunnen stuiten, de op 12 sep
tember 1983 gewezen beschikking 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik zou 
zijn; dat nochtans die beschikking 
nietig was en derhalve de verjaring 
niet rechtsgeldig had kunnen stui
ten; 

Overwegende dat, wegens de strij~ 
digheid tussen de vaststellingen van 
de beschikking van verwijzing en 
die van het bestreden vonnis betref
fende de datum van de feiten, het 
Hof onmogelijk kan nagaan of de 
strafvordering al dan niet verjaard 
was op de dag van·de veroordelende 
beslissing; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
door eiser voorgedragen middel dat 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
zou kunnen leiden, verwerpt de 
voorziening, in zoverre ze gericht is 
tegen het bestreden vonnis waarbij 
eiser wordt vrijgesproken van over
treding van artikel 61 van het Weg
verkeersreglement; vernietigt het 
vonnis voor het overige en vernie
tigt al hetgeen daaraan is voorafge
gaan vanaf en met inbegrip van de 
op 12 september 1983 gewezen be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik, behalve evenwel in zoverre 
hierbij verzachtende omstandighe
den worden aangenomen ten aan
zien van eiser; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde be
slissingen; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Marche-en-Famenne. 
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30 januari 1985 -:- 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 318 

2' KAMER - 30 januari 1985 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
CORRECTIONALISERING VAN EEN MISDAAD 
DOOR DE RAADKAMER - GEEN OPSPORINGS
ONDERZOEK - WETTIGE BESLISSING. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
OPSPORINGSONDERZOEK DOOR DE PROCU
REUR DES KONINGS WEGENS EEN MISDAAD 
- VORDERINGEN TOT CORRECTIONALISE
RING VAN EEN MISDAAD EN TOT VERWIJZING 
VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONE
LE RECHTBANK - OVERZENDING VAN DE 
STUKKEN DOOR DE PROCUREUR DES KO
NINGS NAAR DE ONDERZQEKSRECHTER OM 
VERSLAG UIT TE BRENGEN VOOR DE RAAD
KAMER - MOGELIJKHEID MAAR GEEN VER
PLICHTING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSDADEN TE VER
RICHTEN - GEVO~GEN M.B.T. HET RECHT 
VAN VERDEDIGING VAN DE VERDACHTE. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN OPSPORINGSONDERZOEK 
DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS WEGENS 
EEN MISDAAD - VORDERINGEN TOT CORREC
TIONALISERING VAN EEN MISDAAD EN TOT 
VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK - OVERZEN
DING VAN DE STUKKEN DOOR DE PROCU
REUR DES KONINGS NAAR DE ONDERZOEKS
RECHTER OM VERSLAG UIT TE BRENGEN 
VOOR DE RAADKAMER - GEEN ONDERVRA
GING VAN VERDACHTE DOOR ONDERZOEKS
RECHTER - GEVOLGEN M.B.T. HET RECHT 
VAN VERDEDIGING VAN DE VERDACHTE. 

richt; maar de onderzoeksrechter kan, 
alvorens verslag uit te brengen over de 
hem door de procureur des Konings 
overgelegde stukken, elk aanvullend 
onderzoek verrichten dat hij dienstig 
acht, en met name het verhoor van de 
verdachten; de raadkamer dient boven
dien, nadat de onderzoeksrechter ver
slag heeft uitgebracht en nadat de par
tijen in raadkamer werden gehoord of 
behoorlijk werden opgeroepen, nog te 
oordelen of ze voldoende is voorge
licht, vooraleer ze gebruik maakt van 
de bevoegdheid bedoeld in de voormel
de artikelen 2 en 3 (1). 

2" en 3" Wanneer de procureur des Ko
nings na een door hem wegens een 
misdaad ingesteld strafrechtelijk op
sporingsonderzoek de correctionalise
ring van de misdaad en de verwijzing 
van de verdachte naar de correctionele 
rechtbank vordert, is de onderzoeks
rechter, die van de stukken kennis 
heeft genomen om verslag uit te bren
gen voor de raadkamer, bevoegd maar 
niet verplicht om de verdachte te on
dervragen; hij miskent het recht van 
verdediging niet wanneer hij die on
dervraging achterwege laat (2). 

(THUBEAUVILLE T. BEKA EUPEN N.V.; FODOR) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3980) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. In zoverre de voorzieningen van 
de eisers Thubeauville en Fodor aile 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7 van de Grand
wet, 6 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, 91 en volgende van 
het Wetboek van Strafvordering, en van 
het recht van verdediging, 

1" De artt. 1, 2 en 3 van de wet van 4 ok
tober 1867 op de verzachtende omstan
digheden bepalen niet dat de beschik
king waarbij de raadkamer de ver
dachte met aanneming van verzach
tende omstandigheden naar de correc
tionele rechtbank verwijst, alleen dan 1------------------
wettig is wanneer de onderzoeksrech
ter daden van onderzoek heeft ver-

(1) en (2) Cass., 6 Jan. 1982, A.R nr 1931 
(A.C., 1981-82, nr. 278). 
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doordat het arrest vermeldt « dat in dit 
soort zaken waarvoor de procureur des 
Konings het opsporingsonderzoek instelt, 
de zaak bij de onderzoeksrechter aan
hangig wordt gemaakt om !outer formele 
redenen en met de enige bedoeling de 
regeling van de rechtspleging mogelijk 
te maken, waarbij de procureur des Ko
nings een vordering opmaakt waarin de 
raadkamer wordt aangezocht de beklaag
de naar de bevoegde rechtbank te ver
wijzen "• 

terwijl, eerste onderdeel, uit de artike
len 91 en volgende van het Wetboek van 
Strafvordering volgt dat de hoofdop
dracht van de onderzoeksrechter bestaat 
in het ondervragen van de beklaagden 
die voor hem moeten verschijnen; de ei
sers ten deze niet de gelegenheid hebben 
gekregen te verschijnen voor een onder
zoeksrechter, ofschoon een onderzoeks
rechter van die zaak kennis genomen 
had, zoals blijkt uit de door de raadka
mer gewezen beschikking tot verwijzing, 
waarin wordt vermeld dat de onder
zoeksrechter in zijn verslag is gehoord; 

tweede onderdeel, de consideransen 
van het arrest volgens welke de rol van 
de onderzoeksrechter !outer formeel is, 
niet in overeenstemming zijn met de 
wet; zij hierop neerkomen dat voor het 
onderzoek van de toedracht van de zaak 
de procureur des Konings moet worden 
gelijkgesteld met de onderzoeksrechter, 
ofschoon laatstgenoemde een magistraat 
is wiens taak nauwkeurig wordt om
schreven in het Gerechtelijk Wetboek en 
die onafhankelijk is van het parket: 

werpen aan de voorwaarde dat de 
onderzoeksrechter daden van onder
zoek heeft verricht; · 

Dat de onderzoeksrechter, alvo
rens verslag te doen op de hem door 
de procureur des Konings toegezon
den stukken, natuurlijk alle aanvul
lende onderzoeksverrichtingen kan 
uitvoeren die hij dienstig acht, en 
met name de verdachten kan verho
ren; dat de raadkamer bovendien, 
op het verslag van de onderzoeks
rechter en nadat de partijen zijn 
verhoord of naar behoren zijn opge
roepen voor de raadkamer, alvorens 
gebruik te maken van de haar door 
de voornoemde artikelen 2 en 3 ge
boden mogelijkheid, nog dient te 
oordelen of zij voldoende is voorge
licht; 

Dat bijgevolg, wanneer de procu
reur des Konings na een door hem 
wegens een misdaad ingesteld op
sporingsonderzoek een vordering 
neemt met het oog op de correctio
nalisering van de misdaad en de 
verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank, de onder
zoeksrechter die kennis neemt van 
de stukken met het oog op zijn ver
slag voor de raadkamer, de verdach
te kan maar niet hoeft te ondervra
gen; dat hij door dat niet te doen, 
noch de in het middel vermelde 

0 h t "dd 1 · ·· g h 1 wetsbepalingen noch het recht van 
ver e m1 e 1n ziJn e ee : · d d" · h dt ver e 1gmg sc en ; 

Overwegende dat uit de geding-
stukken blijkt dat de onderzoeks- . 
rechter in de zaak enkel verslag Dat het m1ddel faalt naar recht; 
heeft moeten uitbrengen opdat de 
raadkamer, overeenkomstig artikel 
2 van de wet van 4 oktober 1867 op 
de verzachtende omstandigheden, 
de aan eiser ten laste gelegde feiten, 
die door de wet als misdaden zijn 
aangemerkt, zou correctionaliseren; 

Overwegende dat de artikelen 1, 2 
en 3 van de wet van 4 oktober 1867 
de wettigheid van de beschikking 
waarbij de raadkamer de verdachte, 
met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, naar de correctio
nele rechtbank verwijst, niet onder-

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 
1 eiser Thubeauville gericht is tegen 
de beslissing op de tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 
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Om die redenen, verwerpt de 6° GENEESKUNDE ORDE VAN GENEES-

voorzieningen; veroordeelt iedere ei- HEREN - TUCHTRADEN - BETICHTING VAN 
ser in de kosten van zijn voorzie- VALSHEID - BEVOEGDHEID. 

ning. 

30 januari 1985 - 2• kamer - Voorzit-
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Y. Lecarme, Ver-
viers. 

Nr. 319 

1• KAMER - 31 januari 1985 

1° CASSATIE- RECHTSPLEGING- TUCHT
ZAKEN - CASSATIEBEROEP - INCIDENTELE 
VALSHEIDSVORDERING OP HET CASSATIEBE
ROEP - SAMENVOEGING VAN DE ZAKEN. 

' 
2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

TUCHTZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - ORDE VAN GENEESHE
REN - PROVINCIALE RAAD - SAMENSTEL
LING VOLGENS HET PROCES-VERBAAL VAN 
DE VERGADERING VERSCHILLEND VAN DIE 
VERMELD IN DE BESLISSING - NIETIGE BE
SLISSING. 

3° GENEESKUNDE - ORDE VAN GENEES

HEREN - TUCHTRADEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - PROVINCIALE 
RAAD - SAMENSTELLING VOLGENS HET PRO
CES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VER
SCHILLEND VAN DIE VERMELD IN DE BESLIS
SING - NIETIGE BESLISSING. 

4° BETICHTING VAN VALSHEID 
TUCHTZAKEN - CASSATIEGEDING - INCI
DENTELE VALSHEIDSVORDERING OP HET 
CASSATIEBEROEP - STUK DAT NIET VAN 
VALSHEID KON WORDEN BETICHT VOOR HET 
GERECHT IN HOOGSTE FEITELIJKE AANLEG 

- VERZOEKSCHRIFT - ONTVANKELIJKHEID 
- VEREISTEN. 

5° BETICHTING VAN VALSHEID 
TUCHTZAKEN - CASSATIEGEDING - INCI
DENTELE VALSHEIDSVORDERING OP HET 
CASSATIEBEROEP - STUK DAT NIET VAN 
VALSHEID KAN WORDEN BETICHT VOOR HET 
GERECHT IN HOOGSTE FEITELIJKE AANLEG 
- BEGRIP - GEVOLG. 

7° BETICHTING VAN VALSHEID 
TUCHTZAKEN - CASSATIEGEDING - INCI-
DENTELE VALSHEIDSVORDERING OP HET 
CASSATIEBEROEP - TOEWIJSBAARHEID VAN 
DE VALSHEIDSVORDERING - VERWIJZING -
RECHTSCOLLEGE WAARNAAR DE ZAAK IS 
VERWEZEN - CASSATIEBEROEP - UITSTEL 
VAN DE UITSPRAAK. 

1° Wanneer op het cassatieberoep van de 
ene partij de andere partij een inci
dentele valsheidsvordering instelt, 
voegt het Hoi ambtshalve de twee za
ken samen (1). 

2° en 3° Wanneer, volgens de vermeldin
gen van het proces-verbaal van de ver
gadering van de provinciale raad van 
de Orde van Geneesheren waarop een 
tuchtzaak is onderzocht, enerzijds, en 
volgens de beslissing die in die zaak 
door de genoemde provinciale raad is 
uitgesproken, anderzijds, de leden van 
die raad niet dezelfde zijn, moet die 
beslissing worden vernietigd (2). (Artt. 
2 en 779 Gcr.W.) 

4° In de regel is een verzoekschrift met 
een incidentele valsheidsvordering op 
een cassatieberoep ontvankelijk en de 
valsheidsvordering toewijsbaar wan
neer het in het cassatiegeding van 
valsheid betichte stuk niet van vals
heid kon worden beticht v66r het ge
recht in hoogste feitelijke aanleg, dat 
wil zeggen voor de feitenrechters, het 
verzoekschrift betrekking heeft op een 
wezenlijk vereiste voor de regelmatig
heid van de bestreden beslissing en de 
bewering in dat verzoekschrift waar
schijnlijk lijkt (3). (Art. 907 Ger.W.) 

5° en 6° Nu geen enkele wettelijke bepa
ling aan de tuchtraden van de Orde 
van Geneesheren de bevoegdheid ver
Jeent een valsheidsvordering te onder
zoeken of daarover uitspraak te doen, 
volgt daaruit dat het proces-verbaal 
van de vergadering van een provin
ciale raad van de genoemde Orde niet 
van valsheid kan worden beticht voor 
de raad van beroep van die Orde en 
dat die betichting daarentegen wei in 
het cassatiegeding kan plaatshebben 

(1) tot (5) Zie de verwijzingen in de conclu
sie van het O.M. in Bull. en Pas., 1985, I, 
nr. 319. 
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(4}. (Artt. 6 en 16 tot 19, K.B. nr. 79 10 
nov. 1967; art. 907 Ger.W.) 

7" Wanneer in burgerlijke of ten aanzien 
van de cassatieprocedure daarmee ge
lijkgestelde zaken, met name - onder 
voorbehoud van de wettelijke afwijkin
gen - in tuchtzaken, een partij in het 
cassatiegeding bij verzoekschrift een 
incidentele valsheidsvordering op het 
cassatieberoep instelt, verwijst het 
Hoi, wanneer het dat verzoek ontvangt 
en de vordering toewijsbaar verklaart, 
bij hetzelfde arrest de partijen naar 
een gerecht in hoogste feitelljke aan
leg van dezelfde rang als het gerecht 
dat de door het cassatieberoep bestre
den beslissing heeft gewezen en stelt 
de uitspraak op het cassatieberoep uit 
totdat over het tussengeschil een eind
beslissing is gevallen (5}. (Artt. 907, 
908, 911, derde lid, en 912 Ger.W.) 

(B ... T. ORDE DER GENEESHEREN; 
ORDE DER GENEESHEREN T. B ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 7164 en 7221} 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 februari 1984 
door de franstalige raad van beroep 
van de Orde der Geneesheren gewe
zen; 

Gelet op de voorziening die Bour
let tegen die beslissing heeft inge
steld; 

Gelet op het verzoekschrift van 
verweerder tot inleiding van de pro
cedure inzake valsheidsincident 
voor het Hof; 

Overwegende dat de oplossing 
voor elk van voormelde procedures 
afhangt van wat omtrent de andere 
procedure wordt beslist; 

Dat genoemde procedures dus sa
menhangend zijn en dat ze moeten 
worden gevoegd; 

algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
het vonnis enkel mag worden gewezen 
door rechters die alle zittingen over de 
zaak hebben bijgewoond en van het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging, 

doordat de bestreden beslissing, met 
wijziging van de duur van de aan eiser 
opgelegde schorsing en met verwijzing 
naar de pertinente gronden ervan die ze 
overneemt, de bevestiging uitspreekt van 
de beslissing van de raad van de Orde 
der Geneesheren van de provincie Bra
bant van 7 december 1982 waarin wordt 
vermeld dat dokter F. Mahieu zitting 
heeft genomen toen in de zaak van eiser 
uitspraak is gedaan, terwijl blijkens het 
proces-verbaal van de vergadering van 
de raad van 7 december 1982, tijdens 
welke de zaak is onderzocht, dokter Ma
hieu die vergadering niet heeft bijge
woond, 

terwijl, naar luid van artikel 779; eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat volgens artikel 2 van het Gerechte
lijk Wetboek van toepassing is in tucht
zaken, de rechters die het vonnis wijzen, 
op straffe van nietigheid, alle zittingen 
over de zaak moeten hebben bijgewoond; 
deze regel een toepassing is van het al
gemeen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging; bijgevolg de beroepen 
beslissing, die is gewezen door een rech
ter die de zitting waarop de zaak is on
derzocht, niet heeft bijgewoond, nietig is; 
de bestreden beslissing die, hoewel ze ei
gen gronden opgeeft, talrijke gronden 
van de beroepen beslissing overneemt, 
die volgens haar pertinent zijn, en die, 
behalve wat de tuchtstrafmaat betreft, 
de beroepen beslissing bevestigt, de nie
tigheid ervan heeft overgenomen; ze bij
gevolg de in het middel aangewezen wet
telijke bepalingen en rechtsbeginselen 
schendt: 

Overwegende dat, naar luid van 
het eerste lid van artikel 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de rech
ters die het vonnis wijzen alle zittin
gen over de zaak moeten hebben 
bijgewoond; 

1. w at de voorziening betreft : : Overwegende dat deze bepaling, 
I die uitgaat van het algemeen rechts-

Over het middel, afgeleid uit de schen- : beginsel inzake het recht van verde
ding van de artikelen 2 en 779, eerste lid, . diging, krachtens artikel 2 van het 
van het Gerechtelijk Wetboek, van het 'Gerechtelijk Wetboek, van toepas
------------------1 sing is op de rechtsplegingen voor 

(4) en (5). Zie noot 1 op vonge biz. de tuchtrechtscolleges; 
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Overwegende dat de beslissing 
van de raad van de Orde der Ge
neesheren van de provincie Brabant 
van 7 december 1982 vermeldt dat 
dokter F. Mahieu een van de leden 
was die in de zaak van eiser uit
spraak deden; 

Overwegende dat dezelfde dag 
een vergadering van dezelfde raad 
van de Orde werd gehouden voor 
het verhoor van eiser en dat het 
proces-verbaal van die vergadering 
de naam van dokter F. Mahieu niet 
vermeldt bij de leden van de raad 
die bij dat verhoor aanwezig waren; 

Dat verweerder echter bij' een op 
17 juli 1984 ter griffie van het Hof 
ingediend verzoekschrift dat proces
verbaal van valsheid heeft beticht; 
dat dit verzoekschrift betrekking 
heeft op een wezenlijke voorwaarde 
voor de regelmatigheid van de be
streden beslissing, die de beroepen 
beslissing, welke onder meer door 
dokter F. Mahieu is gewezen, beves
tigt met enkel een wijziging van de 
duur van de aan eiser opgelegde 
schorsing en die talrijke gronden 
van genoemde beslissing overneemt; 

Dat, als het door verweerder aan
gevoerde feit was bewezen, daaruit 
zou volgen dat, hoewel de aanwezig
heid van dokter Mahieu niet is vast
gesteld in het proces-verbaal, waar
van het herstel zou moeten worden 
bevolen, die geneesheer het verhoor 
van eiser door de raad van de Orde 
der Geneesheren van de provincie 
Brabant op 7 december 1982 heeft 
bijgewoond en dat bijgevolg het 
door eiser aangevoerde middel feite
Iijke grondslag zou missen; 

Overwegende dat hetgeen in het 
verzoekschrift is aangevoerd, waar
schijnlijk lijkt, zoals uit de erbij ge
voegde stukken blijkt; 

II. W at de valsheidsvordering be
treft: 

Over de grand van niet-ontvanke
lijkheid door eiseres tegen het ver
zoekschrift opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat dit verzoekschrift niet 
ontvankelijk is op grond dat, met 

toepassing van artikel 907, tweede 
lid, van het Gerechtelijk W etboek, in 
het cassatiegeding aileen die stuk
ken van valsheid kunnen worden 
beticht waartegen zulk een betich
ting niet mogelijk is geweest voor 
het gerecht in hoogste feitelijke aan
leg; 

Overwegende dat de artikelen 6 
en 16 tot 19 van het koninklijk he
sluit nr. 79 van 10 november 1967 
bepalen welke de bevoegdheden van 
de raden van de Orde der Geneeshe
ren in tuchtzaken zijn en welke 
sancties die raden kunnen opleggen; 

Dat geen enkele wettelijke bepa
ling aan de tuchtraden van de Orde 
der Geneesheren de bevoegdheid 
toekent om de artikelen 895 tot 906 
van het Gerechtelijk Wetboek toe te 
passen en dat de voor die raden ge
volgde procedure niet te verenigen 
is met die toepassing; 

Dat daaruit volgt dat het litigieuze 
proces-verbaal niet van valsheid had 
kunnen worden beticht voor het ge
recht in hoogste feitelijke aanleg; 

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

Wat het verzoekschrift betreft: 
Overwegende dat, zoals uit het 

antwoord op het door eiser aange
voerde middel blijkt, het ver
zoekschrift betrekking heeft op een 
wezenlijke voorwaarde voor de re
gelmatigheid van de bestreden be
slissing en hetgeen in dit ver
zoekschrift wordt aangevoerd, waar
schijnlijk lijkt; 

Om die redenen, voegt de onder 
de nummers 7164 en 7221 op de al
gemene rol ingeschreven zaken; 
1 o Uitspraak doende over de vals
heidsvordering, ontvangt het ver
zoekschrift van verweerder, wij st de 
valsheidsvordering toe, verwijst de 
partijen naar het Hof van Beroep te 
Brussel om over deze vordering, 
overeenkomstig de wet, uitspraak te 
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laten doen; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
het hof van beroep over; 2° uitspraak 
doende over de cassatievoorziening, 
stelt de uitspraak op deze voorzie
ning uit totdat over het tussenge
schil een eindbeslissing is gegeven; 
houdt de kosten aan. 

31 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en De Bruyn. 

Nr. 320 

1' KAMER - 31 januari 1985 

1 o CASSATIEMIDDELEN BEVOEGD-
HElD - TUCHTZAKEN - CODE VAN PLICH
TENLEER VOOR APOTHEKERS - ART. 15 K.B. 
NR. 80 VAN 10 NOV. 1967- GEEN VERBINDEN
DE KRACHT AAN DIE CODE VERLEEND DOOR 
EEN IN MINISTERRAAD OVERLEGD K.B. -
GEEN WET IN DE ZIN VAN ART. 608 GER.W. -
CASSATIEMIDDEL UIT MISKENNING VAN DIE 
CODE NIET ONTVANKELIJK. 

2° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN 
-CODE VAN PLICHTENLEER VOOR APOTHE
KERS - ART. 15, K.B. NR. 80 VAN 10 NOV. 1967 
- GEEN VERBINDENDE KRACHT AAN DIE CO
DE VERLEEND DOOR EEN IN MINISTERRAAD 
OVERLEGD K.B. - GEEN WET IN DE ZIN VAN 
ART. 608 GER.W. - CASSATIEMIDDEL UIT MIS
KENNING VAN DIE CODE NIET ONTVANKE
LIJK. 

4° GENEESKUNST - ORDE DER APOTHE
KERS - TUCHT - ONRECHTSTREEKSE PUBLI
CITEIT VOOR DE OFFICINA VAN EEN APOTHE
KER - TUCHTVERVOLGING TE ZIJNEN LASTE 
- BESLISSING - BESCHIKKING DAT DE APO
THEKER GEEN TUCHTRECHTELIJKE FOUT 
HEEFT BEGAAN - WETTIGE BESLISSING. 

1°, 2" en 3" Niet ontvankelijk is een cas
satiemiddel uit miskenning van de 
regels van de Code van plichtenleer 
voor apothekers, die door de nationale 
raad van de Orde der Apothekers is 
opgesteld; de regels van die code zijn 
geen wet in de zin van art. 608 Ger. W., 
nude Koning daaraan geen verbinden
de kracht heeft verleend door een in 
ministerraad overlegd K.B. (1). (Art. 
15, K.B. nr. 80, 10 nov. 1967.) 

4° Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat een apotheker de hem ten Jas
te gelegde tuchtrechtelijke fout, te we
ten het voeren van onrechtstreekse 
publiciteit voor zijn officina, niet heeft 
begaan, wanneer de raad van beroep 
van de Orde der Apothekers, na in 
haar beslissing te hebben vastgesteld 
dat die publiciteit inderdaad is ge
voerd, op grand van de feitelijke gege
vens die zij vermeldt, oordeelt dat de 
apotheker niet met zekerheid voor die 
publiciteit aansprakelijk kan worden 
gesteld (2). 

(ORDE DER APOTHEKERS T. L ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7174) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 1 maart 1984 door 
de franstalige raad van beroep van 
de Orde der Apothekers gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 5, 11 van de wet 
van 19 mei 1949 tot oprichting van de Or
de der Apothekers, van de derde deonto
IOglsche regel vastgesteld op 19 juni 1952 
en 11 januari 1955 en gecoordineerd op 
17 februari 1955 door de hoge raad van 

3° GENEESKUNDE - ORDE DER APOTHE
KERS - CODE VAN PLICHTENLEER VOOR 
APOTHEKERS - ART. 15, K.B. NR. 80 VAN 10 
NOV. 1967 - GEEN VERBINDENDE KRACHT 
AAN DIE CODE VERLEEND DOOR EEN IN MI-1------------------
NISTERRAAD OVERLEGD K.B. _ GEEN WET IN (1) Zie Cass., 25 sept. 1981, A.R. nr. 3071 

DE ZIN VAN ART. 608 GER.W. - CASSATIEMID- (A. C., 1981-82• nr. 70). 

DEL 'UIT MISKENNING VAN DIE CODE NIET (2) Zie Cass., 12 jan. 1973 (A.C., 1973, 490), 
ONTVANKELIJK redenen. 
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de Orde der Apothekers, en van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder lid
stichter van de vereniging zonder winst
oogmerk Stoma-Club was, en na te heb
ben aangenomen dat de eisers terecht 
vermeldden dat de stichting van die ver
eniging zonder winstoogmerk een recla
meactie was voor de breukbandenhandel 
en dat daardoor, indirect, reclame kon 
worden gemaakt voor de apotheek van 
verweerder, heeft verklaard dat de bij
eengebrachte stukken niet aantoonden 
dat verweerder de derde deontologische 
regel zou hebben overtreden, 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, de 
derde deontologische regel, die, zoals ge
zegd, is vastgesteld en gecoordineerd 
door de hoge raad van de Orde der Apo
thekers, inzonderheid in § 4°, bepaalt dat 
« de apotheker niet rechtstreeks of on
rechtstreeks, in welke vorm dan ook, 
reclame mag maken voor zijn officina », 
en, anderzijds, het feit dat verweerder 
medestichter van de Stoma-Club is ge
weest, dat de stichting van die vereni
ging zonder winstoogmerk een reclame
actie voor de breukenbandenhandel is 
geweest, en dat daardoor, indirect, recla
me kon worden gemaakt voor de apo
theek van verweerder, onrechtstreeks re
clame is die verweerder voor zijn offici
na heeft gemaakt, waaruit volgt dat de 
bestreden beslissing, door vast te stellen, 
te oordelen en te verklaren hetgeen hier
voor is gezegd, de derde deontologische 
regel schendt die, zoals hiervoor is ver
meld, door de hoge raad van de Orde der 
Apothekers is vastgesteld en gecoordi
neerd krachtens de artikelen 5 en 11 van 
de wet van 19 mei 1949 tot oprichting 
van de Orde der Apothekers; 

tweede onderdeel, de bestreden beslis
sing, door voormelde derde deontolo
gische regel aldus uit te leggen dat de 
onrechtstreekse reclame, die verweerder 
voor zijn officina heeft gemaakt door 
deel te nemen aan de stichting van de 
vereniging zonder winstoogmerk Stoma
Club, enkel een inbreuk op die derde de
ontologische regel zou zijn in zoverre 
zou zijn aangetoond dat de officina van 
verweerder werkelijk voordeel had ge
trokken uit die reclame, de derde deonto
logische regel die, zoals gezegd, door de 
hoge raad van de Orde der Apothekers 
is vastgesteld en gecoordineerd krach
tens de artikelen 5 en 11 van voormelde 
wet van 19 mei 1949 verkeerd uitlegt en 

bijgevolg schendt en, bovendien, de be
wijskracht miskent welke die derde de
ontologische regel krachtens de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek heeft, daar elke reclame voor 
de officina van een apotheker een in
breuk op die regel is, ongeacht de vraag 
of die reclame gevolg heeft gehad : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 15, § 1, van het koninklijk be
sluit nr. 80 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der Apothekers, 
de nationale raad een code van far
maceutische plichtenleer kan opstel
len; dat, volgens artikel 15, § 2, de 
Koning, bij een in de ministerraad 
overlegd besluit, verbindende kracht 
kan verlenen aan die code en aan 
de aanpassingen die door de natio
nale raad zouden worden gedaan; 

Overwegende dat, nu de Koning 
aan die code geen verbindende 
kracht heeft gegeven bij een in de 
ministerraad overlegd besluit, de in 
het middel vermelde regel geen wet 
is in de zin van artikel 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek; dat daaruit 
volgt dat, in zoverre het middel in 
dit onderdeel de schending aanvoert 
van de derde deontologische regel, 
het niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending aanvoert 
van de derde deontologische regel, 
om de in het antwoord op het eerste 
onderdeel vermelde redenen, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, de beslissing, bij het onderzoek 
van de tweede grief, vaststelt dat ter 
gelegenheid van het door de vereni
ging zonder winstoogmerk Stoma
Club georganiseerd bal onrecht
streeks reclame is gemaakt voor de 
officina van verweerder, maar niet
temin, op basis van de feitelijke ele
menten die ze vermeldt, oordeelt dat 
het niet mogelijk is verweerder met 
zekerheid aansprakelijk te stellen 
voor die onrechtstreekse reclame; 
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Overwegende dat de beslissing, I Nr. 321 
bij het onderzoek van de derde 
grief, de stichting van de vereniging 
zonder winstoogmerk Stoma-Club 
beschouwt als een reclameactie voor 
de breukbandenhandel waardoor, in
direct, reclame kon worden gemaakt 
voor de apotheek van verweerder; 

1 e KAMER - 31 januari 1985 

dat ze echter verklaart << dat de bij- 1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -

eengebrachte stukken helemaal niet 
aantonen dat (verweerder) de derde 
deontologische regel zou hebben 
overtreden »; 

Overwegende dat uit de combina
tie van dit motief en van die welke 
de beslissing geeft in verband met 
de tweede grief dient te worden af
geleid dat de raad van beroep heeft 
geoordeeld dat de aansprakelijkheid 
van verweerder in zijn voor zijn of
ficina gevoerde reclame niet met ze
kerheid was bewezen; dat de beslis
sing met deze overweging wettig 
oordeelt dat verweerder niet de dis
ciplinaire fout heeft begaan waarop 
de derde grief betrekking heeft; 

Overwegende dat de in dit onder
dee! van het middel aangevoerde 
grief, ook al is ze gegrond, zonder 
invloed zou zijn op de wettigheid 
van die beslissing; 

Dat het onderdeel in zoverre, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

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

31 januari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Kreit - Gelijklui

BURGERLIJKE ZAKEN - GETUIGENVERHOOR 
- TEGENVERROOR - TERMIJN - ARTI. 48, 
49, 921 EN 951 GER.W. - AANVANGSPUNT VAN 
DE TERMIJN - VERZENDING VAN RET PRO-
CES-VERBAAL VAN RET VERROOR- KENNIS-
GEVING DOOR DE GRIFFIER - VORMVEREIS
TE NIET VERVULD - GRIFFIER DOOR DE 
PARTIJEN VAN KENNISGEVING VRIJGESTELD 
- GEVOLG. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GETUIGENVERROOR -
TEGENVERHOOR - TERMIJN - ARTI. 48, 49, 
921 EN 951 GER.W.- AANVANGSPUNT VAN DE 
TERMIJN - VERZENDING VAN HET PROCES
VERBAAL VAN RET VERROOR - KENNISGE
VING DOOR DE GRIFFIER - VORMVEREISTE 
NIET VERVULD - GRIFFIER DOOR DE PAR
TIJEN VAN KENNISGEVING VRIJGESTELD 
GEVOLG. 

1° en 2° Wanneer een getuigenverhoor is 
, toegestaan of bevolen, staat tegenbe

wijs van rechtswege vrij en wordt het 
verzoekschrift tot vaststelling van het 
tegenverhoor ter griffie neergelegd ten 
laatste dertig dagen na de verzending 
van het proces-verbaal van het ver
hoor; die verzending bestaat hierin dat 
de griffier, overeenkomstig art. 951 
Ger. W., een eensluidend verklaard af
schrift van dat proces-verbaal bij ge
rechtsbrief ter kennis van de partijen 
brengt; nu die termijn bij de wet is be
paald zonder dat het aanvangspunt er
van kan worden gewijzigd, volgt daar
uit dat, wanneer de partijen de griffier 
hebben vrijgesteld van de kennisge
ving opgelegd bij voornoemd art. 951, 
die vrijstelling geen invloed heeft t.a. v. 
het wettelijk aanvangspunt van de 
voormelde termijn en dat derhalve de 
genoemde termijn niet ingaat zolang 
die kennisgeving niet is gebeurd (1). 
(Artt. 48, 49, 921 en 951 Ger.W.) 

dende conclusie van mevr. Liekendael, t-----------------
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Bay art. (1} Zie Cass., 8 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 673). 
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(H ... T. S ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7209) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 49, 51, 860 tot 863, 
921, eerste en derde lid, en, voor zoveel 
nodig, 951 van het Gerechtelijk Wetboek, 
alsmede van het algemeen rechtsbegin
sel volgens hetwelk afstand van een 
recht niet wordt vermoed en enkel kan 
worden afgeleid uit feiten of handelingen 
die voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn, 

doordat het arrest heeft vastgesteld 
dat verweerder op 1 maart 1979 tegen ei
seres een verzoekschrift neerlegde en op 
19 maart 1981 dagvaarde, dat hem bij 
vonnis van 14 oktober 1981 werd toege
staan het bewijs te leveren van drie fei
ten en eiseres het tegenbewijs mocht le
veren, dat het verhoor werd gehouden op 
18 en 25 januari 1982 en het door de par
tijen en hun respectieve raadsman on
dertekend proces-verbaal van sluiting 
vermeldt « wij stellen de griffie vrij van 
de verplichting om de kennisgevingen te 
doen », dat de zaak op verzoek van ver
weerder opnieuw ter zitting werd ge
bracht, namelijk op 26 mei 1982, dat eise
res op 24 mei 1982 een verzoekschrift 
neerlegde tot vaststelling van een tegen
verhoor, dat zij bij een op de verdagings
zitting van 23 juni 1982 ingediende con
clusie verzocht dat de zaak naar de rol 
zou worden verwezen totdat haar tegen
verhoor was gehouden, en, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, beslist dat' 
de partijen, door de griffie vrij te stellen 
van de verplichting om kennis te geven 
van het proces-verbaal van de verhoren, 
de bedoeling hebben gehad de in artikel 
921 van het Gerechtelijk Wetboek voor
geschreven termijn van dertig dagen te 
doen lopen vanaf de ondertekening van 
het proces-verbaal, dat eiseres, nu zij ' 
geen verlenging van de termijn had ge
vraagd, niet meer ontvankelijk was om 
tegenverhoren te houden, en, enkel op 
basis van de tijdens het verhoor afgeleg
de verklaringen, de echtscheiding ten 
voordele van verweerder toestaat, 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 921, eerste lid, van het Gerechte-

lijk Wetboek, het tegenbewijs van rechts
wege vrij staat; op de uitoefening van dit 
recht bij artikel 921, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek als enige beper
king is gesteld dat het verzoekschrift tot 
vaststelling van het tegenverhoor ten 
laatste dertig dagen na de verzending 
van het proces-verbaal van het verhoor 
ter griffie wordt neergelegd; deze bij ar
tikel 951 van het Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven formaliteit bestaat in de 
kennisgeving door de griffie van een 
eensluidend afschrift van het proces-ver
baal; uit geen enkele wettelijke bepaling 
blijkt dat de partijen een ander 
aanvangspunt in de plaats zouden mo
gen stellen van het aanvangspunt dat bij 
artikel 921, derde lid, van het Gerechte
lijk Wetboek is voorgeschreven; naar 
luid van artikel 49 van dit wetboek de 
wet de termijnen en dus de aanvang er
van bepaalt; hoewel de rechter de termij
nen die niet op straffe van nietigheid of 
van verval zijn bepaald, kan verkorten of 
verlengen, deze bevoegdheid, die hij aan 
artikel 51 van het Gerechtelijk Wetboek 
ontleent, impliceert dat die termijnen 
zijn beginnen te lopen; met toepassing 
van de artikelen 860 tot 863 van dit wet
hoek, de partij in wier belang ze zijn 
voorgeschreven, kan afzien van een bc
roep op die termijnen wanneer ze ver
streken zijn; aldus aileen de wet de aan
vang van die termijnen vaststelt; het 
arrest, bijgevolg, wanneer het aan het 
akkoord van de partijen, in de onderstel
ling dat dit tot uitdrukking is gebracht 
door de vrijstelling van kennisgeving 
van het proces-verbaal van het verhoor, 
het gevolg toekent dat het bij artikel 921, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven aanvangspunt door een 
ander wordt vervangen, ten deze de on
dertekening van het proces-verbaal van 
sluiting, de artikelen 49, 51, 860 tot 863, 
921, derde lid, en, voor zoveel nodig, 951 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, in elk geval, de af
stand van een recht eng moet worden 
uitgelegd en enkel kan worden afgeleid 
uit feiten of handelingen die voor geen 
andere uitlegging vatbaar zijn; de par
tijen de griffie weliswaar rechtsgeldig 
kunnen vrijstellen van de verplichting 
tot kennisgeving, welke toelating om iets 
niet te doen steeds kan worden herroe
pen, maar uit die verklaring aileen niet 
kan worden afgeleid dat eiseres de vaste 
en ondubbelzinnige bedoeling heeft ge
had aan de ondertekening van het pro
.ces-verbaal van het verhoor het gevolg te 
. geven dat artikel 921, derde lid, aan de 
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kennisgeving toekent en dat zij aldus af
stand heeft gedaan van het recht om ge
tuigenverhoren te kunnen houden zolang 
er geen dertig dagen zijn verstreken na
dat kennisgeving is gedaan overeen
komstig artikel 951 van het Gerechtelijk 
Wetboek; de vrijstelling van kennisge
ving ook de uitdrukking kan zijn van de 
bedoeling van de andere partij de in arti
kel 921, derde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek voorgeschreven termijn niet on
middellijk te doen lopen; het arrest bij
gevolg zowel het in het middel bedoeld 
algemeen rechtsbeginsel als artikel 921, 
eerste en derde lid, en, voor zoveel no
dig, artikel 951 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 921 van 

het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat « tegenbewijs van rechtswege 
vrij staat » maar eraan toevoegt dat 
het verzoekschrift tot vaststelling 
van het tegenverhoor ter griffie 
moet worden neergelegd ten laatste 
dertig dagen na de verzending van 
het proces-verbaal van het getuigen
verhoor; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het arrest blijkt dat de 
partijen, door het proces-verbaal 
van sluiting van het verhoor voor 
akkoord te ondertekenen, de griffier 
hebben vrijgesteld van de verplich
ting om hun ervan een eensluidend 
verklaard afschrift te zenden; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 49 van het Gerechtelijk Wet-. 
boek, de wet de termijnen bepaalt; 
dat de rechter ze enkel mag vast
stellen indien de wet hem dit ver
oorlooft; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat de aan de griffier 
gegeven toelating om tot de in arti
kel 951 van het Gerechtelijk Wet
hoek voorgeschreven kennisgeving 
niet over te gaan, de termijn van 
dertig dagen had doen lopen vanaf 
de ondertekening van het proces
verbaal van sluiting van het verhoor 
en dat, nu die termijn was verstre
ken, eiseres niet meer ontvankelijk 
was om het tegenverhoor te houden, 
een ander aanvangspunt van de ter
mijn vaststelt dan datgene dat bij 

artikel 921, derde lid, is voorgeschre
ven, en, bijgevolg, deze bepaling als
mede artikel 49 van het Gerechtelijk 
W etboek schendt; 

Overwegend:! dat het onderdeel in 
zoverre gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
overige van het middel dat niet tot 
ruimere cassatie kan leiden, vernie
tigt het bestreden arrest in zoverre 
het uitspraak doet op de hoofdvorde
ring tot echtscheiding en het eiseres 
veroordeelt in de kosten; 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 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

31 januari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Draps en Kirkpatrick. 

Nr. 322 

1' KAMER - 1 februari 1985 

KOOPHANDEL, KOOPMAN - HAN
DELSPRAKTIJKEN - WET 14 JULI 1971, ART. 22 
- VERBOD AAN IEDERE HANDELAAR DE VER
BRUIKER EEN PRODUKT TE KOOP TE BIEDEN 
OF TE VERKOPEN MET VERLIES - HANDE
LAAR- BEGRIP. 

In art. 22 wet 14 juli 1971, dat aan ie
dere handelaar verbiedt de verbruiker 
een produkt te koop te bieden of te 
verkopen met verlies, stemt het woord 
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« handelaar " overeen met het woord 
« koopman » in art. 1 Kh. (1). 

{RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT - DIENST " HOME 
EN RESTAURANTS " T. " LEMEY'S GAARKEUKEN

BEDRIJF , P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4313) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 van titel 
I van boek I van het W etboek van Koop
handel, 22, 55, c, van de wet van 14 juli 
1971 betreffende de handelspraktijken 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
eiseres inbreuk pleegt op de bepalingen 
van artikel 22 van de wet van 14 juli 
1971 op de handelspraktijken, en de on
middellijke staking van bepaalde han
delspraktijken beveelt, op grond onder 
meer : dat de bepalingen van de genoem
de wet erop wijzen dat althans sommige 
bepalingen ook worden toegepast op 
niet-handelaars; dat niet ten onrechte 
wordt gesteld dat de wetgever de bedoe
ling had de vordering tot staking van 
praktijken die strijdig zijn met de nor
male handelsgebruiken, te onttrekken 
aan het beperkend keurslijf van het be
~~ip « handelaar »; dat wanneer een par-·. 
tlJ, zoals ten deze (eiseres), die daarbij 
het administratief rechtsbeginsel van de 
specialisatie miskent, in dier voege dat 

(1) DE CALUWE, DELCORDE en LEURQUIN, Les 
pratiques de commerce, dl. I, val. 2, druk 1973, 
nrs. 345 en 622; VANRYN en HEENEN, Principes 
de droit commercial, dl. I, druk 1976, nr. 113; 
noot Bailon, onder beroep Brussel, 8 feb. 1979, 
Belg. Rechtspraak in Handelsrecht, 1979, biz. 
491 tot 494, inzonderheid nr. 4; zie oak : GoT: 
ZEN, « Het onttrekken van de vordering tot sta
ken van ongeoorloofde handelspraktijken aan 
de alleenheerschappij van de handelaarsnotie 
mt het Wetboek van Koophandel "• in R. W., 
1974-75,. kol. 1665 tot 1684; OLIVIER,« L'entrepri
se pubhque et le droit commercial ''• in J.T., 
1976, biz. 537 tot 543, inzonderheid biz. 540; 
VEROUGSTRAETE, Bevoegdheden van de voorzit
ter van de Rechtbank van Koophandel recht
doend op grand van art. 55 W.H.P. », in R. W., 
1978-79, kol. 817 tot 842, inzonderheid nr. 5; DE 
VROEDE, noot onder Voorz. R.K.H. Dendermon
de, 14 juli 1977, in R. W., 1977-1978, kol. 2532 tot 
2536, en in Handboek van het Belgisch Econo
misch Recht, druk 1981, nr. 1045. 

de publiekrechtelijke rechtspersoonlijk
heid slechts wordt toegekend voor het te 
verwezenlijken doel, zich mengt in het 
economisch en handelsverkeer door aan 
derden, vreemd aan de universiteit, te
gen betaling maaltijden te verstrekken, 
hoewel dit niet kadert in haar doelstel
lingen en niet strookt met haar onder
wijsopdracht in het algemeen, het duide
lijk is dat zij de algemeen geldende 
handelsgebruiken in acht moet nemen, 

terwijl artikel 55, c, van de wet van 14 
juli 1971 bepaalt dat de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel het bestaan 
vaststelt en de staking beveelt van een 
tekortkoming aan de bepalingen van ar
tikel 22 betreffende de verkoop met ver
lies; genoemd artikel 22 bepaalt dat het 
iedere « handelaar » verboden is de ver
bruikers een produkt te koop te bieden 
of te verkopen « met verlies », in de zin 
die deze wetsbepaling daar verder aan 
geeft; uit deze bepaling volgt dat het ver
bod om met verlies te verkopen enkel 
toepasselijk is op « handelaren >> in de 
zin van artikel 1 van het W etbo~k van 
Koophandel, en dat de stakingsrechter 
dan ook enkel ten aanzien van « hande
laren » een stakingsbevel kan uitspre
ken; zodat het arrest, door bij eiseres 
een tekortkoming aan de bepalingen van 
artikel 22 vast te stellen en dienovereen
komstig de staking van bepaalde 

. handelspraktrijken te bevelen, zonder 
vast te stellen dat eiseres een « hande
laar • is in de zin van artikel 1 van het 
Wetboek van Koophandel, niet wettelijk 
verantwoord is (schending van alle in 
het middel aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest, recht 
doende krachtens artikel 55, c, van 
de wet betreffende de handelsprak
tijken, eiseres veroordeelt wegens 
een tekortkoming aan artikel 22 van 
die wet; dat het arrest, ten aanzien 
van de door eiseres opgeworpen be
twisting dat zij geen « handelaar » 
is, beslist dat « de wetgever de be
doeling had de vordering tot staken 
van praktijken die strijdig zijn met 
de normale handelsgebruiken te ont
trekken aan het beperkend keurslijf 
van het begrip handelaar » en dat 
« volstaat en vaststaat dat (eiseres) 
zich op voortdurende wijze en niet 
in geringe mate mengt in het han
delsgebeuren door aan derden maal
tijden te verstrekken tegen beta
ling »; 
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Overwegende dat de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel 
krachtens artikel 55, c, van de wet 
betreffende de handelspraktijken 
het bestaan vaststelt en de staking 
beveelt van een tekortkoming aan 
de bepalingen van artikel 22 betref
fende de verkoop met verlies; dat ar
tikel 22 bepaalt dat het ieder hande
laar verboden is de verbruiker een 
produkt te koop te bieden of te ver
kopen met verlies; 

Overwegende dat het woord 
« handelaar )) in artikel 22 van de 
wet betreffende de handelspraktij
ken overeenstemt .met het woord 
<< koopman )) in artikel 1 van het 
W etboek van Koophandel; dat beide 
woorden hetzelfde begrip dekken; 
dat daaraan niet afdoet de omstan
digheid dat andere bepalingen van 
de wet betreffende de handelsprak
tijken toepassing kunnen vinden ten 
aanzien van personen die geen 
koopman zijn; 

Dat het arrest, door aan het be
grip << handelaar )) in artikel 22 van 
de wet betreffende de handelsprak
tijken een andere betekenis te ge
ven dan die welke het begrip << koop
man )) heeft in artikel 1 van het 
W etboek van Koophandel, de artike
len 1 van het Wetboek van Koop
handel, 22 en 55, c, van de wet be
treffende de handelspraktijken 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot het onderzoeken van 
het eerste middel, dat niet tot rui
mere cassatie kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, behalve in zo
verre 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 
Antwerpen. 

1 februari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Houtekier. 

Nr. 323 

1' KAMER - 1 februari 1985 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE

MENT, ART. 42.4.4 - DRAAGWIJDTE. 

Art. 42.4.4 Wegverkeersreglement, dat 
bepaalt dat op plaatsen waar het ver
keer noch door een bevoegd persoon 
noch door verkeerslichten wordt gere
geld, de voetgangers zich slechts voor
zichtig op de rijbaan mogen begeven 
en met in,achtneming van de naderen
de voertuigen, regelt enkel de verplich
tingen van de voetgangers die zich 
werkelijk op de rijbaan begeven en 
niet die van de voetgangers die, zon
der zich op de rijbaan te begeven, op 
het voetpad wachten totdat de rijbaan 
vrij is. 

(WESTEYN, GOSSELIN T. KEGELS E.A.) 

ARREST 

{A.R. nr. 4393) 

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

I. Op de voorziening van eiser : 

II. Op de voorziening van eiseres : 

Over het eerste middel, ... 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
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Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, en 42.4.4 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, 

doordat het arrest de vordering van ei
seres ongegrond verklaart op grond van 
onder andere volgende overwegingen die 
het arrest van het beroepen vonnis over
neemt : « dat de jongen waarover sprake 
- de minderjarige zoon van (de eerste 
twee verweerders) - hierover onder
vraagd, verklaarde dat hij samen met de 
andere leerlingen van de klas halt had 
gehouden op de stoep, met de bedoeling 
allen samen dan, de Miksebaan over te 
steken. " Ik heb mij een weinig naar 
voor gebogen om naar links te kunnen 
kijken, naar het aankomend verkeer. Op 
dit ogenblik werd ik aangereden door 
een bromfietster. Op het ogenblik ston
den wij op het zebrapad "; dat waar eise-· 
res beweert dat de jongen de rijbaan 
" opsprong zonder reden ", de leerling 
zelf, enkele van zijn makkers en de be
geleidende leraar verklaren dat zij allen 
samen op het voetpad stonden te wach
ten; dat het eiseres behoort een onvoor
zichtigheid in hoofde van de leerling te 
bewijzen en zij alleen staat met haar 
verklaring, dan wanneer de jongen zelf 
hoogstens toegeeft, wat allerminst foutief 
kan genoemd worden, dat hij zich enigs
zins vooroverboog om zicht te krijgen; 
dat zo deze kleine beweging volstond om 
een ongeval te verwekken, hieruit zou 
moeten afgeleid worden dat eiseres zelf 
al te dicht bij het voetpad reed; dat, hoe 
de feiten zich ook juist hebben voorge
daan, de verklaring van eiseres, die er 
aanvankelijk niet aan dacht iets aan de 
leerling te verwijten, op zichzelf niet vol
staat om een fout in hoofde van de jon
gen te kunnen weerhouden, en dat zijn 
spontane rechtzinnige verklaring min
stens evenveel waarde heeft dan deze 
van eiseres, drie maanden na het inci- . 
dent, afgelegd tot staving van een scha: 
de-eis die precies niet van bezadigdheid 
getuigt; dat, de fout van de jongen niet 
bewezen zijnde, de eis tegen zijn ouders, , 
de gemeente en de verzekeraar elke 
grond mist »; 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, overeenkomstig arti

kel 42.4.4 van het Wegverkeersreglement, · 
op de plaatsen waar het verkeer noch · 
door een bevoegd persoon, noch door 
verkeerslichten geregeld wordt, de voet
gangers zich slechts voorzichtig op de 
rijbaan mogen begeven en met inachtne
ming van de naderende voertuigen; deze 

verpl~chti~g in hoof~e van de voetgan
gers 1mphceert dat ZlJ, zelfs v66r zich ef
fectief op de rijbaan te begeven, reeds de 
naderende voertuigen moeten in acht ne
men, en zij, door dit na te laten een 
overtreding van artikel 42.4.4 va~ het 
Wegverkeersreglement en een fout in de 
zin van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek begaan; derhalve het 
arrest, dat vaststelt dat het vooroverbui
gen door Georges Kegels die de Mikse
baan wilde oversteken, volstond om het 
ongeval te verwekken, niet zonder mis
kenning van de artikelen 42.4.4 van het 
Wegverkeersreglement en 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek kon beslfs
sen dat dit vooroverbuigen niet foutief 
was in de zin van deze artikelen; zodat 
het arrest niet wettelijk verantwoord is 
en schending inhoudt van de artikelen 
42.4.4 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
en de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

derde onderdeel, ... 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 42.4.4 
van het Wegverkeersreglement be
paalt dat op de plaatsen waar het 
verkeer noch door een bevoegd per
soon noch door verkeerslichten 
wordt geregeld, de voetgangers zich 
slechts voorzichtig op de rijbaan 
mogen begeven en met inachtne
ming van de naderende voertuigen; 

Dat deze wettelijke bepaling enkel 
de verplichtingen regelt van de voet
gangers die zich effectief op de rij
baan begeven en niet die van de 
voetgangers die, zoals derde ver
weerder volgens de vaststellingen 
van het arrest, zonder zich op de 
rijbaan te begeven, op het voetpad 
wachten todat de rijbaan vrij is; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

1 februari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. De Peuter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse, van Heeke en Biitzler. 

Nr. 324 

1 • KAMER - 1 februari 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - EIS 
TOT SCHADEVERGOEDING, INGESTELD DOOR 
PARTIJ DIE BEWEERT PACHTER TE ZIJN, WE
GENS MISKENNING VAN HAAR RECHT VAN 
VOORKOOP - BETWISTING DOOR TEGENPAR
TIJ VAN HET BESTAAN VAN PACHT- BEWIJS
LAST. 

Wanneer een partij beweert pachter te 
zijn en aanspraak maakt op schade
vergoeding wegens miskenning van 
haar recht van voorkoop, en de tegen
partij het bestaan van pacht betwist, 
dient degene die beweert pachter te 
zijn het bewijs te leveren dat aile be
standdelen van een pachtovereen
komst verenigd zijn, onder meer dat 
het goed door hem bedrijfsmatig wordt 
geexploiteerd (1). (Artt. 1, 3, 51, 52, 1•, 
Pachtwet; artt. 1315 B.W. en 870 
Ger.W.) 

(DE GEEST, ROSKIN 
T. TROOSTERS, LAES, RAEYMAEKERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4577) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 september 1983 in ' 

(1) Zie Cass., 9 mei 1975 (A.C., 1975, 985); 5 
en 19 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nrs. 84 en 122); 
EEcKLOO, Pacht en Voorkoop, druk 1970, 
nrs. 17, 18 en 58; D'UDEKEM D'Acoz en SNICK, 
Het Pachtrecht, druk 1970, nrs. 6, 7 en 108; 
CwsoN, in Rep. not., vol. 8-1, druk 1973, Le 
bail a ferme et Je droit de preemption, nrs. 5, 
5-1, 38 en 206; SEVENS en TRAEST, in AJg. Prakt. 
Rechtsverzam., trefw. Pacht, druk 1978, nrs. 4, 
5 en 29. 

hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen waar
bij de vordering tot schadevergoe
ding van verweerder Raeymaekers 
tegen verweerder Laes en de vorde
ring tot vrijwaring van verweerder 
Laes tegen de eisers worden afge
wezen: 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid, ambtshalve door het openbaar mi
nisterie tegen de voorziening opgewor
pen en waarvan kennis is gegeven 
overeenkomstig artikel 1097 van het Ge
rechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat de eisers geen 
belang hebben bij de vernietiging 
van die beslissingen; 

Dat dit middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening moet 
worden aangenomen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de vordering van de eisers tegen 
verweerder Raeymaekers, strekken
de tot ontbinding van de pachtover
eenkomst, wordt afgewezen : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid, ambtshalve door het openbaar mi
nisterie tegen de voorziening opgewor
pen en waarvan kennis is gegeven 
overeenkomstig artikel 1097 van het Ge
rechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat de eisers geen 
middel tegen die beslissing doen 
gelden; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening moet 
worden aangenomen; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen waar
bij de vordering tot schadevergoe
ding van verweerder Raeymaekers 
tegen verweerster Troosters en de 
vordering tot vrijwaring van ver
weerster Troosters tegen de eisers 
ingewilligd worden : 

Over het middel, afgeleid uit de schen- • 
ding van de artikelen 1, 3, 51, 52, inzon-
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derheid 1", vervat in artikel I van de wet 
van 4 november 1969, dat afdeling 3 van 
hoofdstuk II van titel VIII van hoek III 
van het Burgerlijk Wetboek vormt, 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de verde
ring van verweerder Raeymaekers tot 
veroordeling van de verweerders Troos
ters-Laes tot schadeloosstelling we gens 
miskenning van zijn voorkooprecht ge
grond verklaart, en de vordering tot vrij
waring van de verweerders Troosters
Laes tegen de eisers eveneens gegrond 
verklaart, op grond : « dat de bewijslast 
bij eiser Raeymaekers berustte; dat hij 
het was die een vordering instelde, zodat 
hij diende te bewijzen dat hij zowel 
pachter was als effectieve gebruiker van 
de grond op 4 november 1977, zijnde de 
dag van de verkoop; dat de rechtbank 
derhalve aan de hand van de voorhan
den zijnde gegevens en de neergelegde 
stukken dient te beoordelen of dit bewijs 
door Raeymaekers wordt geleverd »; dat 
uit de verklaringen, afgelegd door de ge
tuigen tijdens het getuigenverhoor en 
het tegengetuigenverhoor, en de verkla
ringen door partijen afgelegd bij hun 
persoonlijke verschijning, blijkt dat (hui
dige) verweerder Raeymaekers pachter 
was sedert 1972, dat hieruit bovendien 
blijkt dat « Raeymaekers in 1977 pachter 
was en de pacht voor dat jaar betaalde; 
dat tevens in dat jaar zijn vruchten wer
den geoogst en dat Peeremans in 1977 
het land niet voor eigen rekening be
werkte; dat daaruit blijkt dat Raeymae
kers de grond effectief bewerkte; dat het 
feit dat Raeymaekers op 1 februari 1977 
ging werken bij de firma Mommaerts 
daaraan geen afbreuk doet; dat Raeymae
kers immers in totaal slechts ongeveer 
8 hectare bewerkte hetgeen als bedrijf 
op zichzelf niet leefbaar is; dat het even
wei niet noodzakelijk is dat de pacht als 
hoofdactiviteit wordt beoefend; dat het 
feit dat Raeymaekers werkte en als ne
venactiviteit nog verder de grond be
bouwde, hem de hoedanigheid van pach
ter niet ontneemt; dat de (eisers) niet 
bewij(zen) dat de vruchten van Raeymae
kers !outer bestemd waren voor eigen 
gebruik en niet bestemd waren voor 
voortverkoop, zodat niet bewezen wordt 
dat er geen eigenlijke landbouwexploita
tie was in de zin van artikel 52 van de 
Pachtwet », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, krachtens de artike

len 3 van de Pachtwet, 1315 van het Bur-

gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte
lijk Wetboek, degene die zich beroept op 
een landpachtovereenkomst het bewijs 
moet leveren van de feiten die hij aan
voert; hij die beweert pachter te zijn aile 
elementen van de pachtovereenkomst 
moet bewijzen; hij met name moet be
wijzen dat hij het goed exploiteert als 
landbouwbedrijf in de zin van de artike
len 1 en 52, 1", van de Pachtwet, met an
dere woorden dat de produkten van het 
bedrijf niet uitsluitend of hoofdzakelijk 
voor zijn gezin dienen, maar voor de 
markt of verdere verkoop zijn bestemd; 
het vonnis derhalve de regels betreffen
de de bewijslastverdeling miskent door 
te eisen dat de huidige eisers, die het be
staan van een landbouwexploitatie be
twistten, het bewijs zouden leveren van 
het feit dat de vruchten van de uitbating 
van verweerder Raeymaekers, die zich 
op het bestaan van een landbouwexploi
tatie beriep, !outer bestemd waren voor 
eigen gebruik en niet voor verdere ver
koop (schending van de artikelen 1, 3, 52, 
1", van de Pachtwet, 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte
lijk Wetboek); 

derde onderdeel, ... ; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het vonnis, vast
stellend dat verweerder Raeymae
kers de vordering instelde, oordeelt 
dat de bewijslast bij hem berust en 
dat hij dient te bewijzen dat hij zo
wel pachter als effectieve gebruiker 
van de grond was op het tijdstip van 
de verkoop; 

Overwegende dat het bewijs dat 
een persoon pachter is, inhoudt dat 
bewezen wordt dat alle bestandde
len van de pachtovereenkomst ver
enigd zijn, inzonderheid dat het 
goed dat beweerdelijk gepacht 
wordt, hoofdzakelijk voor een land
bouwbedrijf wordt gebruikt; 

Overwegende dat het vonnis, ten 
aanzien van de betwisting die de ei
sers betreffende dit laatste opwier
pen, beslist dat de eisers niet bewij
zen « dat de vruchten van Raeymae
kers !outer bestemd waren voor 
eigen gebruik en niet bestemd wa
ren voor voortverkoop, zodat niet 
bewezen wordt dat er geen eigen
lijke landbouwexploitatie was in de 
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zin van artikel 52 van de Pacht- Nr. 325 
wet»; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
de last van het bewijs dat er een 
landbouwexploitatie was, op de ei
sers doet rusten; dat het zodoende 
de in het onderdeel vermelde wets
bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is tot het onderzoeken van 
het eerste en het derde onderdeel, 
vernietigt het bestreden vonnis, 
maar enkel in zoverre het uitspraak 
doet over de vordering van verweer
der Raeymaekers tegen verweerster 
Troosters, strekkende tot schadever
goeding wegens miskenning van het 
recht van voorkoop, over de vorde
ring van verweerster Troosters te
gen de eisers De Geest-Roskin, 
strekkende tot vrijwaring, en over 
de kosten betreffende die vorderin
gen; 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 de eisers 
in de kosten van hun voorziening in 
zoverre zij gericht is tegen Maurice 
Laes; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, zitting houdende in hager 
beroep. 

1 februari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Nelissen Grade. 

1' KAMER - 1 februari 1985 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELASTIN

GEN - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DE
PUTATIE VAN EEN PROVINCIERAAD OP EEN 
BEZWAARSCHRIFT TEGEN EEN AANSLAG IN
ZAKE D!RECTE GEMEENTEBELASTINGEN -
BESTENDIGE DEPUTATIE OPTREDENDE ALS 
EEN RECHTSCOLLEGE - GEVOLG. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - D!RECTE GEMEENTEBELASTIN

GEN - BEZWAARSCHRIFT TEGEN EEN AAN
SLAG INZAKE EEN DIRECTE GEMEENTEBE
LASTING DIE GEEN OMSLAGBELASTING IN DE 
ZIN VAN ART. 136 GEMEENTEWET IS - BE
STENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINCIE
RAAD NIET VERPLICHT DE BELASTINGPLICH
TIGE OF DE GEMEENTE OP TE ROEPEN VOOR
ALEER UITSPRAAK TE DOEN. 

3° GEMEENTE - GEMEENTE, AGGLOMERA
TIE, FEDERATIE - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
GEMEENTE - BEVOEGDHEDEN OVERGEDRA
GEN AAN DE AGGLOMERATIE OF FEDERATIE 
- BOUWVERORDENING - BEGRIP. 

4° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - BELASTINGBEVOEGDHEID -
BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTE -
BEVOEGDHEDEN OVERGEDRAGEN AAN DE 
AGGLOMERATIE OF FEDERATIE - BOUWVER
ORDENING- BEGRIP. 

5° STEDEBOUW - BOUWVERORDENINGEN· 

- BEGRIP. 

6° 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 VERLATEN GE
BOUWEN DIE LANG DE OPENBARE WEG GELE
GEN ZIJN - VOORWERP EN OOGMERKEN VAN 
DE BELASTING ZONDER VERBAND MET DE 
AAN DE AGGLOMERATIE OVERGEDRAGEN 
BEVOEGDHEDEN INZAKE BOUWVERORDENIN
GEN - BEGRIP. 

1• Wanneer de bestendige deputatie van 
een provincieraad uitspraak doet over 
het bezwaarschrift van een belasting-
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plichtige tegen een aanslag inzake di
recte gemeentebelastingen, treedt zij 
op als een rechtscollege en moet zij 
haar beslissing met redenen omkleden 
(1). (Art. 97 Gw.) 

2" Wanneer de bestendige deputatie van 
een provincieraad dient te beslissen op 
het bezwaarschrift van een belasting
plichtige tegen een aanslag inzake een 
directe gemeentebelasting die geen 
omslagbelasting is in de zin van art. 
136 Gemeentewet, is zij niet verplicht 
de belastingplichtige of de gemeente 
op te roepen vooraleer uitspraak te 
doen (2) (3). 

3" en 4" De bevoegdheden van de ge
meente inzake bouwverordeningen, die 
bij art. 4, § 2, wet 26 juli 1971 houden
de organisatie van de agglomeraties en 
de federaties van gemeenten aan de 
agglomeraties of aan de federatie zijn 
overgedragen, zijn die welke bepaald 
zijn in de artt. 59 en 62 Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw (4). 

5" Onder bouwverordeningen in de zin 
van de artt. 59 en 62 Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw moeten bouw-, 
wegen- en stedebouwkundige verorde
ningen worden verstaan; die verorde
ningen betreffen evenwel enkel de ei
genlijke materiiile bouwwerkzaamhe
den en de daarmee gelijkgestelde han
delingen en werken (5). 

6" De gemeente is bevoegd om een belas
ting te heffen van de niet afgewerkte 
of geheel of gedeeltelijk verlaten ge
bouwen die langs de openbare weg ge
Jegen zijn, als noch uit het voorwerp 
van de belastingverordening noch uit 
de door de gemeente bij het nemen er-

van aangehaalde oogmerken blijkt dat 
er een verband bestaat tussen de be
lasting en de bevoegdheden van de ge
meente inzake bouwverordeningen, die 
aan de agglomeratie zijn overgedragen 
met toepassing van art. 4, § 2, 4", wet 
26 juli 1971 houdende organisatie van 
de agglomeraties en de federaties van 
gemeenten, dat is het geval wanneer 
de belastingverordening, door maatre
gelen geschikt om de eigenaars ertoe 
aan te zetten vervallen of verlaten ge
bouwen af te werken of te herstellen, 
tot doe] heeft een algemene neiging tot 
een groeiende onverschilligheid inzake 
woongelegenheid en het verval van het 
onroerende patrimonium tegen te gaan 
(6). 

(GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK 
T. HEYMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1095 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 24 juni 1982 gewe
zen door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Brabant; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging, 

doordat de betwiste beslissing recht 
doet op .het bezwaarschrift van verweer
der, steunende op het middel dat zich 
niet in dat bezwaarschrift bevindt en dat 
ambtshalve is opgeworpen en volgens 
hetwelk het litigieuze belastingreglement 
onwettig zou zijn omdat het indruist te
gen artikel 1 van de wet van 7 juli 1972 
en artikel 4 van de wet van 26 juli 1971, 

--------------------l zonder dat eiseres vooraf werd uitgeno
(1) Cass., 4 dec. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I, 

355) en 29 okt. 1957 (A.C., 1958, 111). 

(2) Cass., 22 jan. 1900 (Bull. en Pas., 1900, I, 
108) en de concl. van eerste adv.-gen. Van 
Schoor, toen adv.-gen., 7 april 1970 (A.C., 1970, 
719); 26 jan. 1977 (ibid., 1977, 590); 31 okt. en 
22 dec. 1977 (ibid., 1978, 278 en 497), en 13 nov. 
1978 (ibid., 1978-79, 307). 

(3) De beslissingen van de bestendige depu
tatie van een provincieraad inzake directe ge
meentebelastingen moeten niet in openbare 
terechtzitting worden uitgesproken [Cass., 18 
jan. 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 644)]. 

(4) (5) en (6) Cass., 16 maart 1984, A.R. nr. F 
1147 N (A.C., 1983-84, nr. 411) en 29 nov. 1984, 
A.R. nr. F 623 N, supra, nr 205. 

digd in welke vorm ook haar opmerkin
gen hierover te doen gelden : 

Overwegende dat de litigieuze be
lasting door eiseres jaarlijks wordt 
geheven van de « niet afgewerkte of 
geheel of gedeeltelijk verlaten ge
bouwen die langs de openbare weg 
gelegen zijn » en berekend wordt 
per strekkende meter gevelbreedte; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie, wanneer zij beslist op het 
bezwaar van een belastingplichtige 
tegen een aanslag in een gemeente
belasting, optreedt als rechtscollege 
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en derhalve de beslissing met rede
nen moet omkleden; 

Dat evenwel geen enkele wetsbe
paling, ook niet de artikelen 135 tot 
138 van de Gemeentewet, de proce
dure regelt die voor de bestendige 
deputatie moet worden gevolgd, 
wanneer het bezwaar een belasting 
betreft als de litigieuze, te weten 
een directe belasting die geen « om
slagbelasting » uitmaakt in de zin 
van artikel 136 van de Gemeente
wet; dat de bestendige deputatie die, 
met het oog op een door de wetge
ver gewilde bespoediging van de 
rechtspleging, de zaak schriftelijk 
behandelt, niet verplicht is de belas
tingplichtige of de gemeente op te 
roepen, onder meer wanneer zij 
ambtshalve onderzoekt of de belas
tingverordening en de aanslag wet
tig zijn; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat de gemeente op 
het bezwaar van de belastingplichti
ge voor de bestendige deputatie niet 
als procespartij optreedt en haar 
grieven tegen die beslissing enkel 
voor het Hof van Cassatie zal kun
nen doen gelden; 

Dat de gemeente aldus geen 
schending van enig recht van verde
diging kan aanvoeren op grond dat 
zij niet is gehoord of niet omtrent 
enige beslissingsgrond van de be
stendige deputatie is gehoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

en aanneemt, enerzijds, dat de wettelijke 
grondslag van de litigieuze belasting zich 
bevindt in de artikelen 75 en 76, s·, van 
de Gemeentewet, en anderzijds, dat als 
een verlaten onroerend goed moet wor
den beschouwd ieder onroerend goed dat 
zich in staat van verval bevindt, niet be
woond is of niet uitgebaat wordt sedert 
meer dan een jaar te rekenen van de 
vaststelling gedaan door de gemachtigde 
gemeenteambtenaar voor zover het niet 
bewonen of uitbaten niet het gevolg is 
van een beslissing of een daad van de 
overheid of van overmacht, 

terwijl het betwiste belastingregle
ment, dat werd goedgekeurd zonder op
merkingen door de bevoegde hogere 
overheid, een directe jaarlijkse belasting 
instelt, niet op het feit van de verkave
ling of het bouwen van een onroerend 
goed onderworpen aan een bouwvergun
ning, maar op het feit, zonder verband 
met enige bouwvergunning of verkave
lingsvergunning en a fortiori met de re
glementen die daarop betrekking heb
ben, dat een onroerend goed onafge
werkt is of geheel of gedeeltelijk verla
ten is: 

Overwegende dat de beslissing be
trekking heeft op de aanslag in het 
dienstjaar 1981, onder kohierartikel 
13002; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing de door eiseres genomen be
lastingverordening tot heffing van 
een jaarlijkse directe gemeentebe
lasting van de niet afgewerkte of ge
heel of gedeeltelijk verlaten gebou
wen die langs de openbare weg 
gelegen zijn, waarop de betwiste 
aanslag steunt, onwettig verklaart 
op grond : dat artikel 1 van de wet 

Over het eerste middel, afgeleid uit de van 7 juli 1972 bepaalt dat de agglo
schending van de artikelen 75, 76, s•, van meraties en federaties van gemeen-
de Gemeentewet, 1 van de wet van 7 juli t · 1 · · d 
1972 tot vaststelling van de grenzen van ten, me mts mtmg van e gemeen~ 
de belastingbevoegdheid van de agglome- ten die er deel van uitmaken, belas
raties en federaties van gemeenten en 4, tingen mogen heffen welke betrek
§ 2, 4•, van de wet van 26 juli 1971 betref- king hebben op de bevoegdheden 
fende de organisatie van de agglomera- die hun werkelijk zijn overgedragen 
ties en federaties van gemeenten en die met toepassing van artikel 4 van de 
aan deze de bevoegdheid van de gemeen- wet van 26 juli 1971 houdende orga
ten betreffende de reglementen op de nisatie van de agglomeraties en fe
bouw en gebouwen overdra~gt,. . ' deraties van gemeenten; dat ener-
. cfoordat de ~estreden: beshssmg de h- zijds uit de bepalingen van artikel 
t~greuz~ belastm~ aanzret als een belas- 59 van de wet van 29 maart 1962 op 
tmg dre betrekkmg heeft op de regle- . . . . 
menten op de bouw of de verkaveling die de rmmteh~~~ ord~nmg. en de stede
behoren tot de bevoegdheid van de ag- bouw, gewiJzigd biJ artlkel 17 van de 
glomeraties en federaties van gemeenten wet van 22 december 1970, bliJkt dat 
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de Koning een ·of meer algemene 
bouwverordeningen kan vaststellen 
die alle nodige voorschriften bevat
ten om te voorzien in de gezondheid 
van de bouwwerken, hun installaties 
en hun omgeving, en dat anderzijds 
uit de bepalingen van artikel 4, § 2, 
4°, van de wet van 26 juli 1971 tot 
oprichting van de agglomeraties en 
federaties van gemeenten blijkt dat 
de bevoegdheden der gemeenten in
zake bouw- en verkavelingsverorde
ningen overgedragen zijn aan de ag
glomeratie of federatie van gemeen
ten; dat eiseres aldus bij het stem
men van haar reglement betreffen
de de verwaarloosde gebouwen de 
bevoegdheden die haar door de wet 
toevertrouwd werden, overschreden 
heeft; 

Overwegende dat ten deze de 
vraag is of de gemeentebelasting op 
geheel of gedeeltelijk verwaarloosde 
gebouwen betr.ekking heeft op de 
bevoegdheden inzake « bouwveror
deningen » die aan de agglomeratie, 
met toepassing van artikel 4, § 2, 4°, 
van de wet van 26 juli 1971 houden
de organisatie van de agglomeraties 
en de federaties van gemeenten, 
zijn overgedragen; 

Overwegende dat de wet van 26 
juli 1971 weliswaar niet nader be
paalt wat onder « bouwverorde
ning » moet worden verstaan, maar 
uit de opsomming van artikel 4, § 2, 
en namelijk uit het 1°, 2°, 3° en 4o 
blijkt dat het gaat om een bevoegd
heid inzake ruimtelijke ordening en 
stedebouw, zodat het de bouwveror
dening betreft die behandeld wordt 
in de artikelen 59 en 62 van de wet 
van 29 maart 1962; 

Overwegende dat, hoewel het toe
passingsgebied van die bouwveror
deningen aanzienlijk werd uitge
breid door de wet van 22 december 
1970, die artikel 59 van de wet van 
29 maart 1962 heeft gewijzigd, en de 
aangelegenheden die door een 
bouwverordening kunnen worden 
geregeld, omvattender zijn dan dk.! 
waarin de bouwverordening tradi
tioneel pleegt te voorzien, zodat het 
in feite om « bouw-, wegen- en ste-

debouwkundige verordeningen » 
gaat, die verordeningen nochtans 
slechts een rechtsgrond hebben in
dien hun onderwerp binnen de door 
de wet gestelde grenzen blijft; dat 
artikel 59 van de wet van 29 maart 
1962 als gewijzigd in het eerste lid 
de oogmerken aangeeft waarop de 
bouwverordeningen moeten gericht 
zijn, en in het tweede lid het onder
werp ervan omschrijft als : « de 
bouwwerken en installaties hoven 
en onder de grond, de uithangbor
den en de reclame-inrichtingen, de 
antennes, de leidingen, de afsluitin
gen, de opslagplaatsen, de beplan
ting, de wijziging van de topografie 
van de bodem, en de inrichting van 
ruimten ten behoeve van het ver
keer en het parkeren van voertui
gen buiten de openbare weg », dit 
zijn de eigenlijke materi(He bouw
werkzaamheden en de daarmee ge
lijkgestelde handelingen en werken; 

Overwegende dat eiseres bij het 
nemen van de litigieuze belasting
verordening haar oogmerken als 
volgt omschreef : « dat het bestaan 
van verlaten en vervallen gebouwen 
op het grondgebied van de gemeen
te van aard is de stadshernieuwing 
af te remmen en te bedreigen; dat 
deze toestand ook nadelig is voor de 
gemeentelijke financien, daar geen 
onroerende voorheffing kan geves
tigd worden op gebouwen die niets 
opbrengen »; 

Overwegende dat de litigieuze be
lastingverordening van eiseres der
halve tot doel heeft, door maatrege
len geschikt om de eigenaars ertoe 
aan te zetten vervallen of verlaten 
gebouwen af te werken of te herstel
len, een algemene neiging tot een 
groeiende onverschilligheid inzake 
woongelegenheid en het verval van 
het onroerend patrimonium tegen te 
gaan; 

Dat de bedoelde verordening der
halve betrekking heeft op het beleid 
inzake woongelegenheid en het 
grondbeleid; 

Overwegende dat noch uit het 
voorwerp van de litigieuze belasting
verordening, noch uit de door de ge-
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meente aangehaalde oogmerken bij 
het nemen van die verordening, 
blijkt dat er een verband bestaat 
tussen de belasting op geheel of ge
deeltelijk verlaten of verwaarloosde 
gebouwen en de op de agglomeratie 
overgedragen bevoegdheden inzake 
bouwverordeningen; 

Dat de bestendige deputatie der
halve haar beslissing niet wettelijk 
verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslisisng; 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 Oost-Vlaande
ren. 

1 februari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Vandenheuvel, 
Brussel. 

Nr. 326 

3' KAMER - 4 februari 1985 

ARBEIDSOVEREENKOMST - ONTSLAG 
- DRINGENDE REDEN - VOORTDURENDE TE
KORTKOMINGEN - OGENBLIK VANAF J-IET
WELK ONTSLAG WORDT GEGEVEN. 

Wanneer de rechter oordeelt dat de door 
de werkgever aangevoerde voortduren
de tekortkomingen van de werknemer 

ophouden van de in aanmerking gena
men tekortkomingen, regelmatig (1). 
(Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(1-IELON T. UNION CARBIDE BENELUX N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4587) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1983 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 35, derde lid, van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben geoor
deeld « dat ook in de huidige versie van 
de desbetreffende wetsbepaling, name
lijk artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, 
inzonderheid het laatste lid, de kennisge
ving van de dringende reden niet slechts 
door het toezenden van een aangetekende 
brief kan gebeuren, doch ook bij middel 
van een gelijkwaardige handeling, zoals 
in casu het afgeven van de brief door de 
werkgever in handen van de werknemer 
zelf tegen ontvangstbewijs », de door ver
weerster in haar conclusie aangevoerde 
redenen betreffende de tijdigheid van de 
kennisgeving en de zwaarwichtigheid 
bijtreedt en beslist : « de volgehouden 
weigering om de onkostennota recht te 
zetten en het langdurig behouden van 
een bij vergissing gestort bedrag maken j 
voortdurende tekortkomingen uit die 
konden ingeroepen worden omdat ze, 
niettegenstaande de waarschuwingen 
van de werkgever, drie dagen v66r de 
aanzegging van de verbreking van het 
bediendencontract nog bestonden », 

terwijl het arrest, enerzijds, door te 
bslissen dat de volgehouden weigering 
om een onkostennota recht te zetten en 
het langdurig behouden van een bij ver
gissing gestort bedrag voortdurende te
kortkomingen uitmaken, die konden 
worden aangevoerd omdat zij drie dageri 
v66r het ontslag nog bestonden, voorbij
gaat aan de wettelijke vereiste dat het 
ontslag dient te worden gegeven binnen 
drie werkdagen nadat de aangevoerde 
fe1ten bekend zijn, en aldus artikel 35, 

een dringende reden vormen, is het 1-----------------
ontslag, dat op staande voet werd ge
geven binnen drie werkdagen na het 

(1) Zie Cass., 21 nov 1983, A.R. nr 4587 
(A.C., 1983-84, nr. 158), met cone!. O.M. 
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derde lid, van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten 
schendt, en anderzijds, door niet te ant
woorden op het middel waarin eiser 
deed gelden dat de in de ontslagbrief 
aangevoerde feiten sedert meer dan drie 
werkdagen aan verweerster bekend wa
ren, onregelmatig gemotiveerd is en der
halve artikel 97 van de Grondwet 
schendt: 

Overwegende dat, wanneer de 
rechter oordeelt dat de door de 
werkgever aangevoerde voortduren
de tekortkomingen van de werkne
mer een dringende reden vormen, 
het ontslag op staande voet, gegeven 
binnen drie werkdagen na het 
ophouden van de in aanmerking ge
nomen tekortkomingen, regelmatig 
is, ook al had de werkgever, naar 
het oordeel van de rechter, die te
kortkomingen reeds tevoren als 
dringende reden kunnen aanvoeren; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de vo1gehouden weigering 
om een onkostennota recht te zetten 
en het langdurig behouden van een 
bij vergissing betaald Mdrag tijdig 
als dringende reden voor eisers ont
slag werden aangevoerd omdat die 
voortdurende tekortkomingen, spijt 
de waarschuwingen van verweer
ster, drie dagen v66r de kennisge
ving van het ontslag nog bestonden; 
dat uit de vaststellingen van het ar
rest blijkt dat de kennisgeving ge
beurde op het ogenblik van het ont
slag zelf; 

Dat het arrest zodoende eisers 
verweer beantwoordt en wettig be
slist dat verweerster eiser geldig we
gens dringende reden heeft ontsla
gen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Gryse en Van Ryn. 

Nr. 327 

3' KAMER - 4 februari 1985 

ARBEID - ARBEIDS- EN RUSTIIJDEN - BE
TAALDE FEESTDAGEN - BEURTWERKLOOS
HEID - BEHOUD VAN AANSPRAAK OP LOON 
- PERIODE - AANVANG. 

Wanneer de werkgever een regeling van 
beurtwerkloosheid invoert, neemt de 
periode van veertien dagen gedurende 
welke hij het loon moet betalen voor 
de feestdag die met een werkloosheids
dag samenvalt, voor iedere werknemer 
een aanvang op de eerste dag waarop 
deze gedeeltelijk werkloos wordt ge
steld. [Art. 13 K.B. 18 april 1974 (1)]. 

(LEMMERZ BELGIE N.V. T. CALUWAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4605) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 april 1984 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 13 van het koninklijk 
besluit van 18 april 1974 tot bepaling van 
de algemene wijze van uitvoering van de 
wet van 4 januari 1974 betreffende de 
feestdagen en, voor zoveel nodig, van ar
tikel 14, inzonderheid § 1, van de wet 
van 4 januari 1974 betreffende de feest
dagen, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiseres veroor
deelt tot betaling van de som van 4.160 
frank aan verweerder als loon, vermeer
derd met de wettelijke interesten, de ge
rechtelijke interesten en de kosten van 
beide instanties, tot aflevering van een 

kosten. 1----------------
(1) De in deze zaak toepasselijke bepaling 

4 februari 1985 - 3' kamer - Voorzit- geldt niet meer sedert art. 13 K.B. 18 april 
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - 1974 werd gewijzigd bij K.B. 6 jan. 1984. 
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aanvullende bijdragebon voor de ziekte
verzekering met betrekking tot dat loon 
en, bij gebreke daarvan, tot betaling van 
een vervangende schadevergoeding van 
500 frank, zulks op grond dat : « deze ge
deeltelijke werkloosheid client beoor
deeld te worden in het kader van de in
dividuele arbeidsovereenkomst tussen 
(eiseres) en (verweerder) en dus bere
kend vanaf de datum waarop dit voor 
(verweerder) persoonlijk ingang vond en 
niet vanaf de datum dat dit in beurtstel
sel voor aile werknemers werd inge
voerd; ( ... ) voor (verweerder), voor wie de 
beurtrol van toepassing werd op 20 april 
1981 en voor wie de schorsing van de uit
voering van de individuele arbeidsover
eenkomst op deze dag een aanvang nam, 
de periode van veertien dagen, voorzien 
in artikel 13 van het koninklijk besluit 
van 18 april 1974, is aangevangen op 20 
april 1981, zodat de twee feestdagen van 
20 april 1981 en 1 mei 1981 binnen deze 
periode van veertien dagen vielen en 
door (eiseres) het loon voor deze feestda
gen diende betaald te worden », 

den, begint te lopen « vanaf de toepas
sing van de nieuwe arbeidsregeling in de 
onderneming » en niet per werknemer 
afzonderlijk opnieuw in aanmerking 
moet worden genomen; vaststaat en niet 
is betwist dat eiseres een regeling van 
gedeeltelijke beurtelingse werkloosheid 
heeft ingevoerd voor al haar werkne
mers, inbegrepen verweerder, van 9 fe
bruari tot 7 mei 1981; het arrest ten on
rechte de regeling heeft toegepast door 
de wetgever bepaald voor het geval van 
een individuele volledige schorsing van 
de arbeidsovereenkomst, terwijl verweer
der is ingeschakeld in een regeling van 
beurtelingse gedeeltelijke werkloosheid 
op bedrijfsniveau; het arrest derhalve, 
door om de hoger aangehaalde redenen 
eiseres te veroordelen tot betaling aan 
verweerder van het loon voor twee feest
dagen, die lagen buiten de periode van 
twee weken na het invoeren door eiseres 
van een regeling van beurtelingse ge
deeltelijke werkloosheid, een verkeerde 
toepassing van de wet maakt : 

terwijl voormeld artikel 13 van het Overwegende dat, krachtens arti-
koninklijk besluit van 18 april 1974 be- kel 13, eerste lid, van het koninklijk 
paalt: « Wanneer de werkgever bij toe- besluit van 18 april 1974 tot bepaling 
passing van artikel 28quater van de wet van de algemene wijze van uitvoe
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen- ring van de wet van 4 januari 1974 
komst, hetzij de uitvoering van de ar- betreffende de feestdagen, zoals het 
beidsovereenkomst volledig schorst, het- d 
zij een regeling van gedeeltelijke werk- ten deze van toepassing was, e 
loosheid invoert of het aantal dagen van werkgever, wanneer hij met toepas
gedeeltelijke werkloosheid verhoogt, ljing van artikel 28quater van de wet 
blijft hij, onverminderd de toepassing van 10 maart 1900 op de arbeids
van dit hoofdstuk, ertoe gehouden het overeenkomst hetzij de uitvoering 
loon te betalen voor de feestdag die met van de arbeidsovereenkomt volledig 
een werkloosheidsdag samenvalt en ligt schorst, hetzij een regeling van ge
in de periode van veertien dagen die deeltelijke werkloosheid invoert of 
aanvangt op de eerste dag van de schor-
sing der uitvoering van de overeenkomst · het aantal dagen van gedeeltelijke 
of van de toepassing van de nieuwe ar- werkloosheid verhoogt, ertoe gehou
beidsregeling in de onderneming »; de den is het loon te betalen voor de 
Koning aldus, ter uitvoering van de hem feestdag die met een werkloosheids
door de wet van 4 janmiri 1974 toegeken- dag samenvalt en ligt in de periode 
de bevoegdheid, een onderscheid heeft van veertien dagen die aanvangt op 
gemaakt tussen, enerzijds, de volledige de eerste dag van de schorsing van 
schorsing van de arbeidsovereenkomst, de uitvoering van de overeenkomst 
in welk geval de werkgever ertoe gehou-
den is het loon te betalen voor de feest- of van de toepassing van de nieuwe 
dag die met een werkloosheidsdag sa- arbeidsregeling in de onderneming; 
menvalt en die ligt in de periode van Dat de werkgever, wanneer hij 
veertien dagen die aanvangt op de dag een regeling van gedeeltelijke werk
van de schorsing van de (individuele) ar- . loosheid invoert die niet tegelijker
beidsovereenkomst, en, anderzijds, de in- tiJ' d doch slechts om de beurt op de 
voering van een regeling van gedeelte-
lijke beurtelingse werkloosheid op be- bij die arbeidsregeling betrokken 
drijfsniveau, in welk geval de periode ' werknemers van toepassing is, ertoe 
van veertien dagen binnen welke de gehouden is het loon te betalen voor 
werkgever de feestdagen moet vergoe- . de feestdag die met een werkloos-
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heidsdag samenvalt en ligt in de pe
riode van veertien dagen die aan
vangt op de eerste dag van de 
eerste toepassing van de nieuwe ar
beidsregeling op iedere betrokken 
werknemer; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

4 februari 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 328 

3' KAMER - 4 februari 1985 

INV ALIDITEITSPENSIOEN VOOR MIJN
WERKERS - ONVERSCHULDIGDE BETA
LING WEGENS CUMULATIE - TERUG'.'ORDE
RING - VERJARING - TERMIJN - ARGLIST 
OF BEDROG - BEGRIP. 

Krachtens art. 21, § 3, derde lid, wet 13 
juni 1966, gew. bij wet 5 juni 1970, ver
jaart de terugvordering van onver
cchuldigd betaald pensioen na vijf jaar 
in geval van arglist of bedrog (1); voor 
de toepassing van deze bepaling wor
den arglist en bedrog opgeleverd door 
enig handelen of nalaten met het oog
merk om met misleiding niet verschul
digde uitkeringen te verkrijgen of te 
behouden. 

(BOLINIUS T. NATIONAAL PENSIOENFONDS 
VOOR MIJNWERKERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4613) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1983 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1116 van het Burgerlijk Wetboek en 
21, § 3, tweede en derde lid, van de wet 
van 13 juni 1966 betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, 
bedienden, zeevarenden onder Belgische 
vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzeker
den, gewijzigd door de wetten van 5 juni 
1970, 27 juli 1971 en 27 december 1973, 

doordat het arrest, na te hebben vast-
gesteld : dat eiser, volgens hem, te goe
der trouw gemeend had geen aangifte te 
moeten doen van het inkomstenverlies 
dat resulteerde uit het feit dat zijn echt
genote ziekte-uitkeringen ontving in de 
plaats van het loon voor de toegelaten 
arbeid, dat eiser verklaard had dat zijn 
echtgenote een beroepsbezigheid uitoefe-
nende, die de voor gepensioneerden ge
stelde perken niet overschreed, en dat 
zij niet gerechtigd was op een rust- of 
overlevingspensioen of op uitkeringen 
wegens ziekte, invaliditeit of werkloos
heid, dat hij in dezelfde verklaring de 
verbintenis onderschreven had aan de 
voorzorgskas een nieuwe verklaring te 
zenden ten einde haar in kennis te stel
len van elke wijziging die zich in de toe
stand van zijn echtgenote zou voordoen 
in verband met de uitoefening van be
roepsarbeid of het genot van een der 
vermelde pensioenen of vergoedingen, 
beslist dat de verjaringstermijn inzake 
de eis tot terugvordering van verweerder 
vijf jaar bedroeg op grond dat: « het Ar
beidshof van oordeel is dat wie een der
gelijke verbintenis onderschreven heeft 
doch de aanmeldingsplicht niet vervuld 
heeft, moet geacht worden de onver
schuldigde pensioenuitkeringen ontvan
gen te hebben door arglist en bedrog in 
de termen van de desbetreffende bepa
lingen van de wet van 13 juni 1966; be

------------------1 langhebbende geen gegevens naar voren 
(1) Zie Cass., 19 okt. 1981, A.R. nr. 2935 

(A.C., 1981-82, nr. 126). Ingevolge de wijziging 
in art. 21 wet 13 juni 1966 aangebracht door 
K.B. nr. 205 van 29 aug. 1983 komen de ter
men « arglist of bedrog » in deze bepaling niet 
meer voor. 

brengt die in zijn geval tot een andere 
overtuiging zouden moeten leiden », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie voor het arbeidshof heeft aan
gevoerd dat hij te goeder trouw had ge-
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meend geen aangifte te moeten doen van 
het feit dat zijn echtgenote uitkeringen 
had genoten wegens ziekte, nu het be
drag van deze uitkeringen slechts 60 pet. 
vertegenwoordigde van het loon van zijn 
echtgenote en de inkomsten van het ge
zin gedurende deze arbeidsongeschikt
heidsperiodes dus waren gedaald; noch 
voormelde overwegingen van het arrest, 
noch enige andere, antwoord verstrek
ken op de conclusie van eiser in zoverre 
zij een specifiek element naar voren 
bracht tot staving van het verweer val
gens hetwelk de niet-naleving van de 
meldingsplicht niet te wijten was aan 
arglist of bedrog, maar wei hieraan : dat 
hij zich had vergist nopens de omvang 
van deze meldingsplicht; de overwegin
gen van het arrest alleszins in het onge
wisse laten of het arbeidsho£ oordeelt, in 
feite, dat eiser zich niet had vergist no
pens de draagwijdte van zijn verbintenis, 
dan wei of het hof heeft willen beslissen, 
in rechte, dat elke rechthebbende op een 
pensioen die een verbintenis, zoals die 
welke eiser had aangegaan, niet nakomt, 
door de wet van 13 juni 1966, geacht 
wordt, gedreven te zijn door arglist of 
bedrog, zonder dat het vereist is de rede
nen voor deze nalatigheid te onderzoe
ken; het arrest derhalve niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, wanneer de onver
schuldigde uitbetaling haar oorsprong 
vindt in de toekenning van een voordeel 
in een andere regeling dan het invalidi
teitspensioen, de terugvordering, behalve 
in geval van arglist of bedrog, verjaart 
door verloop van zes maanden, te reke
nen vanaf de datum van de beslissing 
die het voornoemde voordeel toekent, en 
na vijf jaar, wanneer de onverschuldigde 
betaling het gevolg is van arglist en be
drag vanwege de schuldenaar (artikel 21, 
§ 3, tweede en derde lid, van de wet van 
13 juni 1966); laatstbedoelde veronder
stelling de aanwending veronderstelt van 
onwettige of oneerlijke middelen om zich 
een voordeel te verschaffen waarop men 
geen recht heeft; het feit dat de recht
hebbende op een invaliditeitspensioen, 
waarvan het bedrag vastgesteld wordt 
rekening gehouden met de beroepsactivi
teit uitgeoefend door zijn echtgenote, na
gelaten heeft zijn verbintenis na te ko
men om de voorzorgskas te verwittigen 
van het feit dat zijn echtgenote geduren
de bepaalde periodes uitkeringen wegens 
ziekte had ontvangen in plaats van loon 
- waardoor de inkomsten van het gezin 
waren verminderd -, op zichzelf niet 

impliceert dat de belanghebbende zich 
ervan bewust is geweest, laat staan ge
wild heeft, dat die vergetelheid hem toe
liet meer te verkrijgen dan datgene 
waarop hij recht had; door in beginsel te 
oordelen dat hij die een verbintenis, zo
als die welke eiser had onderschreven, 
niet nakomt, moet worden geacht de on
verschuldigde pensioenuitkeringen ont
vangen te hebben door arglist of bedrog, 
en door op die overweging te steunen om 
te beslissen dat de verjaringstermijn 
voor de eis tot terugvordering vijf jaar 
bedraagt, zonder vast te stellen dat er 
andere elementen zijn die erop wijzen 
dat de vergetelheid ingegeven was door 
de wil voordelen te bekomen die niet 
verschuldigd waren, het arrest derhalve 
de beslissing inzake de toepasselijke ver
jaringstermijn niet wettelijk verant
woordt (schending van de in het middel 
vermelde wetsbepalingen van het Bur
gerlijk Wetboek en van de wet van 13 ju
ni 1966): 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 21, § 3, derde lid, van de wet 
van 13 juni 1966 betreffende de rust
en overlevingspensioenen voor ar
beiders, bedienden, zeevarenden on
der Belgische vlag, mijnwerkers en 
vrijwillig verzekerden, gewijzigd bij 
de wet van 5 juni 1970, de verja
ringstermijn betreffende onverschul
digde pensioenbetalingen vijf jaar 
bedraagt, indien de onverschuldigde 
betaling is veroorzaakt door arglist 
of bedrog vanwege de schuldenaar; 

Dat arglist en bedrog enkel kun
nen worden opgeleverd door enig 
handelen of nalaten met het oog
merk door misleiding het niet ver
schuldigde te verkrijgen of te behou
den; 

Overwegende dat eiser zich in 
zijn conclusie op zijn goede trouw 
beriep; 

Overwegende dat het arrest het 
bestaan van arglist of bedrog zonder 
meer afleidt uit de niet-nakoming 
door eiser van de meldingsplicht 
waartoe hij zich had verbonden, en 
die betrof elke wijziging in de toe
stand van zijn echtgenote in ver
band met de uitoefening van 
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beroepsarbeid of met haar gerech
tigd zijn op pensioenuitkeringen of 
op uitkeringen wegens ziekte, invali
diteit of werkloosheid; dat het ar
rest, dat niet onderzoekt of de niet
nakoming door eiser van zijn mel
dingsplicht gebeurde met het oog
merk onverschuldigde pensioenuit
keringen te behouden, de beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

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. 

4 december 1985 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Butzler. 

Nr. 329 

2• KAMER - 5 febmari 1985 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - DA
DEN VAN ONDERZOEK - NIETIGHEID -
BEVOEGDHEDEN VAN DE VONNISGERECHTEN. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -

STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

1" Hoewel de vonnisgerechten niet be
voegd zijn om de nietigheid uit te spre
ken van het vooronderzoek, dienen zij 
echter, in voorkomend geval, de daden 
van onderzoek, die door nietigheid zou
den blijken te zijn aangetast, uit de 
debatten te weren en mogen zij hun 
beslissing op zodanige onderzoeksda
den niet doen steunen (1). 

2" De onderzoeksrechter beslist vrij of 
de uitvoering van daden van onder
zoek, die geen rechterlijke beslissing 
zijn, aan een officier van gerechtelijke 
politie dient te worden opgedragen. 

3" 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 dat en
kel betrekking heeft op een van die 
misdrijven, terwijl de uitgesproken 
straf naar recht verantwoord blijft 
door een ander misdrijf (2). (Artt. 411 
en 414 Sv.) 

(STALMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8223) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser van een aantal telastleggingen 
wordt vrijgesproken; 

Overwegende dat de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

DADEN VAN ONDERZOEK- OPDRACHT DOOR 1-----------------
DE ONDERZOEKSRECHTER - WETTIGHEID -
VEREISTEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN 
VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT-

(1) Zie Cass., 20 maart 1916 (Bull. en 
Pas., 1915-16, I, 305) met cone!. adv.-gen. Pho
lien, Cass., 30 nov. 1920 (ibid., 1921, I, 153) met 
cone!. proc.-gen, P. Leclercq, toen eerste adv.
gen. 

(2) Cass., 10 okt. en 11 dec. 1984, A.R. 
nrs. 3665 en 8950 (A.C., 1984-85, nrs. 108 en 
226). 
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II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt veroordeeld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 8, 59, 112, 127, 279 van het 
Wetboek van Strafvordering, 6 van het 
Verdrag tot Berscherming van de Rech
ten van de Mens, de algemene beginselen 
van een behoorlijk gerechtelijk onder
zoek, het algemeen en hoger rechts
beginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest stelt dat « de opmer
kingen die (eiser) naar voor brengt be
treffende de gevolgde procedure van on
derzoek geen wezenlijke nietigheden in
houden en hij slechts bijkomende over
wegingen aanvoert » en dat « de onder
zoeksmethode zoals door het Hoog Comi
te van Toezicht gevolgd, inherent is aan 
de werkwijze door dit organisme ge
volgd », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in een 
regelmatig genomen conclusie voor het 
hof van beroep, namelijk de tweede aan
vullende conclusie, heeft aangevoerd dat 
« het strafonderzoek lastens beklaagde 
was doorgevoerd door het Hoog Comite 
van Toezicht en niet door de onderzoeks
rechter, wat onder meer blijkt uit het 
strafdossier waarin alle onderzoekstaken 
aan dit Comite worden gedelegeerd », en 
dat « in het W etboek van Strafvordering 
de onderzoeksrechter een dubbele 
functie heeft, namelijk deze van onaf
hankelijk magistraat en deze van officier 
van gerechtelijke politie waarbij hij on
der toezicht staat van de procureur-gene
raal bij het hof van beroep >> en dat « de
ze dubbele hoedanigheid wordt verant
woord om in de zaken, die aanleiding 
geven tot een gerechtelijk onderzoek, 
ook de feitelijke uitvoering van dit on
derzoek toe te vertrouwen aan een rech
ter, met alle waarborgen van onafhanke
lijkheid die de zetelende magistratuur 
per definitie biedt >> daar « het feit dat de 
verdediging tijdens het gerechtelijk on
derzoek praktisch geen mogelijkheden 
heeft tot tussenkomst, de waarde van 
een onderzoeksdossier, meer bepaald dat 
het fair en loyaal is samengesteld, op de 
waarborg steunt dat de onderzoeksrech
ter effectief de leiding heeft van het on
derzoek », zodat een gerechtelijk onder
zoek, waarvan de uitvoering volledig 
berust bij het Hoog Comite van Toezicht, 
de substanWHe en op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen van 
het gerechtelijk onderzoek, zoals georga
niseerd in het W etboek van Strafvorde-

ring, en geeist door artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens, niet heeft in acht gena
men en het meteen volstrekt nietig moet 
worden verklaard, middel waarop het 
hof van beroep in rechte op geen enkele 
wijze naar behoren antwoordt (scherr
ding van alle ingeroepen wetsbepalin
gen); 

tweede onderdeel, het arrest tegen
strijdig, onvoldoende of dubbelzinnig op 
regelmatig genomen conclusies ant
woordt, nu het arrest het Hof van Cassa
tie niet in staat stelt uit te maken of het 
de in de conclusies aangevoerde argu
mentatie verwerpt, omdat ze in feite 
grondslag mist, dan wel of deze feiten in 
rechte geen wezenlijke nietigheden in
houden (schending van alle ingeroepen 
wetsbepalingen) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie het in het middel weergegeven 
verweer voerde ten betoge dat het 
vooronderzoek nietig is; 

Overwegende dat het arrest met 
de considerans dat << ( ... ) de opmer
kingen die (eiser) naar voor brengt 
betreffende de gevolgde procedure 
van onderzoek geen wezenlijke nie
tigheden inhouden en (eiser) slechts 
bijkomstige overwegingen aan
voert >> eisers conclusie zonder 
tegenstrijdigheid en op ondubbelzin
nige wijze beantwoordt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de vonnisge

rechten geen bevoegdheid hebben 
om de nietigheid uit te spreken van 
het vooronderzoek; dat zij aileen de 
daden van onderzoek die door nie
tigheid zouden blijken te zijn aange
tast uit de debatten dienen te we
ren en hun beslissing op zodanige 
onderzoeksdaden niet mogen laten 
steunen; 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter vrij beslist op welke wijze 
hij het hem gevorderde gerechtelijk 
onderzoek voert, mits hij de op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht neemt; 
dat, indien hij weliswaar zijn rechts
macht niet kan overdragen, wat ten 
deze niet wordt aangevoerd, hij niet-
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temin de uitvoering van de daden 
van onderzoek die hij gelast krach
tens zijn delegatie- en vorderings
recht kan opdragen aan daartoe 
wettelijk bevoegde officieren van ge
rechtelijke politie; 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat « ( ... ) de opmer
kingen die (eiser) naar voor brengt 
betreffende de gevolgde procedure 
van onderzoek geen wezenlijke nie- · 
tigheden inhouden ( ... ) », oordeelt 
dat de daden van onderzoek waar
van de uitvoering door de onder
zoeksrechter werd opgedragen aan 
officieren van gerechtelijke politie 
niet door nietigheid zijn aangetast 
en noch de in het middel aangehaal
de wetsbepalingen schendt noch het 
recht van verdediging miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 193, 194, 197, 
260 van het Strafwetboek, 6, 25, 97 van 
de Grondwet, 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de miskenning van het recht van ver
dediging, 

doordat eiser wegens valsheid in ge
schrifte wordt veroordeeld (betichtingen 
A I. 2, 6, 7, 9 en 10, fakturen Gamblin), 
omdat « het zonder twijfel vaststaat dat 
(eiser) bij de drukker Gamblin drukwer
ken voor eigen gebruik liet uitvoeren ter
wijl het O.C.M.W. deze fakturen betaal
de, dat (eiser) aan de drukker opdracht 
gaf om valse vermeldingen in de libelle
ring der fakturen op te nemen en dat 
personen die deze uitgaven goedkeurden, 
klaarblijkelijk door (eiser) in dwaling 
werden gebracht » en verder << dat de 
omstandigheid dan noch Gamblin, noch 
de voorzitter werden vervolgd, de plich
tigheid van (eiser) aan deze tenlasteleg
ging niet uitsluit en men niet van " wille
keurige vervolging " kan gewagen », 

terwijl, eerste onderdeel, indien meer
dere personen, intellectueel en (of) mate
rieel, meewerken aan de uitvoering van 
dezelfde valsheid in geschrifte, de vervol
ging en veroordeling van een der daders, 
zonder dat de andere betrokkenen ooit 
werden beticht of vervolgd en hiervoor 
geen enkele verantwoording wordt gege
ven, artikel 6 van de Grondwet schendt 
dat de gelijkheid van alle burgers voor 
de wet waarborgt, en verder indruist te-

gen artikel 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en het recht van verdediging, die een 
fair proces vereisen, wat onderstelt dat 
alle bij hetzelfde feit betrokken personen 
in een en hetzelfde proces worden beoor
deeld zodat de schuld van een ieder zorg
vuldig kan worden afgewogen, des te 
meer daar eiser in zijn regelmatig gena
men conclusies heeft aangevoerd enkel 
het door het O.C.M.W. vastgesteld beleid 
te hebben uitgevoerd, tenzij een andere, 
gemotiveerde beslissing voorligt, wat in 
casu het geval niet is, zodat de niet-ver
volging van de andere, bij hetzelfde feit 
betrokken personen, zonder enige moti
vering, op zichzelf een willekeurig en un
fair karakter heeft en afbreuk doet aan 
het vermoeden van onschuld dat betichte 
kan inroepen (schending der ingeroepen 
wetsartikelen); 

tweede onderdeel, de van valsheid be
tichte facturen, die in de conclusie pre
des werden gei:dentificeerd en waarnaar 
eiser uitdrukkelijk verwijst (blz. 5 en vol
gende van de eerste conclusie), door de 
drukker die de gefactureerde drukwer
ken uitvoerde, werden opgesteld zodat 
het bewijs van de valsheid in geschrifte 
exclusief ten laste van beklaagde vereist 
dat wordt aangetoond dat de materiele 
uitvoerder van de << vervalste >> facturen, 
die niet wordt vervolgd, door de determi
nerende dwang van eiser elke beoorde
lingsvrijheid zou verloren hebben, daar 
er anders van valse vermeldingen op de 
facturen onvermijdelijk geen sprake kan 
zijn daar de materiele uitvoerder niet 
wordt vervolgd, terwijl het hof van be
roep in rechte onjuist, minstens dubbel
zinnig, enkel vaststelt dat eiser << op
dracht >> heeft gegeven aan de drukker 
om << valse vermeldingen >> in de libelle
ring der facturen op te nemen, wat niet 
met zedelijke dwang tegenover een druk
ker, die moet weten wat hij drukt en wat 
hij drukt moet overnemen op de kwes
tieuze facturen, kan worden gelijkge
steld; des te meer daar eiser geen enkele 
bevoegdheid had om dergelijke opdracht 
te geven (schending der ingeroepen 
wetsartikelen); 

derde onderdeel, de uitgevoerde gefac
tureerde prestaties zowel bij de bestel
ling als bij de betaling regelmatig wer
den voorgelegd en goedgekeurd door de 
voorzitter van het O.C.M.W., dat ze regel
matig werden betaald door de O.C.M.W.
ontvanger en dat ze uiteindelijk werden 
bevestigd door de raad van het 
O.C.M.W., dat deze overheidsorganen 
krachtens de O.C.M.W.-wet een eigen 
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specifieke verantwoordelijkheid dragen, 
waarvoor ze worden vergoed, zodat het 
hof van beroep rechtens niet kan beslis
sen dat de betrokken uitgaven voor ei
gen gebruik zijn bestemd en dat de be
trokken personen daarbij in dwaling 
werden gebracht, zonder het onoverwin
nelijk karakter van deze dwaling aan te 
tonen (schending van de ingeroepen 
wetsartikelen) : 

W at de drie onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat het middel dat 
enkel de telastleggingen A/I-2, 6, 7, 
9 en 10 betreft, terwijl de tegen ei
ser uitgesproken enkele straf wette
lijk verantwoord blijft door de bewe
zen verklaarde telastlegging A/II, 
niet tot cassatie kan leiden en der
halve bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 25 en vol
gende, 93, 97 van de Grondwet, 193, 194, 
197, 240, 244, 260 van het Strafwetboek, 
artikel 15 en volgende van de Vooraf
gaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de miskenning van het recht van ver
dediging en artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest stelt « dat over de 
hoedanigheid van openbaar ambtenaar 
geen betwisting kan zijn » en « dat (ei
ser) voorhoudt dat volgens het beginsel 
van de scheiding der machten het niet 
behoort tot de Rechterlijke Macht de op·
portuniteit der overheidsuitgaven te be
oordelen, en dat vermits ter zake ook het 
merendeel der gei'ncrimineerde zaken re
gelmatige bevelschriften waren gete
kend, het hof deze telastlegging niet kan 
weerhouden; dat evenwel de Rechterlijke 
Macht steeds dient te beoordelen of deze 
overheidsuitgaven op regelmatige wijze 
werden bekomen en ook of zij werden 
aangewend voor het doel waarvoor ze 
werden uitgeschreven », 

recht, de rekening van de ambtenaar 
heeft opgemaakt ten aanzien van de zo
genaamde verduisterde openbare goede
ren », zodat het hof van beroep, nu eiser 
uitdrukkelijk de exceptie van prejudi
cieel geschil naar administratief recht in
roept, het door een ambtenaar gepleegd 
misdrijf van verduistering van openbare 
fondsen niet kan behandelen zonder 
voorafgaande debetverklaring vanwege 
de administratieve overheid en derhalve 
de behandeling van de strafvordering 
had dienen op te schorten (schending 
der ingeroepen wetsartikelen); 

tweede onderdeel, het arrest ten gevol
ge van de regelmatig genomen conclu
sies minstens, met aanduiding van de re
denen waarom de opgeworpen exceptie 
geen steun vindt in de wet, deze exceptie 
had dienen te verwerpen (schending der 
ingeroepen wetsartikelen) : 

W at de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat het middel en
kel de telastleggingen B betreft : 

Overwegende dat uit de beslissing 
van de appelrechters dat tussen de 
telastleggingen A en B eenheid van 
opzet bestaat, niet volgt dat, indien 
het middel dat de onwettigheid aan
voert van de schuldigverklaring van 
eiser met betrekking tot de telast
leggingen B gegrond zou zijn, ook 
de schuldigverklaring van eiser aan 
de telastleggingen A door dezelfde 
onwettigheid zou zijn aangetast; 

Overwegende dat, nu de tegen ei
ser uitgesproken enkele straf wette
lijk verantwoord blijft door de bewe
zen verklaarde telastlegging A II, 
het middel niet tot cassatie kan lei
den en derhalve bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, 26, 38, 40, 
65, 79, 80, 193, 194, 197, 240, 244, 260 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grond-

terwijl, eerste onderdeel, eiser in een wet, 
regelmatig genomen conclusie voor het doordat het arrest stelt als antwoord 
hof van beroep heeft betoogd dat << vol- op de in de conclusies aangevoerde argu
gens het beginsel van de scheiding der mentatie dat << (eiser) ook aanvoert dat 
machten het niet tot de bevoegdheid van hij tot sommige onregelmatigheden werd 
de Rechterlijke Macht behoort om de op- gebracht om hierdoor voor het vroeger 
portuniteit van overheidsuitgaven te be- C.O.O., het huidige O.C.M.W. van Deur
oordelen » en dat << de administratieve ne, kunstwerken te verwerven; dat deze 
overheid evenmin, in de voorwaarden en intentie het morele aspekt van bepaalde 
vormen erkend door het administratieve I verduisteringen of onregelmatigheden 
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zou be"invloeden; dat hij zelfs bepaalde 
feiten uitlegt om bij subsidierende in
stanties bepaalde voordelen te bekomen 
voor het O.C.M.W.; dat dergelijke motie
ven de straffeloosheid van de onregelma
tigheden die als dusdanig zouden bewe
zen zijn, niet wegnemen; dat de ingeroe
pen redenen enkel van belang kunnen 
zijn bij het beoordelen van de zwaar
wichtigheid van de schuld » en dat het 
arrest verder bij de straftoemeting stelt 
« de aangehouden feiten onder A en B 
de uiting zijn van eenzelfde misdadig 
voornemen en er slechts een straf dient 
toegepast; dat bij het bepalen van de 
strafmaat rekening dient gehouden, 
enerzijds met de omvang en het laak
baar karakter van deze gepleegde feiten 
en de hoedanigheid van de auteur, an
derzijds met het goed verleden van be
klaagde en zijn blanco strafregister », 

terwijl, eerste onderdeel, het niet vol
doende naar recht is gemotiveerd te 
overwegen « dat de ingeroepen redenen 
enkel van belang kunnen zijn bij het be
oordelen van de zwaarwichtigheid van 
de schuld », maar vervolgens bij het be
palen van de strafmaat tot voordeel van 
eiser enkel rekening houdt met « het 
goed verleden van beklaagde en zijn 
blanco strafregister >>, zodat het hof van 
beroep de ingeroepen wetsartikelen 
schendt nu het eerst vaststelt dat het be
roep van eiser een grond aanvoert die 
leidt tot strafvermindering, namelijk re
denen die van belang zijn bij het beoor
delen van de zwaarwichtigheid van de 
schuld, maar vervolgens bij het bepalen 
van de strafmaat nalaat deze redenen 
van strafvermindering te verrekenen 
(schending van de ingeroepen wetsarti
kelen); 

tweede onderdeel, het arrest de regel
matig genomen conclusies onvoldoende 
of dubbelzinnig beantwoordt, nu het ar
rest het Hof van Cassatie niet in staat 
stelt uit te maken of de « ingeroepen re
denen • die leiden tot schuldverzachting 
il' feite niet aanwezig zijn, dan wei of 
deze aanwezig zijnde redenen in concre
to toch geen invloed dienen te hebben op 
de toegemeten strafmaat (schending van 
de ingeroepen wetsartikelen) : 

Wat de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat het arrest, ai
leen in antwoord op een verweer 
van eiser, overweegt dat de door 
hem aangehaalde omstandigheden 
« ( .•. ) de straffeloosheid (lees : straf-

baarheid) van de onregelmatigheden 
( ... ) niet wegnemen >> en dat << de 
ingeroepen redenen enkel van be
lang kunnen zijn bij het beoordelen 
van de zwaarwichtigheid van de 
schuld »; dat hieruit niet volgt dat 
de appelrechters zouden hebben ge
oordeeld dat de door eiser ingeroe
pen redenen moeten leiden tot straf
verzachting, doch aileen dat, bijal
dien de door eiser aangehaalde re
denen niet tot straffeloosheid kun
nen leiden, zij desgevallend een 
element kunnen opleveren voor de 
beoordeling van de zwaarwichtig
heid van eisers schuld; 

Dat het middel dat berust op een 
verkeerde lezing van het arrest, fei
telijke grondslag mist; 

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. 

5 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Vandenberghe, Brussel, en Vreij
ling, Bergen-op-Zoom. 

Nr. 330 

2' KAMER - 5 februari 1985 

VORDERING IN RECHTE - BURGER
LUKE PARTIJSTELLING DOOR DE CURATOR 
VAN EEN FAILLISSEMENT - VERVANGING 
VAN DE CURATOR - HERVATTING VAN HET 
GEDING NIET VEREIST. 
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Daar de curator van een faillissement de 
wettige vertegenwoordiger is van de 
gefailleerde en van de gezamenlijke 
schuldeisers, is hervatting van geding 
niet vereist, wanneer hij in de loop 
van het geding wordt vervangen. 

(KORN T. MR. VERHAAREN - CURATOR IN HET 
FAILLISSEMENT « JACOBS » P.V.B.A., BELGISCHE 

STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8268) 

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

I. Inzoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de tegen 
eiser ingestelde strafvorderingen : 

1 o waarbij eiser van bepaalde te
lastleggingen wordt vrijgesproken 
en ontslagen wordt van de hoofde
lijke betaling van ontdoken belas
ting: 

Overwegende dat de voorziening 
bij gerrek aan belang niet ontvan
keliJK is; 

2o waarbij hij veroordeeld wordt : 

Over het eerste middel, luidend als 
volgt: Aangaande de verjaring: het ar
rest neemt aan dat de in beide zaken ge
pleegde feiten plaatshadden minstens tot 
9 augustus 1977, zijnde de invereffe
ningstelling van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Jacobs door de Rechtbank van Koophan
del te Antwerpen, en namelijk door het 
voortdurend gebruik van de balansen op 
31 december 1975 en op 31 december 
1976, op grond waarvan de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Jacobs haar aangifte in de inkom
stenbelasting deed. De verjaring van de 
strafvordering werd volgens het Hof van 
Beroep te Antwerpen gestuit voor het ge
heel van de feiten door de dagvaarding 
van het openbaar ministerie op 16 juli 
1980 (stuk 254). Eiser is daarentegen van 
oordeel dat de strafvordering op de dag 
van de beslissing, dit is op 17 juni 1983, 
verjaard was. De aangeklaagde feiten 
konden immers slechts plaatshebben tot 
8 juli 1977 : op die dag besliste de buiten-

gewone algemene vergadering van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Jacobs, ingevolge het 
overlijden van de statutaire zaakvoerder, 
de heer Mordka Korn, op 4 juli 1977, een 
vereffenaar te laten aanstellen door de 
rechtbank van koophandel. Indien aan
genomen wordt dat de verjaringstermijn 
inzake de strafvordering op voormelde 
datum begon te lopen, kon deze enkel 
nog rechtsgeldig gestuit worden door de 
beslissing van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwer
pen op 5 mei 1980. In deze hypothese 
was de verjaring ingetreden op 5 mei 
1983, wat niet werd vastgesteld in het ar
rest uitgesproken op 17 juni 1983. Op te 
merken valt dat in het arrest eiser werd 
vrijgesproken voor de aangeklaagde fei
ten sub I.C.2 en I.E, omdat zij juist ge
pleegd werden na voormelde datum van 
8 juli 1977. Het Hof van Beroep te Ant
werpen heeft aldus - minstens impliciet 
- aangenomen dat eiser alvast na de 
beslissing van de buitengewone algeme
ne vergadering van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid op 
8 juli 1977 niet meer rechtsgeldig de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid kon vertegenwoordi
gen. Wat de ten laste gelegde feiten in 
de zaak 920/P/82 betreft (fiscale wetge
ving) merkt eiser op dat de dagvaarding 
van 16 juli 1980 in de zaak 94/P/81 geen 
stuitende werking kan hebben, vermits 
op dat ogenblik de strafvordering in fis
cale zaken enkel kon worden ingesteld 
op verzoek van de administratie van di
recte belastingen (zie artikel 350 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen): 

Overwegende dat het hof van be
roep oordeelt : « dat de in beide za
ken gepleegde feiten plaatshadden 
minstens tot 9 augustus 1977, zijnde 
de invereffeningstelling van de per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Jacobs door de 
Rechtbank van Koophandel te Ant
werpen, en namelijk door het voort
durend gebruik van de balansen per 
31 december 1975 en 31 december 
1976, op grond waarvan de per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid haar aangifte in 
de inkomstenbelastingen deed; dat 
al de ten laste gelegde feiten door 
eenzelfde opzet werden gepleegd 
daar de feiten dezelfde balansen 
van 1975 en 1976 betreffen, hetzij 
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activiteiten door de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid gevoerd die geleid hebben 
tot de ten laste gelegde feiten; dat 
de verj aring van de strafvordering 
gestuit werd voor het geheel der fei
ten door de dagvaarding van het 
openbaar ministerie van 16 juli 
1980 »; 

Overwegende dat het hof van be
roep derhalve aanneemt dat niet de 
beslissing van 4 juli 1977 van de bui
tengewone algemene vergadering 
een einde stelde aan de strafbare 
gedraging van eiser, maar dat die 
integendeel minstens voortduurde 
tot 9 augustus 1977, datum van de 
werkelijke invereffeningstelling; 

Dat het middel, in zoverre het op
komt tegen die feitelijke beoorde
ling van de appelrechters, niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat het arrest, in 
verband met de feiten I.C.2 en I.E 
oordeelt : « dat niet bewezen zijn de 
feiten der zaak I.C.2 "voor de 2e se
mester 1977 ", daar ze gepleegd wer
den na de invereffeningstelling op 9 
augustus 1977, evenmin de feiten 
der zaak I.E die plaatshadden ten 
laatste op 20 oktober 1977 »; 

Dat het middel, in zoverre het 
aanvoert dat de vrijspraak voor die 
feiten zou stoelen op de impliciete 
beslissing dat zij gepleegd werden 
na 8 juli 1977, derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het aanneemt dat al de ten 
laste gelegde feiten met eenzelfde 
opzet werden gepleegd, terecht de 
dagvaarding van 16 juli 1980 waar
door bedoeld wordt de vordering tot 
dagvaarding, uitgaande van de pro
cureur des Konings in de niet fisca
le zaak, als een regelmatige stui
tingsdaad heeft aangehouden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, luidend als 
volgt : Aangaande de niet terugwerkende 
kracht van de nieuwe fiscale strafbepa
lingen : in het arrest wordt aangenomen 
dat de weerhouden feiten plaatshadden 

v66r het inwerkingtreden van de nieuwe 
wetten van 4 augustus 1978 en 10 februa
ri 1981, zodat de mildere straf van de ou
de wet dient toegepast te worden. Niette
min verwijst het hof van beroep in het 
beschikkend gedeelte van het arrest 
naar « de artikelen aangehaald door de 
eerste rechter ». Dit blijken onder meer 
de artikelen 54, 220, 303, 339, 212-217, 
340/1, 348 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen en de artikelen 113, 
116 van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van dit wetboek te zijn. Hieruit 
volgt dat niet kan worden vastgesteld of 
in het arrest de nieuwe wet al dan niet 
werd toegepast. Daarbij komt nog dat 
het hof van beroep in het arrest eiser bij 
toe passing van artikel 348 van het Wet
boek van Inkomstenbelastingen hoof
delijk gehouden verklaart tot betaling 
van de ontdoken belastingen. Hierdoor 
kent het hof ongetwijfeld een terugwer
kende kracht toe aan de wet van 10 fe
bruari 1981, vermits v66r de inwerking
treding van deze wet op 14 februari 1981 
voormelde veroordeling voorgeschreven 
was in de artikelen 341 en 342 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
Volledigheidshalve wenst verzoeker erop 
te wijzen dat het hof van beroep zich 
niet uitsprak over de toepassing van een 
mildere straf op de feiten sub C. Deze 
feiten worden immers niet aangehaald in 
het motiverend gedeelte van het bestre
den arrest ter zake : 

Overwegende dat het arrest, zo 
het in het beschikkend gedeelte ver
wijst naar de artikelen aangehaald 
door de eerste rechter en naar arti
kel 348 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, in de motieven 
oordeelt : « dat de weerhouden fei
ten (vooraan genoemd) : A.I en A.II 
(31.12.1975 en 31.12.1976) en (voor
taan genoemd): B.l en B.II plaats
hadden v66r het in werking treden 
van de nieuwe wetten van 4 augus
tus 1978 en 10 februari 1981, zodat de 
mildere straf van de oude wet dient 
toegepast; dat deze wet voorziet in 
de artikelen 341-342, alsook de wet 
van 10.2.1981, artikel 348, dat daders 
en medeplichtigen hoofdelijk gehou
den zijn tot betaling van de ontdo
ken belastingen »; 

Dat het arrest derhalve ondubbel
zinnig, ook voor de hoofdelijkheid, 
de vroegere wet toepast op grond 
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van de in de telastleggingen zelf en 
in de motieven vermelde overtreden 
wetsbepalingen; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het arrest slechts een enkele 
straf uitspreekt voor de feiten AI 
en II, B.I en II, en C 1 en 2, na ver
wezen te hebben naar artikel 65 van 
het Strafwetboek; dat die enkele 
straf derhalve deze is, gesteld op het 
misdrijf waarvoor de zwaarste straf 
is bepaald; dat de vermelding dat 
daarvoor de mildere straf van de ou
de wet diende te worden toegepast, 
derhalve volstond; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, luidend als 
volgt : Gebrek aan motivering inzake de 
toepassing van artikel 579, 1", Wetboek 
van Koophandel : Het bestreden arrest 
zegt dat bij toepassing van artikel 579, 
1", van het Wetboek van Koophandel bin
nen het raam van de weerhouden feiten 
B/2 de terugkeer tot de failliete boedel 
bevolen wordt van de ontdragen goede
ren der activa hetzij in natura, hetzij de 
tegenwaarde ervan. De eerste rechter 
had nochtans in zijn vonnis van 10 de
cember 1980 bevolen binnen het raam 
van de telastlegging sub B/2 bij toepas
sing van artikel 579, 1", van het Wetboek 
van Koophandel de terugkeer tot de fail
liete boedel van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Jacobs van de ontdragen en ter plaatse 
in beslag genomen activa als vermeld in 
de inventarissen van overtuigingsstuk
ken gekend onder de stukken 23, 31 en 
36 van het strafbundel hetzij in natura, 
hetzij minstens de tegenwaarde ervan. 
Het hof van beroep heeft in het arrest 
de uitspraak van de eerste rechter alvast 
niet zonder meer bevestigd (wat het hof 
klaarblijkelijk wel deed wat de bevolen 
publikatie van het vonnis betreft). Het 
hof van beroep heeft integendeel zonder 
enige motivering ter zake het bevel tot 
terugkeer verzwaard : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 579, 1", van het Wetboek van 
Koophandel het hof of de rechtbank 
waarvoor de zaak aanhangig is, in 
de gevallen bepaald bij de artikelen 
575, 577 en 578, zelfs in geval van 
vrijspraak, ambtshalve beslist over 
de terugkeer tot de failliete boedel 

van alle goederen, rechten of rechts
vorderingen die bedrieglijk zijn ont
vreemd; dat, zelfs in de veronder
stelling dat de formulering nopens 
die terugkeer in het arrest een rui
mere draagwijdte zou hebben dan in 
het beroepen vonnis, het hof van be
roep, bij ontstentenis van conclusie 
dienaangaande, die ambtshalve uit 
te spreken maatregel, die niet als 
een strafverzwaring kan beschouwd 
worden, niet moest motiveren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, luidend als 
volgt : Gebrek aan motivering inzake de 
materiiHe vergissing in de inleidende 
dagvaarding (zaak 94/P/81) : In het moti
verend gedeelte (biz. 14) (doch niet meer 
in het beschikkend gedeelte) van het ar
rest wordt een materiele vergissing in de 
dagvaarding hersteld. Het hof van be
roep stelt dat dient gelezen : « voor 
500.000 frank in plaats van 900.000 frank 
op 1 juli 1977 in plaats van 30 december 
1976 "· De eerste rechter had in zijn von
nis van 10 december 1980 dezelfde mate
riele vergissing rechtgezet, doch niet wat 
de datum betreft. Het hof van beroep 
wijzigde daarentegen eveneens de da
tum, doch zonder enige rnotivering ter 
zake: 

Overwegende dat het hof van be
roep de rechtzetting ten genoegen 
van recht motiveert door de vaststel
ling dat het om een materHHe ver
gissing gaat; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen : 

1 o van meester Van Hentenrijk, in 
opvolging van meester Verhaaren, 
in zijn hoedanigheid van curator 
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van de faling van de personenven- Om die redenen, verwerpt de 
nootschap met beperkte aansprake- voorziening; veroordeelt eiser in de 
lijkheid Jacobs : kosten. 

Over het vijfde middel, luidend als 
volgt : Geen antwoord op de exceptie van 
niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke 
partijstelling vanwege meester Van Hen
tenrijk. Op 21 april 1983 heeft de verde
diging ve.n eiser ter zitting de regelma
tigheid van het optreden van meester 
Van Hentenrijk, curator, betwist bij ge
brek aan gedinghervatting. Deze betwis
ting werd geakteerd op het zittingsblad 
van voormelde datum. Het hof heeft en
kel gesteld dat het vonnis a quo wat de 
vordering van de burgerlijke partij, cura
tor q.q., voor geen kritiek vatbaar is, zon
der echter te antwoorden op de opgewor
pen exceptie. Uit geen enkel stuk van 
het dossier blijkt dat meester Van Hen
tenrijk q.q. op een rechtsgeldige wijze 
het geding hervat heeft in de plaats van 
meester H. Verhaaren q.q.: 

Overwegende dat de curator de 
wettelijke vertegenwoordiger is van 
de gefailleerde en van de gezamen
lijke schuldeisers; dat deze vertegen
woordigde partijen in het geding 
blijven ook wanneer de curator door 
een andere wordt vervangen, zodat 
geen gedinghervatting vereist is; 
dat, nu zulks voortvloeit uit de wet
telijke bepalingen terzake, het hof 
van beroep het verweer van eiser 
beantwoordt door de enkele vaststel
ling dat meester Van Hentenrijk op
treedt als curator van de faling van 
de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Jacobs, in 
vereffening, in opvolging van mees
ter Verhaaren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

2° van de Belgische Staat, Ministe
rie van Financii:~n : 

5 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. J. Laenens en 
K. Willekens, Antwerpen. 

Nr. 331 

2' KAMER - 5 februari 1985 

1° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE OR

DENING EN STEDEBOUW, ART. 65 - VORDE
RING VAN DE BEVOEGDE ADMINISTRATIEVE 
OVERHEID OM DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT TE HERSTELLEN - WIJZE WAAROP 
DIE VORDERING WORDT INGESTELD. 

2° STRAFVORDERING - STEDEBOUW -

OVERTREDINGEN VAN DE WET RUIMTELIJKE 
ORDENING EN STEDEBOUW - STRAFVORDE
RING OP GANG GEBRACHT DOOR DE ADMI
NISTRATIEVE OVERHEID - WETTIGHEID. 

3° STRAFVORDERING - OP GANG GE

BRACHT DOOR BURGERLIJKE PARTIJ - BUR
GERLIJKE PARTIJ SCHADELOOS GESTELD -
RECHTSGELDIGE UITSPRAAK OP DE STRAF
VORDERING. 

4° STRAFVORDERING - OVERTREDING 

VAN DE WETGEVING INZAKE STEDEBOUW
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING- OP GANG 
BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING - BE
GRIP. 

1o Geen enkele wettelijke bepaling stelt 
vereisten omtrent de wijze waarop de 
gemachtigde ambtenaar of het college 
van burgemeester en schepenen de 
vordering instelt om de plaats in de 
vorige staat te herstellen, wanneer een 
werk is uitgevoerd zonder bouwver
gunning (1); niets belet dus dat de ad-
ministratieve overheid die vordering 

Overwegende dat het arrest het op rechtsgeldige wijze als burgerlijke 
hof van beroep onbevoegd verklaart partij instelt (2). 
om kennis te nemen van de eis van l-----------------
deze burgerlijke partij; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

(1) Cass., 25 april 1984, A.R. nr. 3504 
(A.C., 1983-84, nr. 492). 

(2) Cass., 13 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr 169). 
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2° De administratieve overheid die be
voegd is om een vordering op gang te 
brengen ten einde de plaats in de vori
ge staat te herstellen, wanneer een 
werk zonder bouwvergunning is uitge
voerd, kan die vordering instellen als 
burgerlijke partij en kan dus de straf
vordering op gang brengen, hetzij door 
zich burgerlijke partij te stellen voor 
de onderzoeksrechter, hetzij door 
rechtstreekse dagvaarding voor het 
vonnisgerecht. 

3° Wanneer de strafvordering door de 
burgerlijke partij op gang is gebracht, 
doet de rechtbank rechtsgeldig uit
spraak op de strafvordering, oak al is 
de burgerlijke partij volledig schade
loos gesteld. 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 182 van het 
Wetboek van Strafvordering, 3 van. de 
wet van 17 april 1878 houdende vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 65 en 67 van de wet van 29 
maart 1962, zoals gewijzigd bij wet van 
22 december 1970, en 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de rechtstreekse 
dagvaarding van de gemeente Houthalen 
ontvankelijk en gegrond verklaart en 
ingevolge de aldus aanhangig gemaakte 
strafvordering eiser strafrechtelijk ver-
oordeelt en bovendien burgerrechtelijk 

4° Een gemeente kan zich burgerlijke veroordeelt tot betaling van een schade
partij stellen en rechtstreeks dagvaar- vergoeding aan de rechtstreeks dagende 
den op grand van een overtreding van partij, op de overweging dat: de wet van 
de wetgeving inzake stedebouw, wan- 29 maart 1962 het gemeentebestuur be
neer die overtreding haar schade heeft last, in het belang van al de burgers van 
berokkend, met name wanneer zij in de gemeente, met de vrijwaring van het 
haar goede naam een morele schade , esthetisch uitzicht van de dorpskern, de 
heeft ondergaan door de schending gemeente schade kan lijden aan de za~ 
van het esthetisch uitzicht van de ken die zij in het belang van een ieder 
dorpskom (3). dient te vrijwaren, en artikel 67 van ·de 

wet op de stedebouw het college van bur
gemeester en schepenen niet het recht 

' ontzegt rechtstreeks voor de strafrechter 
(JAMAR DE BOLSEE, « SAPE BELGIUM " N.V. te dagvaarden, 

T. GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN) . terwij] 1o de rechtsvordering tot herstel 

ARREST 

(A.R. nr. 8477) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 november 1983 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen; 

I. Op de voorziening van eiseres : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan het openbaar ministerie en 
aan de verweerster gemeente Hout
halen-Helchteren; 

' van de schade, door een misdrijf veroor
zaakt, slechts aan hen behoort die scha
de geleden hebben (artikel 3 van de wet 

· van 17 april 1878) en het slechts deze 
partij is die door een rechtstreekse da
ging de strafvordering kan aanhangig 

1 maken ( artikel 182 van het W etboek van 
Strafvordering); 2° het gemeentebestuur, 
als rechtspersoon, geen schade lijdt door 

· het enkele feit van de oprichting van een 
bouwwerk zonder vergunning, wat trou
wens ook niet voorgehouden werd; het 

· gemeentebestuur anderzijds, ingevolge 
geen enkele wettekst en ook niet inge-

• volge de wet van 29 maart 1962, gemach-
1 tigd wordt om in rechte te treden ter 
1 vrijwaring van de belangen van zijn _in-
woners of van het belang d~t het rech
tens geacht wordt te beheren; de rechten, 

I 

en het recht op vergoeding van de scha
de berokkend aan deze belangen en 
rechten, toebehoren aan de inwoners zelf 

------------------1 en niet aan degene die er de beheerster 
(3) Zie Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2237 1 van is; 3o het enkele belang tot bestraf

(A.C., 1982-83, nr. 186) en de concl. adv.-gen. 
1 
fing van de door de wet verboden hande

Velu, verschenen m Bull. en Pas., 1984, I, op ' lingen zich vermengt met h~t algemeen 
datum van dat arrest. belang, waarvan de beharhgmg exclus1ef 
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behoort aan het openbaar ministerie, en 
geen voldoende basis vormt voor een 
recbtstreekse daging; 4" de artikelen 65 
en 67 van de wet van 29 maart 1962, ze
als gewijzigd bij wet van 22 december 
1970, bet college van burgemeester en 
scbepenen, als administratieve overbeid 
enkel een bijzondere bevoegdheid verle~ 
nen inzake bet vorderen van berstel 
zonder de gemeente daardoor tot berra~ 
deelde partij - desgevallend handelend 
namens de inwoners - te maken; de 
rechtstreeks dagende partij in haar vor
dering onontvankelijk was zodat even
min de strafvordering geldig aanbangig 
gemaakt werd, minstens de recbtstreeks 
dagende partij in baar vordering onge
grond was: 

A. In zoverre het middel de beslis
sing op,, de strafvordering betreft: 

Overwegende dat, wanneer zonder 
vergunning bouwwerken zijn uitge
voerd, het herstel van de plaats in 
de vorige staat overeenkomstig arti
kel 65 van de ~et van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimte
lijke ordening en van de stedebouw 
niet kan bevolen worden dan op d~ 
vordering van de gemachtigde amb
tenaar of van het college van burge
meester en schepenen; dat evenwel 
geen enkele wettelijke bepaling ver
eisten stelt omtrent de wijze waarop 
voormelde vordering aan de gerech
telijke autoriteiten moet kenbaar 
worden gemaakt; 

Overwegende dat, hoewel voor
melde wetsbepaling niet vereist dat 
de gemachtigde ambtenaar of het 
college zijn vordering tot herstel zou 
aanhangig maken na zich daartoe 
b~rgerlijke partij te hebben gesteld, 
mets belet dat deze administratieve 
overheden die vordering als burger
lijke partij op rechtsgeldige wijze 
kunnen instellen, onder meer bij 
rechtstreekse dagvaarding; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de eisers vrijwillig tot af
braak van het zonder vergunning 
opgericht publiciteitsbord overgin-, 
gen « na » de dagvaarding; ' 

Dat de burgerlijke vordering tot 
herstel regelmatig bij de strafrech-; 
ter aanhangig werd gemaakt; dat' 
door die aanhangigmaking de straf-

vordering wegens het misdrijf dat 
aan die vordering tot herstel ten 
grondslag lag, regelmatig werd inge
steld; dat de strafvordering niet ver
valt door de later tussenkomende re
geling van het burgerlijk aspect van 
de zaak; 

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; 

B. In zoverre het middel de beslis
s~ng op de civielrechtelijke vorde
rmg van verweerster betreft : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het W~~boek van Strafvordering 
de burgerhJke rechtsvordering ter
zelfder tijd en voor dezelfde rech
ters kan vervolgd worden als de 
strafvordering; 

Dat ten deze, nu de strafvordering 
regelmatig bij de strafrechter aan
hangig was, een door het aanhangig 
gem~akt misdrijf schadelijdende 
partiJ haar schade-eis, ten deze de 
vordering van verweerster van 1 
f~ank . provisionele schadevergoe
dmg, biJ de strafrechter aanhangig 
kon maken; 

Overwegende dat een administra
tieve overheid, ten deze een ge
meente, zich burgerlijke partij kan 
stellen indien het misdrijf haar een 
schade heeft veroorzaakt; 

Dat de gemeente niet aileen in 
het belang van de burgers van de 
gemeente met de vrijwaring van het 
~sthetisch uitzicht van de gemeente 
IS belast, maar bovendien door de 
« schending van het esthetisch uit
zicht van de dorpskom » in haar 
goede naam van gemeente een mo
rele schade, onders~heiden van deze 
van de burgers van de gemeente, 
kan ondergaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid mt 
de scbending van de artikelen 3 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor-
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afgaande titel van bet Wetboek van 
Strafvordering, 1382 van bet Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat bet arrest, recbtdoend op de 
gewijzigde vordering van verweerster, ei
sers veroordeelt tot betaling van een 
scbadevergoeding van 1 frank, op de en
kele overweging dat de gemeente, net zo
als een particulier, scbade kan lijden aan 
zaken die zij in bet belang van eenieder 
dient te vrijwaren, door bet onestbetiscb 
uitzicht van een bouwwerk, 

terwijl, eerste onderdeel, de loutere 
mogelijkheid (kan ... lijden) dat de ge
meente scbade kan lijden, zonder dat 
vastgesteld wordt dat de scbade effektief 
geleden is, niet volstaat om eiser tot 
scbadevergoeding te veroordelen, zij bet 
slecbts 1 frank (schending van artikel 3 
van de wet van 17 april 1878, artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest de conclu
sie van eiser dat de gemeente er niet toe 
komt haar schade te bewijzen, onbeant
woord laat, door niet aan te geven waar
om het de schade wei bewezen acht of 
minstens vast te stellen dat, in tegenstel
ling met eisers stelling, de schade wel 
bewezen is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, door 
de overweging dat << het misdrijf ge
pleegd en de esthetische schade 
aangericht werd » na vastgesteld te 
hebben dat << een gemeente even
eens zulke schade kan lijden aan za
ken die zij in het belang van een ie
der dient te vrijwaren », niet enkel 
vaststelt dat een gemeente ter zake 
schade kan lijden, maar ook dat ver
weerster ten deze effectief schade 
heeft geleden; 

Dat het hof van beroep door deze 
redengeving de conclusie van eiser 
volgens welke de gemeente haar 
schade niet bewijst, beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, zonder acht te 

neergelegd zonder ambtelijke tus
senkomst van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

5 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. L. Blontrock, Brussel. 

Nr. 332 

2' KAMER - 5 februari 1985 

1° BEROEPSGEHEIM - HODDER VAN 
HET BEROEPSGEHEIM - VERDEDIGING IN 
RECHTE. 

2° BEROEPSGEHEIM - SCHENDING VAN 
HET GEHEIM - BEGRIP. 

3° OPENBAAR MINISTERIE - BEOOR· 
DELING VAN DE WENSELIJKHEID VAN VER· 
VOLGING - GRONDWET, ART. 6 - GELIJK
HEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET. 

4° GRONDWET - ARTIKEL 6 - GELIJK
HEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - OPEN
BAAR MINISTERIE - BEOORDELING VAN DE 
WENSELIJKHEID VAN VERVOLGING. 

5° GRONDWET - ARTIKEL 6 - GELIJK
HEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BE· 
GRIP. 

6° RECHTEN VAN DE MENS - EURO· 
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE 
ZAAK - BEGRIP. 

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - DUBBEL· 
ZINNIGE REDENEN - BEGRIP 

slaan op de memorie die namens ei- 8° RECHTEN vAN DE MENS - EURO· 
Seres, civielrechtelijk aansprakelijke PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
partij, ter griffie van het Hof werd ART 2 - RECHT OP HET LEVEN - BEG RIP 
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9° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET 
PRIVE-LEVEN- BEGRIP. 

10° VRUCHTAFDRIJVING - STRAFWET
BOEK, ARTT. 348 TOT 358 - BEPALINGEN NIET 
IN STRIJD MET HET EUROPEES VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS. 

11° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET 
PRIVE-LEVEN - STRAFWETBOEK, ARTT. 348 
TOT 353 INZAKE VRUCHTAFDRIJVING - GEEN 
STRIJDIGHEID MET ART. 8 VAN DAT VER
DRAG. 

12° AANRANDING VAN DE EERBAAR
HEID EN VERKRACHTING - VER
KRACHTING GEPLEEGD OP EEN KIND BENE
DEN DE LEEFTIJD VAN VEERTIEN JAAR -
BEG RIP. 

13° RECHTERLUK GEWIJSDE 
STRAFZAKEN - EXCEPTIE VAN RECHTERLIJK 
GEWIJSDE - BEKLAAGDE DIE ZICH BEROEPT 
OP EENHEID VAN OPZET MET FElTEN WAAR
VOOR HIJ WAS VRIJGESPROKEN - GRENZEN 
- VEREISTE. 

1• Ar't. 458 Sw. vindt geen toepassing als 
degene die tot het bewaren van een 
beroepsgeheim is gehouden, zich in 
rechte moet verdedigen (1). 

z• Art. 458 Sw wordt door de rechter niet 
geschonden wanneer hij beslist dat 
een geneesheer, die wegens een mis-

. drijf in de uitoefening van zijn beroep 
wordt vervolgd, geen onbeperkt be
roepsgeheim kan doen gelden om zich
zelf aan de vervolgingen te onttrekken. 

a• en 4• Schending van de grondwetsre
gel inzake de gelijkheid van de Belgen 
voor de wet kan niet worden afgeleid 
uit het enkele feit dat het openbaar 
ministerie voor elk geval afzonderlijk 
oordeelt of het wenselijk is een vervol
ging in te stellen. 

de toestand bevindt op gelijke wijze 
wordt behandeld, maar sluit niet uit 
dat onderscheid wordt gemaakt val
gens bepaalde categorieen van perso
nen, op voorwaarde dat dit onder
scheid niet willekeurig is, dat wil 
zeggen dat het kan worden verant
woord (2). 

6• Het bij art. 6 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens gewaarborgd 
recht van een ieder op een eerlijke be
handeling van zijn zaak impliceert niet 
dat alle personen, die mogelijk bij een 
strafzaak kunnen betrokken zijn, die
nen te worden gehoord en in de ver
volging dienen betrokken te worden. 

7• Art. 97 Gw. wordt, wegens dubbelzjn
nigheid in de redengeving, geschonden 
door een voor verschillende uitleggin
gen vatbare beslissing, wanneer deze 
volgens een van die interpretaties naar 
recht verantwoord is en volgens een 
andere niet (3); art. 97 Gw. wordt ech
ter niet geschonden wanneer de beslis
sing onwettig is volgens de twee moge
Jijke interpretaties (4). 

a• Het bij art. 2 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens gewaarborgde 
recht op het leven beoogt het recht op 
het fysieke ]even in de gebruikelijke 
betekenis van het woord en niet, op 
wat men, volgens eigen subjectieve op
vatting, zou kunnen achten een mens
waardig Ieven te zijn. 

g• Het bij art. 8 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens gewaarborgde 
recht op eerbiediging van het prive-Je
ven ligt niet besloten in het recht op 
het ]even, zoals dit is gewaarborgd bij 
art. 2 van dat verdrag. 

10• en 11• De bepalingen van de artt. 348 
tot 353 Sw. tot bestraffing van de 
vruchtafdrijving leveren geen onrecht
matige inmenging op van enig open
baar gezag in de uitoefening van het 
recht op eerbiediging van het prive
Jeven, in de zin van art. 8 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens. 

5• De in art. 6 Gw. vervatte regel van de {2) Cass., 16 nov. 1983, A.R. nr. 3116, en 6 
gelijkheid van de Belgen voor de wet feb. 1984, A.R. nr. M 353 F {ibid., 1983-84, 
impliceert dat ieder die zich in dezelf- nrs. 147 en 306)-

(1) Zie P VAN NESTE, « Kan het beroepsge
heim absoluut genoemd worden ? >>, R. W., 
1977 1978, kol. 1281 tot 1304, nr 14. 

{3) Cass., 20 maart 1984, A.R. nr. 8437 
(A.C., 1983-84, n.r. 414). 

{4) Zie Cass., 24 jan. 1985, A.R. nr. 7152 
(A.C., 1984-85, nr. 306). 
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12o Art. 375 Sw. wordt door de rer;hter werd inbeslag genomen en integrerend 
niet geschonden wanneer hij beslist deel uitmaakt van het strafdossier, be
dat degene die werd verkracht, in feite klaagden in de gelegenheid verkeren 
ermee had ingestemd, hoewel zij, min- hun verdediging ten voile voor ,te dragen 
der dan veertien jaar oud zijnde, niet zonder enige schending van het be~ 
wettelijk bekwaam was tot het geven roepsgeheim; (, .. ) dat het aanvaarden, op 
van een rechtsgeldige toestemming. dit ogenblik, van een onbeperkt medisch 

13° Hoewel de rechter de strafvordering 
niet ontvankelijk moet verklaren, wan
neer hij vaststelt dat het ten laste ge
Jegde feit, wegens de eenheid van op
zet, een enkel misdrijf vormt met 
andere feiten waarvoor een definitieve 
veroordeling is uitgesproken, kan de 
exceptie van rechterlijk gewijsde even
wei niet worden aangevoerd, als die 
andere feiten tot vrijspraak hebben ge
Jeid, daar zodanige feiten geen deel 
kunnen uitmaken van een voortgezet 
misdriji 

(AMY, MOORTHAMERS) 

ARREST 

(AR nr. 8743) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

I. Op de voorziening van Jean 
Amy: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 458 van het Strafwetboek, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, en van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt wegens het veroorzaken van een 
vrijwillige vruchtafdrijving bij l.H., die 
daarin heeft toegestemd, na onder meer 
te hebben overwogen « dat beklaagden 
aanvoeren ( ... ) dat, nu zij op het medisch 
dossier niet kunnen steunen, zij hun ver
weermiddelen, zowel met betrekking tot 
de feiten als met betrekking tot de on
dergronden en motieven die deze feiten 
gebeurlijk zouden kunnen uitleggen, niet 
kunnen voordragen zonder hun be
roepsgeheim te schenden; dat hierdoor 
de rechten van de verdediging worden 
miskend "• en desbetreffend verder aan
voert « dat de stelling van beklaagden 
niet kan worden bijgetreden; dat;.nu het 
medisch dossier op regelmatige wijze 

beroepsgeheim zou neerkomen op het in-. 
stellen van een voorrecht ten bate van 
een bepaalde categorie personen, · het
geen het ongeoorloofd gevolg zou hebben 
dat door geneesheren in het kader van 
hun beroepsactiviteit begane misdrijven 
ongestraft zouden blijven », 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun in eerste aanleg genomen conclu
sies, dewelke in hoger beroep · explidet 
hernomen werden, aanvoerden (blz. 5 en 
6, nr. 2.2) dat « in iedere hypothese, dit 
wil zeggen zelfs wanneer de rechtba:nk 
de hiervoren uiteengezette stelling aan
vaardt (dit is de stelling dat met het me
disch dossier geen rekening kan gehou~ 
den worden), doch zou• nienen voldoende· 
bewijzen te vinden in de overige stukken 
van het dossier - quod non - en uiter
aard evemeens wanneer de rechtbank 'de
ze stelling niet aanvaardt en derhalve 
acht slaat op de stukken v~n het medi
sche dossier - quod non - ( ... ) de rech
ten van verdediging van (eisers) gekrenkt 
(worden), precies omwille' van het . me
disch beroepsgeheim; (eisers) ( ... ) immers 
niet in de mogelijkheid. (verkeren). om 
&ndere gegevens dan deze. te vinden in 
de stukken waarop .. de rechtbank zal 
steunen, aan te voeren, te (hunner), on~: 
lasting, zo.nder het (hen) opgelegde me
disch geheim te .schenden; ( ... ) (eisers) de 
in het medisch dossier te vinden gege
vens, voor zover de rechtbank er rekec 
ning mee houdt, . zelfs niet van enige 
commentaar (kunnen) voorzien, zonder 
zich nogmaals aan schending vim. het 
medisch geheim schuldig t~ maken •, en 
het arrest de bewijskracht van deze con
clusies miskent, door aan de eisers en 
derhalve aan, hun conclusies de aanvoe
ring toe te schrijven dat zij hun ver-Weer
middelen niet kunnen voordragen zond~r 
het beroepsgeheim te schenden « nu, zij 
op het medisch dossi!'lr niet kunnen steu
nen •, nu immers uit hetgeen voorafgaa,t, 
blijkt dat de eisers aanvoerden hun ver
weermiddelen.niet te kunnen voordragen 
zonder het beroepsgeheim te schenden 
in elke hypothese, dit . wil zeggen ook 
wanneer wel op het medisch dossier acht 
geslagen werd (schending van. de artik~
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); minstens, deze aanvoering van 
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eisers niet beantwoord wordt door het 
arrest (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, de eisers het recht 
hebben tot hun verdediging aile feite
lijke gegevens aan te voeren, zoals het 
hun goeddunkt, en het arrest daarente
gen beslist dat « nu het medisch dossier 
op regelmatige wijze werd inbeslag gene
men en integrerend dee! uitmaakt van 
het strafdossier, de eisers hun recht van 
verdediging ten voile kunnen uitoefenen 
zonder schending van het beroepsge
heim », hetgeen impliceert dat de andere 
gegevens dan die welke zich in het straf
dossier bevinden, worden uitgesioten 
voor de verdediging van de eisers (scherr
ding van het aigemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging); min
stens, deze beslissing van het arrest im
pliceert dat de andere gegevens waarop 
de eisers zich zouden willen beroepen, 
niet door het beroepsgeheim gedekt zijn, 
weike beslissing niet wettig is wanneer 
niet wordt vastgesteid dat het gaat om 
gegevens die aan eisers niet uit hoofde 
van hun beroep werden toevertrouwd 
(schending van artikei 458 van het Straf
wetboek); 

derde onderdeel, het beroepsgeheim de 
geneesheren verbiedt om rechtstreeks of 
onrechtstreeks feiten bekend te maken 
die uit hun aard geheim zijn of die hun 
uitdrukkelijk of stilzwijgend in de uitoe
fening van hun beroep werden toever
trouwd en dit buiten het gevai dat zij ge-' 
roepen werden om in rechte getuigenis 
af te leggen en buiten het geval dat de 
wet hen verplicht die geheimen bekend 
te maken; de wet geen onderscheid 
maakt naargeiang de feiten die aan de 
geneesheer werden toevertrouwd, ver-. 
band houden met een door de wet ais 
misdrijf gekwalificeerd feit, dan wei 
geen verband houden met dergelijk feit,' 
en het arrest, door ten deze dit onder-

~~~~~1e~eJa\e h~:~:~~:~r:e:~~~peae~do~~~ 
beperkt medisch beroepsgeheim zou 
neerkomen op het insteilen van een 
voorrecht ten bate van een bepaalde ca
tegorie personen, aan de wet een voor
waarde toevoegt die er niet in te vinden 
is (schending van artikei 458 van het 
Strafwetboek); minstens, het arrest niet 
antwoordt op eisers precieze aanvoering. 
in hun beroepsconclusies (biz. 9 en 9 bis 
van tweede eisers en 11 en 11 bis van 
eerste eisers conclusies, nr. 3.2) dat, bij 
het begaan van een als misdrijf gekwali
ficeerd feit door de geneesheer in de uit
oefening van zijn beroep, een onder-. 

scheid dient te worden gemaakt, voor 
wat het beroepsgeheim aangaat, tussen 
het gevai waar de patient zelf om ophef
fing van het beroepsgeheim verzoekt en 
het gevai waar, zoais ten deze, de patient 
als het ware smeekt dat de geneesheer 
het beroepsgeheim zou vrijwaren (schen
ding van artikei 97 van de Grondwet) : 

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

veert dat « het aanvaarden ( ... ) van 
een onbeperkt medisch beroepsge
heim zou neerkomen op het instel
len van een voorrecht ten bate van 
een bepaalde categorie personen, 
hetgeen het ongeoorloofd gevolg zqu 
hebben dat door geneesheren in het 
kader van hun beroepsactiviteit be., 
gane misdrijven ongestraft zouden 
blijven »; dat het arrest met die con
siderans te kennen geeft dat de ap
pelrechters oordelen dat voor een 
geneesheer die van een misdrijf is 
verdacht, gepleegd in de uitoefening 
van zijn beroep, geen onbeperkt be
roepsgeheim kan gelden en dat ei
ser derhalve, zonder zijn beroepsge
heim te schenden, aile gegevens kon 
aanvoeren die hij voor zijn verdedi
ging nuttig achtte, ook andere dan 
die welke in het strafdossier te vin
den zijn, zulks ongeacht of met het 
medisch dossier rekening mocht 
worden gehouden of niet; 

Overwegende dat het arrest ten 
overvloede zegt dat « nu het me
disch dossier op regelmatige wijze 
werd inbeslag genomen en integre
rend deel uitmaakt van het strafdos
sier (eiser) in de gelegenheid (ver
keert) (zijn) verdediging ten voile 
voor te dragen zonder enige schen
ding van het beroepsgeheim », dit 
wil zeggen desgevailend met aan
voering van andere gegevens dan 
die welke in het inbeslag genomen 
medisch dossier te vinden zijn; 

Overwegende dat het arrest met 
die redengeving en zonder de be
wijskracht van eisers conclusie te 
miskennen, zijn verweer beant
woordt; 
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W at het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste onder
dee!, de appelrechters met de consi
derans dat « nu het medisch dossier 
op regelmatige wijze werd inbeslag 
genomen en integrerend deel uit
maakt van het strafdossier, (eiser) 
(zijn) recht van verdediging ten val
le · (kan) uitoefenen zonder schen
ding van het beroepsgeheim » niet 
oordelen dat geen andere gegevens 
dan die welke in het strafdossier te 
vinden zijn voor eisers verdediging 
in aanmerking mogen genomen wor
den; 

Overwegende dat het beroepsge
heim voor degene die tot het bewa
ren van geheimen gehouden is, niet 
in alle omstandigheden een absolute 
zwijgplicht oplegt; dat meer bepaald 
het stilzwijgen mag verbroken wor
den wanneer degene die door het 
beroepsgeheim is gebonden zichzelf 
in rechte moet verdedigen, ongeacht 
of de geheimgerechtigde met de 
opheffing van het beroepsgeheim in
stemt of integendeel om het bewa
ren ervan verzoekt; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat eiser, die ervan ver
dacht is als geneesheer, in de uitoe
fening van zijn beroep, een misdrijf 
te hebben gepleegd, ten deze zich 
niet op een onbeperkt beroepsge
heim kan beroepen ten einde zich 
aan de vervolgingen te onttrekken, 
artikel 458 van het Strafwetboek 
niet schendt; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het oordeelt dat een geneesheer die 
verdacht is van een misdrijf, ge
pleegd in de uitoefening van zijn be
roep, zich niet op een onbeperkt be
roepsgeheim kan beroepen, het door 
eiser bij conclusie aangevoerd ver
weer, ten betoge dat een onder
scheid moet worden gemaakt tussen 
de gevallen waarin een patient zelf 
om de opheffing van het beroepsge
heim verzoekt of integendeel vraagt 
om de geheimhouding te bewaren, 
verwerpt en zijn conclusie beant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 97 van 
de Grondwet en 6 van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt wegens het veroorzaken van een 
vrijwillige vruchtafdrijving bij I.H., die 
daarin heeft toegestemd, na te hebben 
beslist « dat de stelling van beklaagden 
als zouden de artikelen 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en 6 van de Grondwet ter
zake worden miskend, niet kan worden 
bijgetreden; ( ... ) dat uit het enkele feit 
dat in het arrondissement Brussel ver
volgingen werden ingesteld, in tegenstel: 
ling tot andere rechtsgebieden van het 
land, niet kan worden afgeleid dat de 
zaak niet op eerlijke wijze werd behan
deld; dat in de Belgische rechterlijke or
ganisatie, de magistraten van het open
baar ministerie die met de vervolgingen 
zijn belast, individuele gevallen te beoor
delen hebben; dat zij, in het raam van 
hun bevoegdheid, in elk concreet geval, 
de opportuniteit van vervolgingen appre
cieren; dat het hof (van beroep), in het 
kader van deze zaak, geen oordeel te vel
len heeft over het feit dat geneesheren 
die in het openbaar verklaarden stelsel
matig zwangerschapsonderbrekingen uit 
te voeren, niet vervolgd werden, evenmin 
trouwens als de ondertekenaars van de 
door de raad van beheer van de V.U.B. 
afgelegde verklaring; dat strafvervolgin
gen steeds op welbepaalde elementen 
moeten steunen en dat, bij gebrek aan 
preciese gegevens, het bewijs van het 
misdrijf onmogelijk te leveren is; dat een 
algemene inbeslagname van alle medi
sche dossiers strijdig zou zijn met het 
wettelijk beschermd beroepsgeheim; dat 
eerste beklaagde, die zelf toegeeft een 
vijfhonderdtal zwangerschapsonderbre
kingen per jaar uit te voeren, ten deze 
slechts terechtstaat wegens een welbe
paald concreet geval; dat het hof van be
roep in die omstandigheden geen af
breuk doet aan het grondwettelijk gelijk
heidsbeginsel wanneer het, zoals in casu, 
uitspraak doet over vervolgingen die niet 
door machtsmisbruik zijn aangetast; dat 
beklaagden ten onrechte voorhouden dat 
artikel 7 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering de 
grondwettelijk gewaarborgde gelijke be-

. handeling onder de burgers schendt; dat 
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deze bepaling immers algemeen is en 
toepasselijk ·op alle burgers zonder on
derscheid; dat de desbetreffend door be
klaagden naar voren gebrachte beschou
wingen niet ter zake dienend zijn, daar 
huidige vervolgingen ingespannen zijn 
tegen geneesheren die terechtstaan we
gens het uitvoeren van een zwanger
s·chapsonderbreking in Belgie », 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun beroepsconclusies aanvoerden (blz. 
13 en 14 van tweede eisers en blz. 15 en 
16 van eerste eisers conclusies) dat de 
ondertekenaars van de door de raad van 
beheer van de Vrije Universiteit te Brus
sel op 8 februari 1983 afgelegde verkla
ring « mededaders (zijn) van het aan (ei
sers) ten laste gelegde misdrijf, indien 
de door (eisers) begane feiten bewezen 
en strafbaar werden geacht - quod non 
-, nu immers zonder de door hen ver
schafte hulp, - waaronder in het bijzon
der het ter beschikking stellen van alle 
infrastructurele middelen zonder dewel
ke iedere medische ingreep onmogelijk 
zou zijn, en hun instemming, dienen ver
meld te worden -, (eisers) onmogelijk 
een vruchtafdrijving konden uitvoeren », 
en dat « desalniettemin ( ... ) de onder
zoeksrechter geen onderzoek in die rich-. 
ting (voert), en ( ... ) ook het openbaar mi
nisterie (nalaat) al deze personen te 
vervolgen >>, en het arrest weliswaar uit
eenzet dat niet steeds kan vervolgd wor
den bij gebrek aan precieze gegevens, 
doch niet antwoordt op de aanvoering 
dat de ondertekenaars van de voornoem
de verklaring mededaders zijn van pre
des de aan de eisers ten deze ten laste 
gelegde vrijwillige vruchtafdrijving ener
zijds, en het arrest evenmin antwoordt 
6p de aanvoering van de eisers dat ook 
de onderzoeksrechter nalaat een onder
zoek in die richting te voeren anderzijds, 
(schending van artikel 97 van de Grond-, 
wet); 

tweede onderdeel, het arrest niet wet-1 
tig beslist dat, wanneer vaststaat dat' 
vervolgingen niet door machtsmisbruik 
zijn aangetast, er geen schending zou 
kunnen zijn van het bij artikel 6 van de 
Grondwet vastgestelde gelijkheidsbegin
sel, nu het volstaat dat de vervolgingen I 
geschieden op willekeurige of subjektie
v.e basis, zonder dat zij daarom door 
machtsmisbruik zijn aangetast, opdat er: 
een schending van het principe dat alle 
Belgen gelijk zijn voor de wet zou zijn 
(schending van artikel 6 van de Grond-' 
wet); het arrest overigens niet onder-' 
zoekt en/of vaststelt dat het ten deze ge
maakte onderscheid in de vervolgingen . 

niet willekeurig en/of subjektief is 
(schending van artikel 6 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, het arrest dubbelzin
nig gemotiveerd is, nu niet duidelijk is 
of, voor de beslissing dat artikel 6 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden ten deze niet wordt· 
miskend, slechts acht wordt geslagen op 
het feit dat alleen in het arrondissement 
Brussel vervolgingen worden ingesteld, 
dan wei of eveneens rekening wordt ge
houden met de aanvoering van de eisers 
dat het louter arbitrair vervolgen van de 
eisers in plaats van al degenen die voor 
elke vrijwillige zwangerschapsonderbre
king verantwoordelijk zijn, dit wil zeg
gen ook voor degene waarvoor de eisers 
ten deze worden vervolgd, een schending 
uitmaakt van deze verdragsrechtelijke 
bepaling, welke dubbelzinnigheid met 
het ontbreken van motieven gelijkstaat 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en tevens iedere wettelijkheidscon
trole uitsluit (schending van de artikelen 
97 van de Grondwet en 6 van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden); in de eerste hypothese, 
het aangevochten arrest niet antwoordt 
op de door de eisers geciteerde aanvoe
ring (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); in elke hypothese het arrest 
nalaat te onderzoeken of het recht van 
de eisers op een behandeling van de 
zaak in haar geheel, dit wil zeggen waar
bij aile betrokkenen gehoord en vervolgd 
worden, niet geschonden werd, minstens 
het arrest niet vaststelt dat dit recht van 
de eisers niet geschonden werd, en het 
arrest aldus niet wettig beslist dat het 
recht van de eisers op een eerlijke be
handeling van hun zaak niet geschonden 
wordt, nu dit recht eveneens het recht 
impliceert om de zaak in haar geheel 
aan een rechtbank te zien onderwerpen 
in plaats van fragmentarisch (schending 
van artikel 6 van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest rele

veert dat « ( ... ) de magistraten van 
het openbaar ministerie die met de 
vervolgingen belast zijn, individuele 
gevallen te beoordelen hebben; ( ... ) 
zij, in het raam van hun bevoegd
heid, in elk concreet geval, de oppor
tuniteit van vervolgingen apprecie-
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ren; ( ... ) het hof (van beroep), in het 
kader van deze zaak, geen oordeel 
te vellen heeft over het feit dat ge
neesheren die in het openbaar ver
klaarden stelselmatig zwangerschaps
onderbrekingen uit te voeren, niet 
vervolgd werden, evenmin trouwens 
als de ondertekenaars van de door 
de raad van beheer van de V.U.B. 
afgelegde verklaring »; 

Overwegende dat het arrest met 
deze redengeving eisers conclusie 
beantwoordt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het beginsel ver
vat in artikel 6 van de Grondwet 
volgens hetwelk alle Belgen op ge
lijke wijze zich naar de voorschrif
ten van de wet moeten gedragen, zo
als zij allen hetzelfde recht hebben 
de bescherming van de wet in te 
roepen enkel betekent dat al dege
nen die zich in een zelfde feitelijke 
toestand bevinden op gelijke wijze 
moeten behandeld worden; 

Overwegende dat dit grondwette
lijk beginsel de opportuniteitsbeoor
deling van strafvervolgingen door 
het openbaar ministerie niet in de 
weg staat; dat het immers aan het 
openbaar ministerie dat met de uit
oefening van de strafvordering is 
belast, toekomt te oordelen of, in 
acht genomen de feitelijke gegevens 
en omstandigheden van een zaak, 
het instellen van strafvervolgingen 
verantwoord is; dat het aan de ho
ven en rechtbanken enkel behoort 
uitspraak te doen over de feiten die 
aan hun beoordeling zijn onderwor
pen; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat « ( •.• ) in de Belgische rechter
lijke organisatie, de magistraten van 
het openbaar ministerie die met de 
vervolgingen zijn belast, individuele 
gevallen te beoordelen hebben; ( ... ) 
zij, in het raam van hun bevoegd
heid, in elk concreet geval, de oppor
tuniteit van vervolgingen apprecie
ren; ( ... ) strafvervolgingen steeds op 
welbepaalde elementen moeten steu
nen en dat, bij gebrek aan preciese 

gegevens, het bewijs van het mis
drijf onmogelijk te leveren is; ( ... ) 
het hof (van beroep) in die omstan
digheden geen afbreuk doet aan het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 
wanneer het, zoals in casu, uit
spraak doet over vervolgingen die 
niet door machtsmisbruik zijn aan
getast »; 

Overwegende dat het arrest met 
deze consideransen te kennen geeft 
dat de appelrechters oordelen dat de 
ten deze ingestelde strafvervolgin
gen, in het raam van de opportuni
teitsbeoordeling van het openbaar 
ministerie en rekening gehouden 
met de feiten en de omstandigheden 
waarin zij werden geplecgd, kunnen 
worden verantwoord en dus niet wil
lekeurig zijn; 

Dat mitsdien het arrest wettig be
slist dat artikel 6 van de Grondwet 
niet is geschonden; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de door eiser 

aangevoerde dubbelzinnigheid geen 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet oplevert, nu volgens de 
bewoordingen van het onderdeel de 
beslissing in de beide vooropgestel
de hypothesen onwettig zou zijn; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het arrest de beslissing dat arti
kel 6 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
niet werd geschonden, niet alleen 
laat steunen op de considerans dat 
« uit het enkele feit dat in het arron
dissement Brussel vervolgingen wer
den ingesteld, in tegenstelling tot 
andere rechtsgebieden van het land 
( ••. ) », doch dat het arrest bovendien 
releveert dat het hof van beroep 
« ( .•. ) in het kader van deze zaak 
geen oordeel heeft te vellen over het 
feit dat geneesheren die in het open
baar verklaarden stelselmatig zwan
gerschapsonderbrekingen uit te voe
ren, niet vervolgd werden, evenmin 
trouwens als de ondertekenaars van 
de door de raad van beheer van de 
V.U.B. afgelegde verklaring »; 
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Overwegende dat uit de onder
linge samenhang van deze conside
ransen blijkt dat de appelrechters 
oordelen dat zij bij de appreciatie 
van het eerlijk karakter van het 
proces en het niet arbitraire karak
ter van de ingestelde strafvervolgin
gen ook rekening houden met de 
omstandigheid dat ten deze aileen 
de eisers en niet andere personen 
zijn vervolgd; 

Overwegende dat, in strijd met 
wat eiser voorhoudt, een eerlijke be
handeling van de zaak, zoals be
paald bij artikel 6 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens, niet impliceert dat alle 
personen die mogelijks bij een straf
zaak kunnen betrokken zijn, zouden 
dienen te worden verhoord of in de 
vervolgingen zouden dienen te wor
den betrokken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6 van het 
Burgerlijk Wetboek, 65, 375, vierde lid, 
van het Strafwetboek, 97 van de Grand
wet, 6 en 8 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, en 
van de algemene rechtsbeginselen van 
het recht van verdediging, van het tegen
sprekelijk karakter van de rechtspleging 
en van het rechterlijk gewijsde van de 
op de strafvordering gewezen rechter
lijke beslissingen, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt wegens het veroorzaken van een 
vrijwillige vruchtafdrijving op de per
soon van I.H., na de door de eisers aan
gevoerde noodtoestand te hebben ver
worpen op grond van onder meer de 
volgende beschouwingen : « ( ... ) dat uit 
het onderzoek is gebleken dat beklaag
den een zwangerschapsonderbreking uit
voerden op de persoon van I.H., dewelke 
op het ogenblik van de feiten amper 
veertien jaar oud was; ( ... ) het hof (van 
beroep) in casu slechts te oordelen heeft 
of beklaagden in dit ene, welbepaald con
creet geval zich al dan nlet op noodtoe
stand konden beroepen; ( ... ) noodtoe
stand gekenmerkt wordt door het con
flict van twee rechten waarbij het ene 
slechts gehandhaafd kan worden mits 
het prijsgeven van het andere; ( ... ) zulk 
conflict het scherpst gesteld wordt wan-

neer, zoals in geval van abortus, het le
ven van de ene slechts gered zou kunnen 
worden ten koste van het andere; dat ten 
deze het begrip " leven" in zijn gebruike
lijke zin dient verklaard te worden, met 
andere woorden : het niet dood zijn; dat 
deze beperkte interpretatie van het be
grip " leven " geen schending uitmaakt 
van de artikelen 2 en 8 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens die respectievelijk het recht op !e
ven en op privacy waarborgen; ( ... ) zwan
gerschapsonderbreking tot gevolg heeft 
het vernietigen van een menselijk !even 
in wording, leven dat reeds v66r de ge
boorte bescherming geniet, ( ... ) indien 
abortus strafbaar wordt gesteld ter ver
dediging van de orde der familie, zulks 
niet wegneemt dat de artikelen 348 tot 
353 van het Strafwetboek hoofdzakelijk 
streven naar de bescherming van een 
menselijk leven in wording; ( ... ) aileen 
als rechtvaardigingsgrond voor een the
rapeutische abortus aanvaard kan wor
den de noodtoestand die volgt uit een ob
jectief gegeven, de toestand van de 
moeder en de absolute noodzakelijkheid 
haar leven te redden ( ... ); ( ... ) ter zake 
zulke objectieve gegevens niet voorhan
den waren; ( ... ) de gevaren die de ado
lescente moeder bedreigen, niet te onder
schatten zijn, en weliswaar slechts ten 
dele kunnen opgevangen worden door 
adoptie of door gepaste psychologische 
begeleiding; ( ... ) echter, nu het !even van 
I.H. niet in gevaar was, ook bij voldra
gen van de zwangerschap, beklaagden 
zich niet op noodtoestand beroepen kun
nen; dat de aangehaalde omstandigheden 
van familiale, fysiologische en psycholo
gische aard niet de vereiste objectieve 
gegevens zijn die een abortus ter zake 
rechtvaardigen; dat ter zake ook geen 
nuttige argumenten in verband met 
noodtoestand geput kunnen worden uit 
het feit dat I.H., wegens haar leeftijd, ge
acht moet worden niet geldig te hebben 
kunnen instemmen met het onderhouden 
van sexuele betrekkingen, nu vaststaat 
dat I.H. in werkelijkheid steeds akkoord 
ging met deze betrekkingen; dat geen 
elementen van het medisch dossier wij
zen op het bestaan van medische indika
ties die tot een zwangerschapsonderbre
king moesten leiden; ( ... ) het beamen van 
de stelling van beklaagden er zou op 
neerkomen ongeoorloofde zwangerschaps
onderbreking toe te laten, telkens : een 
geboorte een ongunstige weerslag zou 
hebben op familiaal vlak, op het fysisch 
of psychisch evenwicht van de moeder, 
op haar financiele of professionele toe-
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stand, een clandestiene abortus gevreesd 
kan worden, er, wegens de jeugdige leef
tijd van de moeder, enig gevaar bestaat 
voor prematuriteit en kindersterfte, een 
moederschap in bijzondere omstandighe
den geen aanleiding kan geven tot een 
normale affectieve band, afstand van het 
kind na de geboorte nadelige psycholo
gische gevolgen heeft voor de moeder, en 
wanneer in deze bovenaangehaalde ge
vallen geen bijzondere concrete omstan
digheden aanwezig zijn die noodtoestand 
uitmaken; ( ... ) volgende factoren evenmin 
ter zake dienend zijn: de beweerde te
kortkomingen van de W etgevende Macht 
in Belgie, de recente wijzigingen van de 
wetgeving inzake abortus in de naburige 
landen, de verwijzingen naar rechterlijke 
beslissingen gewezen in andere concrete 
omstandigheden, het beleid van het 
openbaar ministerie inzake vervolgingen 
van abortus, de evolutie van de sociale 
en economische factoren sedert de straf
baarstelling van abortus, de theoretische 
studies met betrekking tot de zwanger
schappen van adolescenten en het lot 
van ongewenste kinderen, de filosofische 
opvattingen of religieuze overtuigingen 
van beklaagden en van het meisje op 
wie abortus werd uitgevoerd; ( ... ) de door 
beklaagden ontwikkelde beschouwingen 
niet opwegen tegen de hiervoren vermel
de besluitvorming; ( ... ) het getuigenver
hoor, door de verdediging in onderge
schikte orde aangevraagd, niet ter zake 
dienend is; ( ... ) zelfs mochten de aange
haalde feiten bewezen zijn, dan nog zou 
hieruit ter zake niet tot het bestaan van 
een rechtvaardigingsgrond in hoofde van 
beklaagde besloten kunnen worden », 

terwijl, eerste onderdeel, het de rech
ter verboden is uitspraak te doen bij we
ge van algemene en als regel geldende 
beschikking, en het arrest, door de abso
lute noodzakelijkheid om het leven van 
de moeder te redden als enige rechtvaar
digingsgrond voorop te stellen, en er de; 
feitelijke gegevens van de zaak aan te 
toetsen, een algemene, door de wet niet 
voorgeschreven regel poneert, en derhal
ve het verbod opgelegd door artikel 6 
van het Gerechtelijk Wetboek miskent 
(schending van artikel 6 van het Gerech
telijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest, door bij 
het afwegen van het « recht op leven » 
van de moeder en het « recht op leven » 
van de ongeboren vrucht, voor wat de 
moeder aangaat, slechts rekening te hou
den met een « recht op leven » in de be
tekenis van « niet dood zijn », en desbe
treffend slechts te preciseren da~ deze 

beperkte interpretatie van het begrip 
« leven >> geen schending uitmaakt van 
de artikelen 2 en 8 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens, enerzijds schending inhoudt van 
artikel 2 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
door aan het door deze bepaling gewaar
borgde recht op het leven een te beperk
te interpretatie te geven, en anderzijds 
schending inhoudt van de artikelen 97 
van de Grondwet en 8 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, door in het midden te laten of 
onder het « recht op leven » van de moe
der in de betekenis van << niet dood zijn >> 

ook haar recht op eerbiediging van haar 
prive-leven begrepen is, waardoor iedere 
controle op de wettelijkheid van het aan
gevochten arrest onmogelijk wordt; het 
recht op het leven gewaarborgd door ar
tikel 2 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden meer in
houdt dan het recht om << niet dood » te 
zijn, en meer bepaald het recht op een 
menswaardig bestaan, zodat het arrest, 
door aan het voornoemde recht op het le-· 
ven de interpretatie te geven van recht 
om « niet dood >> te zijn, en iedere ruime
re interpretatie uit te sluiten, deze ver
dragsrechtelijke bepaling miskent 
(schending van artikel 2 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden); 
het arrest in het midden laat of onder 
het recht op het leven van de moeder, in 
de zin van << niet dood zijn >> eveneens 
het bij artikel 8 van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden voorziene recht op eerbiediging 
van het prive-leven van de moeder be
grepen is, welke dubbelzinnigheid met 
het ontbreken van motieven gelijkstaat 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en tevens iedere wettigheidscontro
le onmogelijk maakt (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 8 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden); in bevestigend ge
val immers, het arrest aan het recht op 
eerbiediging van het prive-leven en vol
strekt onwettelijke interpretatie geeft, 
nu immers het recht op eerbiediging van 
het prive-leven meer inhoudt dan het 
recht om louter fysiek in leven te blijven 
(schending van artikel 8 van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
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Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden); in ontkennend geval daar
entegen, het arrest niet antwoordt op de 
aanvoeringen van de eisers (blz. 13 tot 16 
van hun in eerste aanleg genomen con
clusie, dewelke in hoger beroep uitdruk
kelijk hernomen werden) dat het recht 
op leven van de ongeboren vrucht even
eens dient te worden afgewogen tegen 
het recht op eerbiediging van het prive
leven van de moeder, zoals beschermd 
door artikel 8 van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
dat het beperken van toegelaten abortus 
tot de gevallen waar de moeder in doods
gevaar verkeert, de private sfeer die het 
Europees Verdrag aan elke man, vrouw 
of kind waarborgt, schendt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); in elke 
hypothese ten slotte, dit wil zeggen ook 
wanneer het arrest een (impliciet) ant
woord zou inhouden op deze aanvoerin
gen van de eisers - quod non -, niet 
geantwoord wordt op aanvoeringen van 
de eisers alsdat de inmenging van het 
openbaar gezag in het prive-leven onder 
meer aanvaardbaar is om strafbare fei
ten te voorkomen, doch slechts in de ma
te dat zulks in een democratische samen
leving nodig is, en zulks naar luid van 
artikel 8, lid 2, van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, en 
dat titel VII, hoofdstuk 1, van het Straf
wetboek niet aan deze vereiste voldoet, 
nu met name de publieke opinie de voor
ziene straffen niet als nodig ervaart, de 
beveiliging van de belangen die de staat 
rechtmatig mag beschermen in onze 
maatschappij niet het bestaan van een 
dergelijke wetgeving vereist, en de wet
geving in de lidstaten van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens dergelijke bepalingen 
niet voorziet (schending van artikel 97 
van de Grondwet); zelfs wanneer op deze 
laatste aanvoeringen zou geantwoord 
zijn - quod non -, het arrest niet wet
tig vermag te beslissen dat de bepalin
gen van titel VII, hoofdstuk 1, van het 
Strafwetboek geen inbreuk uitmaken op 
de private sfeer beschermd door artikel 
8, lid 1, van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
zonder vast te stellen dat deze bepalin
gen in onze democratische samenleving 
nog nodig zijn, doch daarentegen de des
betreffende feitelijke elementen als niet 
ter zake dienend, van de hand te wijzen 
(schending van artikel 8 van het Euro-

pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden); 

derde onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds te beamen dat I.H., wegens 
haar leeftijd, geacht moet worden niet 
geldig te hebben kunnen instemmen met 
het onderhouden van sexuele betrekkin
gen, en anderzijds vast te stellen dat zij 
in werkelijkheid steeds akkoord ging, 
welke tegenstrijdigheid met het ontbre
ken van motieven gelijkstaat (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); het ar
rest minstens zijn beslissing niet wettig 
kan laten steunen op de vaststelling dat 
I.H., die op het ogenblik dat zij sexuele 
betrekkingen onderhield, nog geen veer
tien jaar oud was, akkoord ging met het 
hebben van sexuele betrekkingen, nu im
mers het artikel 375, vierde lid, van het 
Strafwetboek bepaalt dat « als verkrach
ting met behulp van geweld wordt be
schouwd de enkele daad van vleselijke 
gemeenschap, gepleegd op de persoon 
van een kind dat de voile leeftijd van 
veertien jaar niet heeft bereikt », en I.H. 
derhalve wettelijk geacht wordt niet ak
koord te gaan met het hebben van sexu
ele betrekkingen (schending van artikel 
375, vierde lid, van het Strafwetboek); de 
eisers niet aileen aanvoerden dat I.H. 
haar instemming met de geslachtsbe
trekkingen niet kon betuigen, doch te
vens dat deze geslachtsbetrekkingen van 
rechtswege beschouwd worden als ver
krachting met geweld, en het arrest, 
door deze kwalificatie niet te aanvaarden 
om de noodtoestand te beoordelen, op 
grond van de enkele overweging dat I.H. 
akkoord ging met het hebben van sexu
ele betrekkingen, artikel 375, vierde lid, 
van het Strafwetboek schendt; 

vierde onderdeel, het arrest dubbelzin
nig gemotiveerd is, nu niet duidelijk is of 
als niet ter zake dienend worden afgewe
zen de verwijzingen naar het arrest van 
30 juni 1983 der achtste kamer van het 
Hof van Beroep te Brussel, waarbij eer
ste eiser eveneens partij was, dan wei de 
verwijzingen naar aile rechterlijke be
slissingen dewelke door de eisers geci
teerd en besproken werden tot staving 
van hun stelling, namelijk benevens het 
genoemde arrest van 30 juni 1983 der 
achtste kamer van het Hof van Beroep 
te Brussel, de arresten van 14 juni 1965 
en 30 oktober 1978 van het Hof van Cas
satie, met betrekking tot het beroepsge
heim, de beslissing nr. 8416/78 van de 
Europese Commissie voor de Rechten 
van de Mens en de beslissing van 15 ja
nuari 1975 van de Franse Conseil Consti-
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tutionnel, met betrekking tot het recht 
op leven van de ongeboren vrucht, de be
slissing van de Supreme Court van de 
Verenigde Staten van Amerika inzake 
Roe v. Wade, met betrekking tot het 
recht op het prive-leven van de moeder, 
het arrest van 25 april 1979 van het Eu
ropees Hof voor de Rechten van de 
Mens in de zaak Tyrer, met betrekking 
tot artikel 8, lid 2, van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens, de beslissing van de Supre
me Court van de Verenigde Staten van 
Amerika inzake Doe v. Bolton, met be
trekking tot de beoordeling van de nood
toestand voor geneesheren, de arresten 
van 24 januari 1973, 2 mei 1973, 9 mei 
1973, 20 november 1975, 3 mei 1965, 14 
januari 1976, 10 oktober 1977, 11 oktober 
1977 en 12 juni 1978 van het Hof van 
Cassatie, met betrekking tot de gelijk
heid van alle Belgen voor de wet, de ar
resten van 6 juni 1962, 3 mei 1974, 10 
februari 1979, 31 januari 1980, 16 decem
ber 1980 van het Hof van Cassatie, 24 ju
ni 1966 van de Raad van State, en de be
slissing van 18 juli 1973 van de Europese 
Commissie van de Rechten van de Mens 
inzake X tegen Verenigd Koninkrijk, 
met betrekking tot het recht van een ie
der op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak, het arrest van 23 mei 1977 van het 
Hof van Cassatie met betrekking tot de 
onoverwinnelijke dwaling ingevolge de 
onmogelijkheid te weten dat men zal 
vervolgd worden, de arresten van 25 sep
tember 1979, 20 januari 1980 en 19 fe
bruari 1980 van het Hof van Cassatie, 
met betrekking tot het uitsluiten uit het 
debat van de << eigen wetenschap » van 
de rechters, het arrest van 2 december 
1865 van het Hof van Cassatie met be
trekking tot de rechtvaardigingsgrond 
voor geneesheren die hun beroep uitoefe
nen, en de beslissing van 10 mei 1977 
van de Hoge Raad van Nederland, met 
betrekking tot de medische indicatie als 
strafuitsluitingsgrond; deze dubbelzinnig
heid met het ontbreken van motieven ge
lijkstaat (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en tevens iedere wettelijk
heidscontrole onmogelijk maakt (schen
ding van de algemene rechtsbeginselen 
van het tegensprekelijk karakter van de 
rechtspleging en van het recht van ver
dediging, en van artikel 97 van de 
Grondwet), het arrest immers niet wettig 
vermag te beslissen dat niet ter zake die
nend zijn al de geciteerde rechterlijke 
beslissingen, louter op grond van de 
overweging dat de concrete omstandighe
den verschillen waarin zij gewezen zijn, 
en zonder bijgevolg de juridische begin-

selen vervat in deze rechterlijke beslis
singen te onderzoeken en desgevallend 
te toetsen aan de feitelijke gegevens ten 
deze, en het arrest, door desniettemin al
dus te beslissen, het beginsel van het 
tegensprekelijke karakter van de rechts
pleging miskent, evenals het recht van 
verdediging van de eisers, nu aldus geen 
rekening wordt gehouden met regelmatig 
aangevoerde middelen en referenties 
(schending van de algemene rechtsbegin
selen van het tegensprekelijk karakter 
der rechtspleging en van het recht van 
verdediging en, voor zoveel als nodig, ar
tikel 97 van de Grondwet); in elke hypo
these, het arrest eerste eiser niet wettig 
veroordeelt wegens de hem ten deze ten 
laste gelegde vrijwillige zwangerschaps
onderbreking, na het arrest van 30 juli 
1983 der achtste kamer van het Hof van 
Beroep te Brussel, waarbij eerste eiser 
werd vrijgesproken van de hem aldaar 
ten laste gelegde vrijwillige zwanger
schapsonderbrekingen, op grond van on
overwinnelijke dwaling, als niet ter zake 
dienend bestempeld te hebben, en aldus 
niet onderzocht te hebben en, a fortiori, 
niet vastgesteld te hebben of de vrijwilli
ge zwangerschapsonderbreking ten deze 
ten laste van eerste eiser gelegd en de 
vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen 
waarvoor hij bij voornoemd arrest van 
30 juni 1983 werd vrijgesproken, niet 
voortspruiten uit eenzelfde strafbaar op
zet, nu immers het gezag van het gewijs
de op de strafvordering, dat een alge
meen rechtsbeginsel is, de strafvordering 
doet vervallen, en wanneer zekere feiten 
waarover een definitieve beslissing over 
de strafvordering is uitgesproken, en an
dere feiten, die ook misdrijven opleveren 
en gepleegd zijn v66r de beslissing die 
hierover geen uitspraak heeft gedaan, ai
le uitgaan van hetzelfde strafbaar opzet, 
zij samen een enkel misdrijf uitmaken, 
zodat het arrest minstens diende te on
derzoeken, en vervolgens vast te stellen, 
dat de vrijwillige zwangerschapsonder
brekingen waarvoor eerste eiser bij ar
rest van 30 juni 1983 werd vrijgesproken 
en deze dewelke hem ten deze ten laste 
gelegd werd, niet uit hetzelfde strafbaar 
opzet voortsproten, en door zulks niet ge
daan te hebben, eerste eiser onwettig 
veroordeelt (schending van artikel 65 van 
het Strafwetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het gezag van het 
rechterlijk gewijsde van de op de straf
vordering gewezen rechterlijke beslissin
gen); 

vijfde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de in eerste aanleg genomen 
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conciusies (biz. 24) en conclusies in ho- drijving en anderzijds door te con
ger beroep (biz. 48 voor tweede eiser en stateren dat ten deze in feite de 
biz. 49 voor eerste eiser), waarin werd daartoe vereiste voorwaarden niet 
aangevoerd dat " de geneesheer ( ... ) enig aanwezig zijn, enkel rechtsnormen 
bevoegd is om te oordeien over de nood 
om een zwangerschap te onderbreken ,, toepast op feitelijke situaties en 
dit wil zeggen met uitsiuiting van de daardoor geenszins uitspraak doet 
rechter die zich achteraf over de straf- bij wege van algemene en als regel 
baarheid van de zwangerschapsonderbre- geldende beschikking; 
king dient uit te spreken (schending van Wat het tweede onderdeel be-
artikel 97 van de Grondwet) : treft : 

Wat het eerste onderdeel betreft: Overwegende dat de door eiser 
Overwegende dat de appelrech- aangevoerde dubbelzinnigheid geen 

ters, na eraan te hebben herinnerd schending van artikel 97 van de 
dat in rechte « noodtoestand geken- Grondwet oplevert, nu volgens de 
merkt wordt door een conflict van bewoordingen van het onderdeel de 
twee rechten waarbij het ene slechts beslissing in de beide gestelde hypo
gehandhaafd kan worden mits het thesen onwettig zou zijn; 
prijsgeven van het andere », oorde- Overwegende, voor het overige, 
len dat « zulk conflict het scherpst dat enerzijds artikel 2.1 van het Ver
gesteld wordt wanneer, zoals in ge- drag tot Bescherming van de Rech
val van abortus, het leven van de ten van de Mens bepaalt dat het 
ene slechts gered zou kunnen wor- recht van eenieder op het leven 
den ten koste van het andere;( ... ) de wordt beschermd en dat niemand 
zwangerschapsonderbreking tot ge- opzettelijk van het leven mag wor
volg heeft het vernietigen van het den beroofd, tenzij bij wege van een 
menselijk leven in wording, leven vonnis, dat is uitgesproken door een 
dat reeds v66r de geboorte bescher- rechtbank, wegens een misdrijf 
ming geniet; ( ... ) aileen als recht- waarop de wet de doodstraf heeft 
vaardigingsgrond voor therapeu- gesteld; dat anderzijds artikel 2.2 
tische abortus aanvaard kan worden van hetzelfde verdrag de gevallen 
de noodtoestand die volgt uit een ob- opsomt waarin de beroving van het 
jectief gegeven, de toestand van de leven wordt geacht niet in strijd te 
moeder en de absolute noodzakelijk- zijn met de verdragsbepaling; 
heid haar leven te redden »; Overwegende dat hieruit volgt dat, 

Overwegende dat hieruit blijkt dat zoals de appelrechters oordelen, met 
de appelrechters in rechte oordelen het recht op leven, zoals bepaald in 
dat noodtoestand vruchtafdrijving artikel 2 van het Verdrag tot Be
rechtvaardigt wanneer het conflict scherming van de Rechten van de 
tussen het recht op leven van de Mens, enkel het recht op fysiek le
moeder en dat van de ongeboren ven in de gebruikelijke betekenis 
vrucht slechts kan worden opgelost van het woord is bedoeld en niet 
door het veroorzaken van een zwan- wat men volgens eigen subjectieve 
gerschapsonderbreking; opvatting zou kunnen achten een al 

Overwegende dat de appelrechters of niet menswaardig leven te zijn; 
vervolgens de gegevens van de zaak Overwegende dat het arrest, nu 
toetsen aan deze rechtsbeginselen het oordeelt dat << ( ••• ) ten deze het 
en oordelen dat ten deze de voor- begrip " leven " in zijn gebruikelijke 
waarden tot toepassing van die zin dient verklaard te worden, met 
rechtsbeginselen niet voorhanden andere woorden: het niet dood zijn; 
zijn; ( ... ) deze beperkte interpretatie van 

Overwegende dat het arrest, door het begrip " leven " geen schending 
enerzijds vast te stellen welke de ju- uitmaakt van (de) artikelen 2 en 8 
ridische draagwijdte is van noodtoe- van het Europees Verdrag tot Be
stand met betrekking tot vruchtaf-. scherming van de Rechten van de 
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Mens, die respectievelijk het recht 
op leven en op privacy waarbor
gen », te kennen geeft dat de appel
rechters, die een duidelijk onder
scheid maken tussen het recht op 
leven in de gebruikelijke betekenis 
van het woord en het recht op priva
cy, oordelen dat het recht op prive
leven, zoals bepaald bij artikel 8 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens, niet besloten 
ligt in het recht op leven, zoals be
paald bij artikel 2 van hetzelfde ver
drag; 

Overwegende dat het arrest met 
betrekking tot de beoordeling van 
noodtoestand terzake van vruchtaf
drijving zegt dat « ( •.• ) zulk conflict 
(namelijk een conflict tussen twee 
rechten) het scherpst gesteld wordt 
wanneer, zoals in geval van abortus, 
het leven van de ene slechts gered 
zou kunnen worden ten koste van 
het andere; ( ... ) ten deze het begrip 
" leven " in zijn gebruikelijke zin 
dient verklaard te worden, met an
dere woorden: het niet dood zijn; 
( ... ) zwangerschapsonderbreking tot 
gevolg heeft het vernietigen van het 
menselijk leven in wording, leven 
dat reeds v66r de· geboorte bescher
ming geniet; ( ... ) indien abortus 
strafbaar wordt gesteld ter verdedi
ging van de orde der familie, zulks 
niet wegneemt dat (de) artikelen 348 
tot 353 van het Strafwetboek hoofd
zakelijk streven naar de bescher
ming van een menselijk leven in 
wording; ( ... ) dat alleen als recht
vaardigingsgrond voor een therapeu
tische abortus aanvaard kan worden 
de noodtoestand die volgt uit een ob
jectief gegeven, de toestand van de 
moeder en de absolute noodzakelijk
heid haar leven te redden »; 

Overwegende dat het arrest met 
deze redengeving eisers verweer ten 
betoge dat << het recht op leven van 
de ongeboren vrucht eveneens dient 
te worden afgewogen tegen het 
recht op eerbiediging van het prive
leven van de moeder » verwerpt en 
zijn conclusie beantwoordt; 

Overwegende ten slotte dat het ar-
rest releveert dat: << ( ••• ) luidens arti-

kel 8 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens, eenieder rechter heeft op eer
biediging van zijn prive-leven; ( ... ) 
inmenging van het openbaar gezag 
met betrekking tot de uitoefening 
van dit recht toegestaan is wanneer, 
zoals terzake, deze inmenging voor
zien is bij de wet en in een demo
cratische samenleving nodig is voor 
het voorkomen van strafbare feiten; 
( ... ) in een rechtsstaat de persoon
lijke opvattingen van de burgers 
niet opwegen tegen dwingende wets
bepalingen; ( ... ) de rechterlijke 
macht belast is met de naleving .van 
zulke bepalingen, terwijl het tot de 
taak van de wetgever behoort wet
ten die zouden zijn voorbijgestreefd, 
te wijzigen of af te schaffen; ( ... ) de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers, op 4 maart 1982 een wets
voorstel, strekkende tot het toestaan 
van zwangerschapsonderbreking bij 
wijze van proef, verworpen heeft, 
waardoor de wetgever duidelijk te 
kennen gaf dat heden ten dage (de) 
artikelen 348 tot 353 van het Straf
wetboek steeds van toepassing blij
ven; ( ... ) uit wat voorafgaat volgt dat 
er geen elementen voorhanden zijn 
waaruit zou kunnen worden beslo
ten dat de strafbepalingen inzake 
zwangerschapsonderbreking indrui
sen tegen de Grondwet of het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens, en meer 
bepaald artikel 12 van het Ver
drag »; 

Overwegende dat het arrest met 
deze redengeving enerzijds eisers 
verweer, ten betoge dat de bepalin
gen van het Strafwetboek met be
trekking tot vruchtafdrijving strijdig 
zouden zijn met artikel 8.2 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens, beantwoordt, 
anderzijds vaststelt dat bedoelde 
wetsbepalingen in onze samenleving 
nog nodig zijn en zodoende de be
slissing dat die wetsbepalingen geen 
met artikel 8.2 van het Verdrag strij
dige inmenging van het openbaar 
gezag in het prive-leven uitmaken, 
naar recht verantwoordt; 
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W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bepaling van 

artikel 375, vierde lid, van het Straf
wetboek, waardoor als verkrachting 
met behulp van geweld wordt be
schouwd de enkele daad van vlese
lijke gemeenschap, gepleegd op de 
persoon van een kind dat de volle 
leeftijd van veertien jaar niet heeft 
bereikt, alleen inhoudt dat, zelfs 
wanneer een minderjarige van min
der dan veertien jaar in feite heeft 
ingestemd met sexuele betrekkingen 
en er dus geen geweld werd ge
pleegd in de gebruikelijke betekenis 
van het woord, het feit in die om
standigheden gepleegd door de wet 
wordt gelijkgesteld met sexuele be
trekkingen die met behulp van ge
weld zijn gepleegd; dat in dat geval 
de wet een onweerlegbaar vermoe
den schept dat de minderjarige, die 
weliswaar in feite haar instemming 
met sexuele betrekkingen heeft ge
geven, niet rechtsgeldig haar toe
stemming heeft kunnen geven; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest zonder tegenstrijdigheid 
en zonder schending van artikel 375, 
vierde lid, van het Strafwetboek 
heeft kunnen oordelen dat I.H., hoe
wel zij wettelijk moet geacht wor
den niet geldig te hebben kunnen 
instemmen met sexuele betrekkin
gen, niettemin in feite daarmee 
steeds akkoord ging; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de door eiser 

aangevoerde dubbelzinnigheid geen 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet oplevert, nu volgens de 
bewoordingen van het onderdeel de 
beslissing in de beide gestelde hypo
thesen onwettig zou zijn; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het arrest, na te hebben herin
nerd aan de voorwaarden onder de
welke vruchtafdrijving door noodtoe
stand kan worden gerechtvaardigd 
en na de feitelijke gegevens van de 
zaak daaraan te hebben getoetst, de 
door eiser ingeroepen rechtvaardi
ging door noodtoestand verwerpt, 
onder meer door te overwegen dat 

« ( ••• ) (ten deze) ( ... ) evenmin terzake 
dienend zijn: ( ... ) de verwijzingen 
naar rechterlijke beslissingen gewe
zen in andere concrete omstandighe
den ( ... ) »; 

Overwegende dat uit deze reden
geving blijkt dat de appelrechters, 
na onderzoek van de door eiser tot 
staving van zijn verweer aangehaal
de rechterlijke Leslissingen, oorde
len dat, nu bedoelde rechterlijke be
slissingen gewezen zijn in zaken 
waarvan de concrete feitelijke gege
vens anders waren, zij niet van aard 
zijn om hun besluitvorming te be'in
vloeden; 

Dat het arrest zodoende eisers 
verweer verwerpt, zonder misken
ning van de beginselen betreffende 
het tegensprekelijk debat en zonder 
miskenning van het recht van verde
diging; 

Overwegende dat het beginsel van 
het gewijsde verhindert dat, na een 
vroegere veroordeling wegens be
paalde feiten, een nieuwe veroorde
ling zou worden uitgesproken ter za
ke van andere feiten waarvan de 
rechter vaststelt dat ze door eenheid 
van opzet verbonden zijn met de 
reeds vroeger bestrafte feiten en 
derhalve een collectief misdrijf ople
veren; dat echter omgekeerd een 
vroegere vrijspraak wegens een be
paald feit niet tot gevolg heeft dat 
later voor andere feiten geen veroor
deling zou kunnen worden uitge
sproken, nu in zodanig geval geen 
sprake kan zijn van een collectief 
misdrijf; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de omstandigheid dat eiser bij ar
rest van 30 januari 1983 van een an
der feit van vruchtafdrijving werd 
vrijgesproken op grond van onover
winnelijke dwaling, beslissing die 
inhoudt dat hij zich niet aan een 
misdrijf schuldig had gemaakt, niet 
tot gevolg heeft dat een ander feit 
van vruchtafdrijving waarvoor hij 
vervolgd is, niet strafbaar zou zijn; 

Overwegende derhalve dat het ar
rest niet diende vast te stellen dat 
het feit waarvoor eiser is veroor-
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deeld, niet uit hetzelfde misdadig 
opzet is voortgesproten als het feit 
waarvoor hij op grond van onover
winnelijke dwaling werd vrijgespro
ken; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, met 

de considerans dat << het hof (van be
roep) in casu slechts te oordelen 
heeft of (eiser) in dit ene, welbe
paald concreet geval zich al dan niet 
op noodtoestand (kon) beroepen », 
de conclusie van eiser beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. Op de voorziening van Jan 
Moorthamers : 

Overwegende dat bij akte, neerge
legd ter griffie van het Hof op 31 ja
nuari 1985, meester Biitzler, advo
caat bij het Hof van Cassatie, ver
klaart voor en in naam van eiser 
afstand te doen van de voorziening; 

Om die redenen, verleent aan Jan 
Moorthamers akte van de afstand; 
verwerpt de voorziening van Jean 
Amy; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

Nr. 333 

2' KAMER - 5 februari 1985 

1° VERNIELING VAN ANDERMANS 
ROERENDE EIGENDOMMEN - VER
NIELING - BEGRIP. 

2° VERNIELING VAN ANDERMANS 
ROERENDE EIGENDOMMEN - ROE
RENDE EIGENDOMMEN - BEGRIP. 

1° Vernieling van andermans roerende 
eigendommen, als het gaat om recla
meborden, vereist niet dat de beteke
nis van die borden is gewijzigd. (Art. 
559, 1•, Sw.) 

2• Een veroordeling op de basis van art. 
559, 1", Sw. is naar recht verantwoord 
als de strafrechter, die niet gebonden 
is door het burgerrechtelijk begrip 
« onroerend goed door bestemming », 
beslist dat een reclamebord, voorwerp 
van het misdrijf, een roerend goed is. 

(KOENDERS, JANSSENS, DE MEULDER) 

ARREST 

(A.R. nr. 8867) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 april 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de eisers tot een geldboete 
veroordeelt op grond van artikel 559, 
1°, van het Strafwetboek, wegens 
het opzettelijk beschadigen of ver
nielen van reclameborden; 

Dat het vonnis de veroordeling 
. laat steunen op de consideransen 
, dat de eisers << niet ontkennen dat 
zij met rode verf een reclamebord 
hebben besmeurd; dat het bijwerken 
van dit reclamebord een beschadi-
ding inhoudt; dat een bijkomende 

5 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit- betekenis aan deze borden geven 
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter · · t d b h d' · · 1· 

TT 1 d h D'H G JUlS e esc a tgmg en verme mg 
- vers aggever: e . aenens - e- · d t h t t f ht d · · 1 
Jijkluidende conclusie van de h. Declerc ervan I~; a . ~ s ra rec e ClVIe -
advocaat-generaal Advocaat: mi' rechtehjke fiChe van de onroerende 
Biitzler. · ' goederen bij inlijving niet aan-
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vaardt; dat de reclameborden even
als de affiches gemakkelijk kunnen 
verwijderd worden, zodat zij bij de 
interpretatie van ( ... ) artikel (559, 1") 
als roerend eigendom moeten be
schouwd worden »; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, dat een 
« eerlijke behandeling van de zaak » ver
eist, 

doordat, eerste onderdeel (blz. 3 con
clusies in hoger beroep), het bestreden 
vonnis stelt dat « vernieling of beschadi
ging • voorhanden is, namelijk : « dat het 
geven van een bijkomende betekenis aan 
deze (reclame)borden juist de beschadi
ging ervan is », 

terwijl inhoudelijk niets van de oor
spronkelijke reclameboodschap (reclame 
voor Flanders Technology) verloren ging 
en deze niettegenstaande de bijwerking 
door betichten g~heel bleef bestaan, en 
ook materieel het reclamepapier en bord 
onbeschadigd bleven; de eisers enkel met 
rode verf kleine bloedplekken aanbrach
ten op bepaalde plaatsen van de affiche; 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen haar beslissing onvoldoende mo
tiveert gezien er geen redelijk verband 
bestaat, minstens niet werd aangegeven 
door de rechtbank, waar zij lapidair stelt 
dat « het geven van een bijkomende be
tekenis aan een reclameboodschap de 
vernietiging of beschadiging ervan zou 
uitmaken •; het ontbreken van dit rede
lijk verband een inbreuk uitmaakt op de 
motiveringsverplichting (schending van 
artikel 97 van de Grondwet en artikel 6.1 
van het verdrag); 

tweede onderdeel (blz. 3-4 conclusie in 
hoger beroep), het bestreden vonnis stelt 
dat roerende goederen ·zouden zijn be
schadigd door de eisers, 

terwijl de reclamebladen waarop de 
verf door de eisers werd aangebracht 
met kleefmiddel stevig op de reclamebor
den werden bevestigd en deze op hun 
beurt met vijzen in de muren van gebou
wen waren vastgehecht; voor motivering 
van haar stelling de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Antwerpen verwijst naar 
rechtsleer, die stelt dat « de civielrechte
lijke fictie van onroerendmaking door in
lijving niet wordt aanvaard » in het 
strafrecht; de rechtbank hierbij uit het 
oog verliest dat een citaat uit de rechts
leer geen motivering is, en dat aileen 

daarmee niet kan worden voldaan aan 
de verplichting voor de rechtbank om 
haar beslissing te motiveren; de recht
bank van eerste aanleg daarenboven 
poogt haar beslissing te motiveren door 
te stellen dat de borden en affiches ge
makkelijk kunnen worden verwijderd; 
zulks echter uit geen enkel stuk blijkt en 
derhalve deze motivering niet op enig 
feit is gesteund, voor zover ze al juist 
zou zijn, zodat met schending van de 
vereisten van motivering cfr. artikel 97 
van de Grondwet en artikel 6.1 van het 
verdrag, de rechtbank stelt dat roerende 
goederen door betichten werden bescha
digd; 

derde onderdeel (blz. 5 conclusies in 
hoger beroep), de rechtbank stelt dat de 
reclameborden zijn vernield of bescha
digd, 

terwijl enkel op de reclamebladen hier 
en daar rode verf werd aangebracht, en 
de reclameborden (waarop de bijgewerk
te bladen gekleefd zijn) niet de minste 
schade ondervonden; nergens in de stuk
ken is terug te vinden of en waar de re
clameborden zijn beschadigd, en de 
rechtbank zulks ook nergens vermeldt in 
haar vonnis, alhoewel in conclusies de 
rechtbank op dit feit werd gewezen; het 
gebrek aan antwoord op de conclusies 
van betichten een schending inhoudt van 
de motiveringsverplichting (cfr. schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en artikel 6.1 van het verdrag); 

vierde onderdeel (biz. 5 conclusies in 
hoger beroep), het vo::mis van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen 
opzettelijke beschadiging weerhoudt, 

terwijl de eisers in conclusie dit opzet 
hadden ontkend en zich daarenboven be
riepen op het recht van vrije meningsui
ting gewaarborgd door artikel 10 van de 

. Europese Conventie van de Rechten van 
.de Mens; de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen zonder enige redelijke 
motivering gewoon stelt dat « opzette
lijke beschadiging of vernieling voorhan
den is », zonder enige aanduiding van de 
feiten waaruit zulks blijkt of aanduiding 
van een redelijk verband waaruit zulks 
kan worden afgeleid; zulks uiteraard ge
beurde met schending van de artikelen 
97 van de Grondwet en 6.1 van het ver
drag: 

Overwegende dat de aangevoerde 
grieven geen schending kunnen 
opleveren van artikel 6.1 van het 
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Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden; 

Overwegende dat de rechters ten 
deze moesten nagaan of de reclame
borden opzettelijk beschadigd of 
vernield werden; dat zij hierbij niet 
hoefden vast te stellen dat de bete
kenis van de borden gewijzigd werd; 

Dat, nu de rechters wel constate
ren dat de eisers de reclameborden 
hebben bijgewerkt om er een bijko
mende betekenis aan te geven, het
geen naar hun oordeel beschadiging 
oplevert, het bestreden vonnis te
vens aanduidt waaruit het de opzet
telijkheid van de bedoelde beschadi
ging afleidt; 

Dat het vonnis zodoende ook de 
conclusie van de eisers beantwoordt 
ten betoge dat zij « niets beschadig
den »; 

Overwegende dat het vonnis 
voorts nagaat of de beschadigde re
clameborden roerende goederen 
zijn; dat het zijn beslissing desaan
gaande niet laat steunen op « een ci
taat uit de rechtsleer », maar op de 
vaststelling dat die borden gemak
kelijk kunnen verwijderd worden; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige opkomt tegen de feite
lijke beoordeling van de rechters; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 7 van het V er
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden dat verbiedt een betichte te ver
oordelen en te straffen op grond van een 
wetsartikel (artikel 559.1' van het Straf
wetboek) van onduidelijke of onpreciese 
strekking, 

doordat, eerste onderdeel, de recht
bank artikel 559.1' van het Strafwetboek 
toepast op de ten laste gelegde feiten, 
wat enkel mogelijk is voor roerende goe
deren, 

terwijl men hier te maken heeft met 
reclamebladen en -borden, vastgehecht 
aan een gevel van een woning en dus on
roerend door bestemming; wanneer de 
rechtbank terecht zou hebben veroor
deeld, men alleszins moet toegeven dat 

de reclamebladen die zouden zijn be
schadigd, onroerend waren door bestem
ming of incorporatie, gezien zij door kle
ving op de borden zijn aangebracht en 
zo een geheel uitmaken met het onroe
rend goed waarop de borden zijn beves
tigd; artikel 559.1' van het Strafwetboek 
dus in elk geval onduidelijk en dubbel
zinnig is geformuleerd, en men van de 
wetgever mag eisen dat naast roerende 
goederen ook onroerende goederen door 
bestemming ook nominatim in het arti
kel worden opgenomen; dit tot op heden 
nog niet gebeurde, men moet besluiten 
dat met schending van artikel 7 van het 
verdrag, artikel 559.1' van het Strafwet
boek is toegepast op de ten laste gelegde 
feiten; 

tweede onderdeel, een analoge toepas
sing is gemaakt van artikel 559.1' van het 
Strafwetboek (normaal enkel van toepas
sing op roerende goederen), op onroeren
de goederen door bestemming, 

terwijl analoge toepassingen van straf
rechtelijke bepalingen als onverenigbaar 
worden aangemerkt door de Europese 
Commissie van de Rechten van de Mens 
met artikel 7 van het verdrag; artikel 
559.1' van het Strafwetboek uitdrukkelijk 
op roerende goederen van toepassing is 
(de strafwet is daarenboven van strikte 
interpretatie); de rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen derhalve dit artikel 
niet zonder meer kan toepassen op be
schadiging van onroerende goederen; de
ze toepassing niet kan worden verant
woord omwille van het feit dat de 
rechtbank onroerendmaking door incor
poratie een • civielrechtelijke fictie • 
noemt; de rechtbank in dit concreet ge
val artikel 559.1' van het Strafwetboek 
enkel kon toepassen bij analogie; derge
lijke analoge toepassing verboden is val
gens artikel 7 van het verdrag : 

Overwegende dat de appelrech
ters, met inachtneming van de auto
nomie van het strafrecht, op grond 
van de door hen op onaantastbare 
wijze vastgestelde feitelijke gege
vens van de zaak, beslissen dat de 
reclameborden ten deze roerende 
goederen zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over bet derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 10 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, dat beperking van de vrije me-
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ningsuiting verbiedt, voor zover deze be
perking niet valt onder de bepalingen 
van artikel 10.2 van dit verdrag, alsmede 
van artikel 19 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politie
ke rechten, voor zover niet beperkt in ar
tikel 19.3 van het Verdrag, 

doordat, op grand van artikel 559.1° 
van het Strafwetboek een inmenging 
plaatsgreep van overheidswege op· de 
vrijheid om een mening te koesteren en 
meer bepaald op de vrijheid om deze me
ning door te geven, 

terwijl de veroordeling op grand van 
artikel 559.1° van het Strafwetboek op 
geen enkele uitzonderingscategorie is ge
steund, aangegeven hetzij in artikel 10.2 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens, hetzij in artikel 
19.3 van het Internationaal Verdrag; ner
gens in het vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen is terug 
te vinden op welk uitzonderingscriterium 
vervat in vermelde bepalingen de veroor
deling van de eisers en de beperking van 
hun expressievrijheid is gesteund; mocht 
men toch een SJ!lOOr van een uitzonde
ringscriterium terugvinden in het vonnis 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen, men moet toegeven dat de 
toepassing van dit criterium niet is ge
motiveerd op grand van de vijf motive
ringscriteria zoals deze zijn ontwikkeld 
in het Sunday Times-arrest van het Eu- · 
ropees Hof van de Rechten van de Mens 
te Straatsburg; de noodzaak van derge
lijk uitgebreide motivering wordt aange
toond in de rechtsleer : 

Overwegende dat de rechters, bij 
ontstentenis van conclusie dienaan
gaande, de toepassing van artikel 
559.1 o van het Strafwetboek ten aan
zien van de in het middel vermelde 
verdragen niet hoefden te verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan-

5 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. E. Van der Mussele, Antwerpen. 

Nr. 334 

2' KAMER - 5 februari 1985 

1° WEGEN - K.B. VAN 14 DEC. 1959 WAARBIJ 
REGELEN WORDEN GESTELD OP HET AAN· 
PLAKKEN EN RECLAME MAKEN - DRAAG
WIJDTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL ENKEL GER!CHT TEGEN EEN BE
SLISSING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBE
ROEP IS INGESTELD - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1" Het K.B. van 14 dec. 1959 waarbij re
gelen worden gesteld op het aanplak
ken en reclame maken, is o.m. toepas
selijk op de verkeerswegen die, ook al 
zijn zij v66r 1 jan. 1959 voor het ver
keer opengesteld, pas na die datum als 
rijkswegen zijn aangewezen (1). (Art. 
1, 3", K.B. 1 maart 1960 houdende be
paling van de verkeerswegen waarvoor 
regelen worden gesteld op het aan
plakken en reclame makem.) 

2" Niet ontvankelijk is het cassatiemid
del dat enkel gericht is tegen een be
slissing waartegen geen cassatieberoep 
is ingesteld (2). 

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 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 

(1) Zie Cass., 25 nov. 1980, A.R. nr. 6053 
(A.C., 1980-81, nr. 181). 

(2) Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 434); +ie 
Cass., 15 feb. 1984, A.R. nr. 3444 (ibid., 1983-84, 
nr. 333) en 31 okt. 1984, A.R. nr. 3854 
(ibid., 1984-85, nr. 152). 

Zie Cass., 6 dec. 1983, A.R. nr. 8293 
(A.C., 1983-84, nr. 193) : in strijd met wat het 
middel aanvoert, behoeft het O.M. de voor de 
beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke niet 
te dagvaarden. 
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(REUL) 

ARREST 

(A.R. nr. 9090) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1.3° van het 
koninklijk besluit van 1 maart 1960 hou
dende bepaling van de verkeerswegen 
waarvoor regelen worden gesteld op het 
aanplakken en reclame maken, en 4c 
van het koninklijk besluit van 14 decem
ber 1959 waarbij regelen worden gesteld 
op het aanplakken en reclame maken, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat de Martelarenlaan te Leuven over
eenkomstig artikel 1.3° van het konink
lijk besluit van 1 maart 1960 als een be
schermde niet-toeristische verkeersweg 
werd gerangschikt, zodat de bepalingen 
van de artikelen 4 en 5 van het konink
lijk besluit van 14 december 1959 van 
toepassing zijn, om reden « dat de Mar
telarenlaan te Leuven Rijksweg nummer 
792 werd ingevolge de bepalingen van 
het koninklijk besluit van 5 februari 
1971; ( ... ) dat derhalve vaststaat dat 
kwestieuze rijksweg opengesteld werd 
na 1 januari 1959; dat een wijziging van 
het karakter van een rijbaan immers 
een openstelling is in de zin van de wet
telijke bepalingen terzake toepasselijk », 

terwijl de loutere wijziging in het ka
rakter van een rijbaan niet kan gelijkge
steld worden met een openstelling in de 
zin van artikel 1.3° van het koninklijk be
sluit van 1 maart 1960, zodat het bestre
den arrest, op grand van de enkele vast
stelling dat de Martelarenlaan door het 
koninklijk besluit van 5 februari 1971 
werd ingedeeld bij de rijkswegen, niet 
wettelijk kon beslissen dat de Martela
renlaan te Leuven na 1 januari 1959 
werd opengesteld in de zin van de wette
lijke bepalingen terzake toepasselijk 
(schending van artikel 1.3° van het 
koninklijk besluit van 1 maart 1960 en 
van artikel 4, van het koninklijk besluit 
van 14 december 1959): 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 1 maart 1960 in zijn arti
kel 1 als verkeerswegen, bedoeld in 
artikel 4, letter c, van het koninklijk 
besluit van 14 december 1959, aan
wijst: 1. een aantal in de bijlage I 

individueel aangewezen wegen, 2. de 
rijkswegen en provinciale wegen in 
het ten zuiden van Samber en Maas 
gelegen deel van de provincies He
negouwen, Namen en Luik, alsmede 
in de provincie Luxemburg, behou
dens aangewezen uitzonderingen, 
3. de na 1 januari 1959 voor het ver
keer opengestelde en open te stellen 
rijkswegen; 

Overwegende dat die opsomming 
niet betekent dat een verkeersweg, 
die bij het van kracht worden van 
het koninklijk besluit van 1 maart 
1960 voor het verkeer was openge
steld en die niet in de bijlage I van 
dit koninklijk besluit werd aangewe
zen, later, door een verandering van 
karakter en toepasselijk regime, 
niet onder de bepaling van het arti
kel 1.3° van het koninklijk besluit 
zou kunnen vallen; 

Overwegende dat, zoals vermeld 
in de toelichting van het middel, de 
woorden « na 1 januari 1959 voor 
het verkeer opengestelde of open te 
stellen rijkswegen » in artikel 1.3° 
van het koninklijk besluit van 1 
maart 1960 moeten gei:nterpreteerd 
worden als « rijkswegen, voor de 
eerste maal voor het verkeer open
gesteld na 1 januari 1959 »; 

Overwegende evenwel dat een 
verkeersweg niet als « rijksweg » 
voor het verkeer kan worden open
gesteld zolang die verkeersweg dit 
karakter van << rijksweg » niet heeft; 

Dat derhalve de openstelling voor 
het verkeer van de rijksweg nr. 792 
te Leuven niet kan gesitueerd wor-

. den v66r het in werking treden van 
het koninklijk besluit van 5 februari 
1971 waarbij de Martelarenlaan te 
Kessel-Lo, thans Leuven, rijksweg 
nr. 792 werd; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus door hun beslissing de in het 
middel aangevoerde wettelijke bepa
lingen niet schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, 
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doordat het bestreden arrest het von
nis van de Correctionele Rechtbank te 
Leuven van 7 januari 1983 bevestigt en 
eiseres veroordeelt tot een geldboete en 
de kosten, om reden dat « ingevolge de 
bepalingen van artikel 1.3° van het 
koninklijk besluit van 1 maart 1960 ( ... ) 
de Martelarenlaan te Leuven ( ... ) be
heerst werd door de bepalingen van de 
artikelen 4 en 5 van het koninklijk be
sluit van 14 december 1959; ( ... ) dat (eise
res) zich niet kon beroepen op onover
winnelijke dwaling; ( ... ) dat de feiten 
bewezen zijn », 

terwijl eiseres in regelmatig voorge
dragen conclusie had voorgehouden dat 
de vordering van het openbaar ministe
rie onontvankelijk was en dat de eerste· 
rechter ten onrechte had geoordeeld dat 
eiseres alleen en in persoonlijke naam 
kon vervolgd worden, dat eiseres in het 
bijzonder had voorgehouden dat de 
P.V.B.A Belgian Posters Cy burgerlijk 
aansprakelijk was voor de geldboeten en 
de kosten en dat de strafrechtelijke ver
volging van een orgaan van de burgerlijk 
aansprakelijke vennootschap ondeelbaar 
is met de burgerlijke vordering tegen de 
burgerlijke aansprakelijke vennootschap, 
zodat het arrest, door deze regelmatig in 
conclusie voorgedragen verweermiddelen 
onbeantwoord te laten, niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel op
komt tegen een beslissing van het 
arrest van 22 februari 1984, waarte
gen geen cassatieberoep gericht 
werd; 

Dat het middel mitsdien niet ont-

Nr. 335 

2' KAMER - 5 februari 1985 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGL. 
1 DEC. 1975, ART. 12.2 - OVERTREDING VAN 
DIE BEPALING - OVERTREDING NIET DOOR 
DE KONING ALS ZWARE OVERTREDING AAN
GEWEZEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - STRAF UITGESPRO
KEN WEGENS EEN ZWARE OVERTREDING VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT - MIDDEL 
WAARIN WORDT BETWIST DAT HET GAAT OM 
EEN ZWARE OVERTREDING - STRAF NAAR 
RECHT VERANTWOOORD DOOR DE OVERTRE
DING, OOK AL WAS ZIJ DOOR DE KONING 
NIET ALS ZWARE OVERTREDING AANGEWE
ZEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN
STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID
DEL GERICHT TEGEN DE BESLISSING OP DE 
TEGEN DE ElSER INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - MIDDEL DAT ENKEL 
BETREKKING HEEFT OP EEN MISDRIJF - BE
SLISSING NIETTEMIN NAAR RECHT VERANT
WOORD DOOR EEN ANDER MISDRIJF - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

vankelijk is; ' 1o De bij art. 12.2 Wegverkeersregl. opge-
, legde verplichting om bij het oprijden 

En overwegende dat de substan- van een kruispunt dubbel voorzichtig 
tiele of op straffe van nietigheid te zijn, ten einde aile ongevallen te 
voorgeschreven rechtsvormen in' voorkomen, geldt voor iedere bestuur-
acht zijn genomen en de beslissing der, ongeacht of hij al dan niet voor-
overeenkomstig de wet is gewezen; ' rang geniet; de overtreding van die be

paling houdt geen verband met de in 
voormeld art. 12 vervatte voorrangsre
gels en, ofschoon van die overtreding 

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

sprake is in dat artikel, valt zij niet in 
het bijzonder als een zware overtre
ding aan te merken, in de zin van art. 
1, :!', a, K.B. van 7 april 1976, dat 
slechts betrekking heeft op de voor
rangsregels, die o.m. vervat zijn in art. 
12 Wegverkeersregl. (1). 

5 februari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De-1------------------
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Nelissen Grade. 

(1) Cass., 20 juli 1982, A.R. 
(A.C., 1981-82, nr. 665). 

nr. 2400 
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2" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel ten betoge dat de 
bewezen verklaarde overtreding van 
het Wegverkeersregl. niet door de Ko
ning als zware overtreding is aangewe
zen wanneer de uitgesproken straf 
naar recht verantwoord blijft, ook al 
wordt aangenomen dat de overtreding 
niet als zware overtreding was opgege
ven (2). 

3" en 4" Wanneer een enkele straf (3) en 
een burgerrechtelijke veroordeling (4) 
zijn uitgesproken wegens verschillende 
misdrijven, is niet ontvankelijk, bij ge
brek aan belang, de vordering tot cas
satie van de beslissing op de strafvor
dering en op de burgerlijke rechtsvor
dering, die is gegrond op een middel 
dat enkel betrekking heeft op een van 
die misdrijven, als de beslissingen 
naar recht verantwoord blijven door 
een ander bewezen verklaard misdrijf. 

(BELAEY T. DE CRAEMER) 

ARREST 

(A.R. nr. 9135) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 september 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser en tegen 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van verweerder tegen ei
ser: 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 12.2 van 
het Wegverkeersreglement, 1, 2", a, van 
het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot 
aanwijzing van de zware overtredingen 
van het algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer, en artikel 29 van 
de Wegverkeerswet, 

(2) Zie Cass., 14 sept. 1982, A.R. nr. 7363, en 
5 jan. 1983, A.R. nr. 2651 (A.C., 1982-83, nrs. 38 
en 259). 

(3) Cass., 11 dec. 1984, A.R. nr. 8950 
(A.C., 1984-85, nr. 226). 

( 4) Cass., 18 jan. 1978 (A. C., 1978, 606); zie 
Cass., 5 jan. 1983, A.R. nr. 2651 (A.C., 1982-83, 
nr. 259). 

doordat het bestreden vonnis het be
roepen vonnis bevestigt waar dit op 
strafrechtelijk gebied eiser heeft veroor
deeld tot een boete van 50 frank (met 
uitstel gedurende een jaar) wegens in· 
breuk op artikel 12.2 van het Wegver· 
keersreglement - ref. K.B. 7 april 1976 : 
zware overtreding, 

terwijl, naar luid van artikel 12.2 van 
het Wegverkeersreglement, de bestuur
der die een kruispunt oprijdt dubbel 
voorzichtig moet zijn ten einde aile onge
vallen te voorkomen; dat die verplichting 
geldt voor ieder bestuurder, ongeacht of 
hij voorrang geniet of niet; dat krach
tens artikel 1, 2", a, van het koninklijk 
besluit van 7 april 1976 als zware over
tredingen worden beschouwd in de zin 
van artikel 29 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, de overtre
dingen van de voorrangsregels welke on
der meer zijn voorgeschreven door arti
kel 12 van het algemeen wegverkeersre
glement; dat de tegen eiser bewezen 
verklaarde overtreding, ofschoon ze valt 
onder de toepassing van voormeld arti
kel 12, geen inbreuk vormt op de in dit 
artikel vervatte voorrangsregels; dat ze 
derhalve overeenkomstig artikel 29, 

· tweede lid, van de Wegverkeerswet een 
gewone overtreding uitmaakt, zodat de 
in het bestreden vonnis aangegeven 
kwalifikatie van artikel 12.2 van het 
Wegverkeersreglement als zijnde een 
zware overtreding onwettig is (schending 
Vtin de artikelen 12.2 van het Wegver
keersreglement, 29 van de Wegverkeers
wet en 1, 2", a, van het koninklijk besluit 
betreffende de zware verkeersovertredin
gen), zodat daardoor ook de toegepaste 
strafmaat onwettig is : 

Overwegende dat de tegen eiser 
bewezen verklaarde telastlegging A, 
namelijk een overtreding van arti
kel 12.2 van het Wegverkeersregle
ment, ofschoon ze valt onder artikel 
12, geen overtreding uitmaakt van 
de in dit artikel vervatte voorrangs
regels, derhalve niet valt onder toe
passing van artikel 1, 2o, a, van het 
koninklijk besluit van 7 april 1976, 
en als « gewone » overtreding, over
eenkomstig artikel 29, tweede lid, 
van de Wegverkeerswet, bestraft 
wordt met een gevangenisstraf van 
een dag tot een maand en met een 
geldboete van 10 frank tot 500 frank 
of met een van die straffen alleen; 
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Dat bijgevolg de door het vonnis 
opgelegde straf, zijnde een geldboe
te van vijftig frank, voor een « ge
wone » verkeersovertreding wette
lijk is verantwoord; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 16.3 van het Wegverkeersre
glement en voor zoveel als nodig 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het be
roepen vonnis bevestigt waar dit : op 
strafrechtelijk gebied eiser heeft veroor
deeld tot een boete van 50 frank (met 
uitstel gedurende een jaar), wegens het 
niet rechts inhalen, en dit vonnis beves
tigd is geworden, om reden dat : « Andre 
De Craemer verklaarde dat hij het linker 
richtingslicht van zijn voertuig had aan
gestoken vooraleer naar links af 
te slaan. Freddy Belaey en de getuige 
Boghaert verklaren enkel dat zij geen 
richtingslicht gezien hebben. De aanrij
ding zelf gebeurde volledig links van de 
Gentseweg. Het is niet bewezen dat An
dre De Craemer zich vooraf niet naar 
links had begeven », 

terwijl eiser, door in besluiten op te 
werpen dat uit de stand der voertuigen 
zoals aangeduid op de schets volgt dat 
het voertuig van (verweerder) v66r het 
impakt tussen beide voertuigen de uiter
ste rechterzijde der rijbaan volgde, te
recht mocht voorhouden dat vermits 
(verweerder) een inbreuk heeft gepleegd 
op artikel 19.3 van het Wegverkeersregle
ment, meer bepaald uiterst rechts van de 
rijbaan is blijven rijden tot de aanvang 
van zijn afdraaimaneuver, eiser geen in
breuk op artikel 16.3, alinea 2, van het 
Wegverkeersreglement kon verweten 
worden, dat met name het inhalen enkel 
mag en moet rechts geschieden wanneer 
degene, die ingehaald zal worden, te 
kennen heeft gegeven dat hij naar links 
wihle afslaan en daartoe naar links is J 

uitgeweken - slechts vanaf het ogenblik 
dat· deze twee voorwaarden vervuld zijn 
is )let links inhalen verboden, zodat het 
bestreden vonnis zich niet kon beperken 
tot de vaststelling dat het niet bewezen: 
is q.at (verweerder) zich vooraf niet naar 
links had begeven; dat nu niet vaststaat 
dat (verweerder) zich naar links begaf, 
zodat een van de twee voorwaarden op
dat artikel 16.3, alinea 2, van het Weg
verkeersreglement zou toepassing vin-

den, niet vervuld is (schending van de 
artikelen 16.3, alinea 2, van de Grand
wet): 

Overwegende dat, nu het bestre
den vonnis eiser tot een enkele straf 
veroordeelt wegens de telastlegging 
A {overtreding van artikel 12.2 van 
het Wegverkeersreglement) en B 
{overtreding van artikel 16.3, tweede 
lid, van het Wegverkeersreglement) 
en de civielrechtelijke veroordeling 
van eiser grond vindt in het bewe
zen verklaren van die twee telast
leggingen, en nu die straf en civiel
rechtelijke veroordeling wettelijk 
verantwoord blijven door het bewe
zen verklaren van de telastlegging 
A, het middel, dat alleen betrekking 
heeft op de telastlegging B, zelfs in
dien het gegrond zou zijn, niet tot 
cassatie kan leiden; dat het derhalve 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende, wat de beslis
sing op de strafvordering betreft, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eiser 
tegen verweerder : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

5 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. P. Amerijckx, Gent. 
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Nr. 336 

2• KAMER - 5 februari 1985 

WEGVERKEER - VEROORDELING TER
ZELFDER TIJD GEGROND OP DE ARTT. 12.4 EN 
13 EN 19.1, 19.2, 2o EN 3°, WEGVERKEERSREGLE
MENT 1 DEC. 1975 - ONWETTIGE VEROORDE
LING. 

Niet wettig is de beslissing wa.a.rbij de 
bekla.a.gde wordt veroordeeld wegens 
een feit da.t is omschreven a.ls overtre
ding zowel va.n de a.rtt. 12.4 en 13 a.ls 
va.n de a.rtt. 19.1, 19.2, 2' en 3', Weg
verkeersreglement (1). 

(BLANQUAERT T. DE PROFT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9168) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 september 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermon
de; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

Over het a.mbtsha.lve a.a.ngevoerde mid-· 
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 12.4, 13 im 19.1 en 19.2 van het 
Wegverkeersreglement: 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt wegens het veroorzaken 
van een verkeersongeval tot een en
kele geldboete ter zake van overtre
ding van de artikelen 12.4, 13 en 
19.1 en 19.2, 2° en 3°, van het Weg
verkeersreglement; 

Overwegende dat de artikelen 12.4 
en 13 van het Wegverkeersregle
ment alleen betrekking hebben op 
het uitvoeren van een maneuver dat 
door dat reglement niet aan meer 
bepaalde regelen is onderworpen en 
op de aankondiging van een zodanig 
maneuver; dat artikel 19 van het 

(1) Zie Cass., 13 april 1964 (Bull. en· 
Pas., 1964, I, 863) en 24 april 1979 
(A.C., 1978-79, nr. 1003). 

Wegver keersreglement betrekking 
heeft op het bijzonder maneuver dat 
erin bestaat van richting te verande
ren; 

Overwegende dat het vonnis eiser 
schuldig verklaart zowel aan de 
overtredingen bepaald bij de artike
len 12.4 en 13 van het Wegverkeers
reglement als aan de overtredingen 
bepaald bij artikelen 19.1 en 19.2, 2o 
en 3°, van datzelfde reglement; dat 
nu, zoals blijkt uit de redengeving 
van het vonnis, die overtredingen 
hetzelfde rijmaneuver betreffen, het 
vonnis hetzij de artikelen 12.4 en 13 
hetzij artikelen 19.1 en 19.2 van het 
Wegverkeersreglement schendt en 
de beslissing niet naar recht verant
woordt; 

. II. ~n zoverre de voorziening ge
ncht 1s tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiser : 
Over~egende dat de vernietiging, 

op de met 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 de eerste beslissing, ook al is 
die vernietiging ambtshalve uitge
sproken; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het door eiser aange
voerde middel te onderzoeken, ver
nietigt het bestreden vonnis; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde vonnis; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde, zitting hou
dend in hoger beroep. 

5 februari 1985 - z• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Versla.ggever: de h. D'Haenens- Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advoca.a.t: 
mr. G. Grysolle, Dendermonde. 
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Nr. 337 

2" KAMER - 5 februari 1985 

1° MISDR;JF - UITLOKKEN - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN- MEMORIE VAN DE 
ElSER - INDIENING VAN DE MEMORIE VER
EIST TEN MINSTE ACHT DAGEN V66R DE TE
RECHTZITTING - BEREKENING VAN DETER
MIJN. 

1o Naar recht verantwoord is het arrest 
waarbij wordt beslist dat er geen uit
lokking van een misdrijf aanwezig is, 
wanneer het vaststelt dat het oogmerk 
om het misdrijf te plegen hestand bui

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering tegen medebe
klaagden: 

Overwegende dat de eisers geen 
hoedanigheid hebben om tegen zo
danige beslissingen cassatieberoep 
in te stellen; 

II. In zoverre de voorziening van 
de eiser Peter Suy gericht is tegen 
de beslissing op de strafvordering 
waarbij hij van de telastlegging Al 
wordt vrijgesproken : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

ten enig optreden van de politie en dat III. In zoverre de voorziening van 
de politie zich heeft beperkt tot het ·de eiser Walter Van Rompaey ge
scheppen van een gelegenheid om vrij richt is tegen de beslissing op de 
een strafbaar feit te plegen in zodani- strafvordering waarbij hij wordt 
ge omstandigheden dat zij de uitvoe- veroordeeld wegens « poging tot 
ring ervan kon vaststellen (1). 

doodslag »: 
2° Niet ontvankelijk is de memorie die Overwegende dat eiser niet wordt 

de eiser tot staving van een cassatiebe- veroordeeld wegens dergelijke te
roep in strafzaken minder dan acht Iastlegging; dat de voorziening blijk
vrije dagen v66r de terechtzitting heeft baar de telastlegging B bedoelt, zijn
ingediend, oak al waren de negende en 
tiende dag v66r de terechtzitting een de weerspannigheid tegen politie, 
zaterdag, een zondag of een andere door een enkel persoon voorzien van 
wettelijke feestdag is (2). (Art. 420bis, wapens; dat eiser van die telastleg-
eerste lid, Sv.) ging wordt vrijgesproken; 

(GADDUM, SUY, VAN ROMPAEY) 

ARREST 

(A.R. nr. 9277) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 november 1984 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen van de eisers gericht zijn « te
gen aile beschikkingen van (het) ar
rest »; 

(1) Zie Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 655); 
A. DE NAUW, « La provocation a !'infraction par 
un agent de l'autorite », Rev. dr. pim., 1980, 
blz. 321 tot 326. 

(2) Cass., 19 nov. 1974 (A.C., 1975, 344); zie 
Cass., 24 mei 1983, A.R. nr. 8044 (ibid., 1982-83, 
nr. 528). 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

IV. In zoverre de voorziening van 
de eiser Robert Gaddum gericht is 
tegen de beslissing op de strafvorde
ring waarbij hij wegens de telastleg
ging A2 wordt veroordeeld : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 154 en 189 van het 
Wetboek van Strafvordering, van het be
ginsel van de eerbiediging van het recht 
van verdediging, en, voor zover nodig, 
van de wet van 24 februari 1921, 

doordat het arrest eiser tot een gevan
genisstraf van drie jaar veroordeelt we
gens het in zijn bezit hebben, verkopen, 
te koop stellen, afleveren of zich aan
schaffen van 20,6 kg. cannabis op 22 sep
tember 1983 te Waremme, hoewel eiser 
in zijn conclusie had aangevoerd dat het 
strafbaar feit niet wettelijk bewezen was 
daar het door de politie was uitgelokt, op 
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grond " dat ten deze het optreden van de 
politie van Waremme ( ... ) enkel en alleen 
mogelijk was omdat zij inlichtingen had
den gekregen van Genevois, die onder 
dekmantel voor het B.I.C. werkte, en ter 
zake dus optrad als "undercover-agent", 
dat dan ook de legaliteit van deze " un
dercover-agent" te onderzoeken is ( ... ), 
dat het ten deze belangrijk is uit te rna
ken welke grenzen er zijn tussen ener
zijds een toegelaten politionele informa
tie- of infiltratieoperatie en anderzijds 
een verboden politionele uitlokking, dat 
politionele informatie en infiltratie, 
waarbij men zich tot louter " underco
ver" toezicht kan beperken of waarbij 
men zelfs, behoudens dit toezicht, aan de 
(potenWHe) dader een gelegenheid kan 
bieden om onder door politiediensten 
controleerbare voorwaarden een straf
baar feit te plegen, immers door geen 
wettelijke bepaling worden verboden, dat 
dergelijke opdrachten echter nooit in een 
politionele uitlokking mogen ontaarden, 
dat de politionele uitlokking, die de eer
ste rechter overigens ten onrechte als 
verschoningsgrond betitelde, te defi
nieren valt als een bedrieglijk middel 
dat aangewend wordt om een strafbaar 
feit te doen plegen ( ... ), dat aanzetten tot 
het plegen van een misdrijf erin bestaat 
misdadig opzet te doen ontstaan of dat 
opzet aan te moedigen (renforcer) bij 
hem die het misdrijf zal uitvoeren ( ... ), 
dat bij de marginale toetsing van de le
galiteit van een " undercover-operatie " 
( ... ) volgende feitelijke appreciatie-ele
menten te onderzoeken zijn : ( ... ) de "un
dercover-agent" mag op de (potentiele) 
dader geen materiEHe of morele druk uit
oefenen die de vrije wil be'invloedt; geen 
giften, beloften, bedreigingen of andere 
arglistigheden als vermeld in artikel 66, 
alinea 4, van het Strafwetboek mogen 
aangewend worden ter uitlokking van 
het strafbaar feit, de persoon van wie 
verwacht wordt dat hij het misdrijf zal 
uitvoeren, mag met andere woorden niet 
dermate bewogen worden dat hij niet an
ders dan in strijd met de wet kan hande
len of dat hij enig misdrijf pleegt dat hij 
anders niet zou hebben begaan; uit dit 
alles volgt ook dat aan betrokkene op elk 
ogenblik ruimte moet worden gelaten om 
de feiten niet te plegen of om met een 
reeds ingezette criminele activiteit te 
breken; wanneer in hoofde van deze per
soon, het misdadig opzet evenwel vast-· 
staat, en dit buiten elke bei:nvloeding 
vanwege de " undercover-agent " mag de
ze laatste, en zonder dat er alsdan van 
uitlok:kin~ gesproken kan worden, de ge-

legenheid scheppen om onder door poli
tiediensten controleerbare voorwaarden 
een strafbaar feit te plegen; alleszins is 
geen bedrieglijke uitlokking meer moge
lijk eens de strafbare daad vrijelijk ge
steld werd, dat het hof thans " in concre
to » dient te onderzoeken of de genaam
de Genevois, alias Dieter Felten, de 
beklaagden in casu al dan niet uitlokte, 
( ... ), dat het B.I.C., zoals blijkt uit het 
verhoor onder ede van de genaamde Ge
nevois, slechts belangstelling kreeg voor 
de gedragingen van Suy nadat deze laat
ste samen met een in deze zaak niet ver
volgde F.L., alias Sam, drie kilogram 
hero'ine te koop had aangeboden voor 
2.300.000 frank per kilo aan een infor
mant van het B.I.C., dat deze informant 
vervolgens, na overleg met en op ver
zoek van commissaris De Wachter van 
het B.I.C., Genevois aan St·y voorstelde 
als een mogelijke koper van verdovende 
middelen, dat Suy bij zijn eerste onder
houd met Genevois inderdaad bevestigde 
dat hij de heroi:ne, waarvan sprake, " in 
zijn bezit kon krijgen >> ( ... ), dat de "un-
dercover-agent" er in de gegeven om
'standigheden mocht van uitgaan dat het 
misdadig opzet reeds vaststond in hoofde 
van Suy, vermits deze alleen reeds door 
het te koop stellen van verdovende mid
delen in overtreding was met de wet van 
24 februari 1921, dat het ter zake geen 
belang heeft na te gaan of Suy op dat 
ogenblik al dan niet reeds wist waar hij 
zich de te koop gestelde hero'ine zou ver
schaffen, dat nu er reeds misdadig opzet 
bestond, er niet van uitlokking gespro
ken kan worden in deze eerste fase van 
de contacten Genevois-Suy, ( ... ) dat Ge
nevois vervolgens geen contact meer had 
met Suy tot half september, ( ... ) dat het 
contact alsdan slechts hernieuwd werd 
nadat F.L. aan Genevois, en zonder dat 
deze er om vroeg, een partij hasjiesj van 
twintig kilogram had aangeboden, dat 
Genevois op dat ogenblik uit het telefo
nisch contact tussen F.L. en Suy vernam 
dat deze laatste ook betrokken was bij 
dit aanbod, dat nu er nogmaals in hoofde 
van Suy misdadig opzet bestond, en dit 
voor enige voorafgaandelijke beslissende 
tussenkomst van Genevois, deze laatste 
aan Suy de gelegenheid mocht bieden 
om, zoals reeds gezegd, onder controleer
bare voorwaarden een strafbaar feit te 
plegen, dat Genevois dit, wat de feiten 
van W aremme betreft, slechts daags 
voordien 'deed ( ... ) terwijl Gaddum reeds 
voor Suy voorafgaandelijk aangesproken 
werd om drugs te zoeken " enkele dagen 
v66r 22 september 1983 >> ( ... ), dat men al
dus zeker niet mag beweren, zoals be-
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klaagde Gaddum en Van Rompaey het in 
conclusies doen, dat de strafbare feiten 
te Waremme gepleegd, ten verzoeke en 
op initiatief van Genevois werden opge
zet, dat de " undercover-agent " aldus 
aan Suy aile ruimte liet om met de reeds 
ingezette criminele activiteit te breken, 
dat er in de gegeven concrete omstandig
heden geen uitlokking beTvezen is wat de 
zaak van Waremme betrt:ft >>, 

terwijl de vaststelling van een misdrijf 
nietig is en het proces-verbaal houdende 
deze vaststelling elke bewijswaarde mist, 
indien het strafbaar feit door de politie
diensten werd uitgelokt, de uitlokking of 
aanzetting tot het plegen van een mis
drijf bestaan in het aanwenden van een 
bedrieglijk middel dat ertoe strekt het 
misdadig voornemen bij hem die het 
misdrijf materieel zal uitvoeren hetzij op 
te wekken, hetzij aan te moedigen, opdat 
de voor uitlokking vereiste aanmoedi
ging van het misdadig voornemen voor
handen zou zijn, volstaat dat het aange
wende middel tot gevolg heeft dat het 
misdadig opzet ten uitvoer werd ge
bracht, doch niet daarenboven vereist is 
dat degene die het misdrijf materieel zal 
uitvoeren het strafbaar feit zonder de 
uitgeoefende morele dwang niet zou heb
ben gesteld, het bestreden arrest derhal
ve, door vast te steilen dat de voorliggen
de politionele infiltratieoperatie geen uit
lokking was op grand van de enkele 
motieven dat het misdadig voornemen 
zou bestaan hebben en het misdrijf zou 
gepleegd zijn indien de infiltratieoperatie 
niet had plaatsgevonden, en dat aan de 
daders aile ruimte werd gelaten om van 
het misdrijf af te zien, hoewel uit de fei
ten die het arrest in aanmerking neemt, 
blijkt dat de medebeklaagde Suy reeds 
v66r de feiten die het voorwerp van de 
telastlegging uitmaken door degene die 
de uitlokking heeft uitgevoerd, benaderd 
werd als mogelijke koper van verdoven
de middelen, niet wettelijk kon beslissen 
dat de uitlokking het r:1isdadig voorne
men niet heeft aangemoedigd : 

Overwegende dat, zoals in het 
middel vermeld, het arrest, na on
derzocht te hebben welke grenzen 
er zijn tussen enerzijds een toegela
ten politionele informatie- of infil
tratieoperatie en anderzijds een ver
boden politionele uitlokking, met 
aanduiding van de feitelijke appre
ciatie-elementen die bij de margina
le toetsing van de legaliteit van een 
« undercover-operatie » te onderzoe-

ken zijn, daarbij onderstrepend dat, 
wanneer in hoofde van een persoon 
het misdadig opzet vaststaat, en dit 
buiten elke be"invloeding vanwege 
de « undercover-agent », deze laat
ste, zonder dat er alsdan van uitlok
king gesproken kan worden, de ge
legenheid mag scheppen om onder 
door politiediensten controleerbare 
voorwaarden een strafbaar feit te 
plegen, en er alleszins geen bedrieg
lijke uitlokking meer mogelijk is 
eens de strafbare daad vrijelijk ge
steld werd, vaststelt onder meer dat 
de bedoelde agent Genevois hoofd
zakelijk met Suy contact onderhield 
en dat aile andere beklaagden 
rechtstreeks of onrechtstreeks via 
Suy in de zaak betrokken waren, 
dat Genevois alleszins, tijdens de 
korte ontmoetingen die hij met som
migen van de andere beklaagden 
had, geen enkele daad stelde die 
enige uitlokking van deze laatsten 
inhield, dat het B.I.C. slechts belang
stelling voor de gedragingen van 
Suy kreeg nadat deze, samen met 
een in deze zaak niet vervolgde F.L., 
alias Sam, drie kilogram hero'ine te 
koop had aangeboden aan een infor
mant van het B.I.C., die Genevois 
als mogelijke koper aan Suy voor
stelde, waarbij de agent er in de ge
geven omstandigheden mocht van 
uitgaan dat het misdadig opzet 
reeds vaststond in hoofde van Suy, 
vermits deze aileen reeds door het 
te koop stellen van verdovende mid
delen in overtreding was met de wet 
van 24 februari 1921, dat Genevois 
vervolgens gedurende zekere tijd 
geen contact meer had met Suy en 
dat het contact slechts hernieuwd 
werd nadat F.L. aan Genevois en 
zonder dat deze er om vroeg een 
partij hasjiesj van twintig kilogram 
had aangeboden, bij welk aanbod 
Suy betrokken was, zodat er in 
hoofde van deze laatste misdadig 
opzet bestond v66r enige vooraf
gaande beslissende tussenkomst van 
de agent, en dat Genevois, wat de 
feiten te Waremme (telastlegging 
A2} betreft, (het bieden van) de « ge
legenheid om onder controleerbare 
voorwaarden een strafbaar feit te 
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plegen » slechts daags v66r de vast
stelling van de feiten deed, terwijl 
de eiser Gaddum reeds voorafgaan
delijk door Suy aangesproken werd 
om drugs te zoeken, toevoegend dat 
de « undercover-agent » aldus aan 
Suy alle ruimte liet om met de 
reeds ingezette criminele activiteit 
te breken; 

Overwegende dat, door op grond 
van die gezamenlijke feitelijke en 
derhalve onaantastbare vaststellin
gen te verklaren dat in de gegeven 
concrete omstandigheden geen uit
lokking bewezen is wat de zaak van 
Waremme (telastlegging A2) betreft, 
het hof van beroep, zonder de in het 
middel ingeroepen wetsbepalingen 
te schenden of het recht van verde
diging te miskennen, zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt; 

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; 

V. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers Peter Suy en Walter 
Van Rompaey gericht zijn tegen de 
beslissing op de strafvordering 
waarbij zij wegens de telastlegging 
A2 worden veroordeeld : 

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; 

VI. In zoverre de voorziening van 
de eiser Peter Suy gericht is tegen 
de beslissing waarbij zijn onmiddel
lijke aanhouding wordt bevolen : 

Overwegende dat, nu de veroorde
lende beslissing (telastlegging A2) 
wegens de hierna uit te spreken ver
werping van de ertegen gerichte 
voorziening in kracht van gewijsde 
gaat, de tegen het bevel van onmid
dellijke aanhouding gerichte voor
ziening zonder belang en mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van Van Rom
paey die pas op 28 januari 1985 op 
de griffie van het Hof is neergelegd, 
dit is buiten de termijn voorgeschre
ven bij artikel 420bis, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafvordering, 
verwerpt de voorzieningen; veroor
deelt de eisers in de kosten van hun 
respectieve voorziening. 

5 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. St. Raes en Wagemans. 
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2' KAMER - 6 februari 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - STRAF NAAR RECHT VERANT
WOORD DOOR EEN VAN DIE MISDRIJVEN -
MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP 
EEN ANDER MISDRIJF - MIDDEL TEN BETO
GE DAT DE STRAF ZONDER DAT LAATSTE 
MISDRIJF MINDER ZWAAR ZOU ZIJN GE
WEEST - OMSTANDIGHEID DIE NIET BLIJKT 
UIT DE BESTREDEN BESLISSING - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

EENVOUDIGE BANKBREUK - EEN ENKELE 
HOOFDGEVANGENISSTRAF EN EEN ENKELE 
GELDBOETE, UITGESPROKEN WEGENS BANK
BREUK, OPLICHTING EN UITGIFTE VAN CHE
QUES ZONDER DEKKING - STRAF NAAR 
RECHT VERANTWOORD DOOR DAT LAATSTE 
MISDRIJF - BESLISSING WAARBIJ BOVEN
DIEN, WEGENS BANKBREUK, BEKENDMA
KING, BIJ U!TTREKSEL, VAN DE VEROORDE
LING WORDT BEVOLEN - VERPLICHTING IN 
HET UITTREKSEL ALLE MISDRIJVEN TE VER
MELDEN DIE MET DE ENIGE STRAF WORDEN 
GESTRAFT - MIDDEL BETREFFENDE DE OP
LICHTING GEGROND VERKLAARD - GEVOLG. 

3° OPLICHTING - BESTANDDELEN - LIS 

TIGE KUNSTGREPEN - REDENGEVING. 
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4° OPLICHTING - VALSE BELOFTEN - OP 

ZICHZELF GEEN LIST!GE KUNSTGREPEN, IN 
DE ZIN VAN ART. 496 SW. 

1" Wanneer een arrest een enkele straf 
uitspreekt wegens verschillende mis
drijven, waarvan een wettelijk straf
baar is met de uitgesproken straf, is, 
bij gebrek aan belang, het middel dat 
enkel betrekking heeft op een ander 
misdrijf niet ontvankelijk als, in strijd 
met wat de beklaagde, eiser, beweert, 
uit de bestreden beslissing niet blijkt 
dat zonder laatstbedoeld misdrijf de 
enkele straf minder zwaar zou zijn ge
weest (1). 

2" Wanneer een enkele straf, nl. een 
hoofdgevangenisstraf en een enkele 
geldboete, uitgesproken wegens een
voudige bankbreuk, oplichting en uit
gifte van cheques, zonder dekking, 
naar recht is verantwoord door 
laatstgenoemd misdrijf, zodat het mid
del, dat enkel betrekking heeft op de 
telastlegging « oplichting », in dat op
zicht niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang, vernietigt het Hof, indien 
het dat middel gegrond acht, die be
streden beslissing in zoverre zij be
veelt dat de veroordeling bij uittreksel 
zal worden bekendgemaakt; nu dat we
gens de bankbreuk bekend te maken 
uittreksel aile misdrijven die met die 
enige straf worden gestraft, en derhal
ve ook het misdrijf « oplichting », dient 
te vermelden, is de beslissing waarbij 
die bekendmaking wordt bevolen, niet 
naar recht verantwoord en is de ver
wijzing, alsmede de vernietiging, be
perkt tot dat beschikkende gedeelte 
(2). (Artt. 573 tot 578 en 583, inz. 3", 
Kh.) 

3" en 4" Het Hof kan de wettigheid van 
een beslissing niet toetsen, weshalve 
deze niet regelmatig met redenen is 
omkleed, wanneer de rechter, bij de 
bewezenverklaring van de listige 
kunstgrepen als bestanddeel van het 
misdrijf « oplichting » waaraan hij de 
beklaagde schuldig verklaart, laat 
steunen, enerzijds op niet nader be-

(1) Zie Cass., 11 maart 1981, A.R. nr. 1364 
(A.C., 1980-81, nr. 400), met verwijzingen in 
voetnoot 2; zie ook Cass., 23 sept. 1981, A.R. 
nr. 1718 (ibid., 1981-82, nr. 62) en 18 sept. 1984, 
A.R. nr. 8539 (ibid., 1984-85, :1r. 50). 

(2) Zie Cass., 18 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 
455); zie ook Cass., 27 maart 1972 (ibid., 1972, 
710) (redenen). 

schreven stukken, die het Hof derhal
ve niet bevoegd is te beoordelen, en 
anderzijds op valse beloften, die op 
zichzelf geen listige kunstgrepen zijn, 
in de zin van art. 496 Sw. (3). 

(DAENEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3768) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring: 

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

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat aan eiser ten laste was ge
legd « dat hij tussen 1 maart 1982 en 11 
maart 1982, in het gerechtelijk arrondis
sement Brussel : A. met overtreding van 
artikel 61, leden 1, 2 en 6, van de wet 
van 1 maart 1961, wetens en willens een 
cheque of enig ander door de wet van 1 
maart 1961 met de cheque gelijkgesteld 
waardepapier heeft uitgegeven zonder 
voorafgaand toereikend en beschikbaar 
fonds, ten deze dat hij twee cheques 
heeft uitgegeven op 11 februari 1982, na
melijk: 1) de gepostdateerde cheque nr. 
0000000065 van 2 maart 1982 ten bedrage 
van 37.750 frank die ten voordele van 
Francis Thomas is uitgeschreven op re
kening nr. 43-70071031-65 van de Krediet
bank; 2) een gepostdateerde cheque 
nr. 0000000066 van 29 mei 1982 ten be
drage van 50.000 frank die ten voordele 
van Francis Thomas is uitgeschreven op 
rekening nr. 43-70071031-65 van de Kre
dietbank >>, de telastlegging « uitgifte van 
ongedekte cheque » tegen eiser bewezen 

· verklaart op grand dat « zelfs als de stel
ling van (eiser) wordt aangenomen, die 
telastlegging eveneens bewezen is, daar 
een gepostdateerde cheque een cheque 
blijft en niet een kredietmiddel is en de 
cheque reeds bij de uitgifte gedekt moet 
zijn », 

terwijl het tegenstrijdig is enerzijds te 
vermelden dat eiser tussen 1 maart 1982 

(3) Zie Cass., 13 feb. 1967 (A. C., 1967, 734). 
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en 11 maart 1982 wetens en willens een 
cheque zonder dekking heeft uitgegeven 
en anderzijds eraan toe te voegen dat 
ten deze twee cheques zijn uitgegeven op 
11 februari 1982; het arrest, door de te
lastlegging bewezen te verklaren, die 
tegenstrijdigheid overneemt; die tegen
strijdigheid in de redengeving gelijkstaat 
met gemis aan redengeving (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat aan eiser ten 
laste was gelegd dat hij zich « tus
sen 1 maart 1982 en 11 maart 1982 » 
schuldig heeft gemaakt : A. aan uit
gifte « op 11 februari 1982 » van 
twee cheques zonder voorafgaand, 
toereikbaar en beschikbaar fonds; 
B. aan eenvoudige bankbreuk; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis vermeldt << dat de periode 
van het misdrijf ruimer moet wor
den genomen en de tijd tussen 16 
september 1980 en 11 maart 1982 
moet omvatten » en << dat beklaagde 
is aangezocht zijn verweer te voeren 
over de aldus uitgebreide periode, 
hiermee ingestemd heeft en zijn 
verweermiddelen heeft voorgedra
gen »; 

Overwegende dat het arrest het 
beroepen vonnis bevestigt << behalve 
wat de straffen betreft »; dat, derhal
ve, in hoger beroep de vaststelling 
van de periode van het misdrijf op 
de tijd tussen 16 september 1980 en 
11 maart 1982 ongewijzigd is geble
ven; 

Dat het middel, nu het aanvoert 
dat in de redengeving van de bestre
den beslissing een tegenstrijdigheid 
schuilt, die daarin niet voorkomt, 
feitelijke grondslag mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 496 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest eiser op de strafvor
dering die is ingesteld wegens oplichting, 
uitgifte van ongedekte cheques en een
voudige bankbreuk, veroordeelt tot een 
enkele straf van achttien maanden ge
vangenis en vijftig frank geldboete, on
der meer op grond « dat de houding van 
(eiser) en de omstandigheid dat hij niet 
eens aanstalten heeft gemaakt om wat 
dan ook aan zijn slachtoffer terug te be
talen, geen reden geven om te hopen dat 

hij zich zal beteren », en tevens met be
vestiging van de beroepen vonnissen be
veelt dat de beslissing overeenkomstig 
artikel 583 van het Wetboek van Koop
handel bij uittreksel zal worden bekend
gemaakt; dat het arrest de telastlegging 
van oplichting bewezen verklaart op 
grond « dat de datum van de ... (aan ei
ser) ten laste gelegde oplichting met ze
kerheid kan worden vastgesteld op 30 
april 1981 zowel voor het bedrag van 
500.000 frank dat hij, zoals hij ten slotte 
heeft toegegeven, ge'investeerd heeft in 
zijn toendertijd zeer slecht lopende zaak, 
als voor het bedrag van 400.000 frank dat 
hij heeft gedeeld met de heer Van der 
Straeten (zie zijn bekentenissen, biz. 4, 
stuk 17); dat reeds bij een eerste onder
zoek van de winst- en verliesrekeningen 
die praktijken aan het licht treden, nu 
een vennootschap met een kapitaal van 
250.000 frank, die toegeeft een verlies 
van 60.000 frank te hebben geleden, voor 
het jaar 1979 een bedrag van 2.242.760 
frank uitkeert aan haar bestuurders, ter
wijl voor het jaar 1980, waarin de verlie
zen 3.645.854 frank bedroegen, het over
gedragen verlies niet eens meegerekend, 
de bestuurders niet minder dan 2.357.500 
frank ontvingen; ... dat gelet hierop en 
terwijl (eiser), om zijn schandelijke win
sten te behouden, op 17 september 1980 
tegen persoonlijke borgstelling een le
ning van 3 miljoen frank aanging waar
mee aileen maar het bestaan van een 
reeds tot verdwijnen gedoemde vennoot
schap werd verlengd, vermits het gehele 
ontleende bedrag slechts de reeds be
staande put vulde, eiser zich duidelijk 
aan bedrog schuldig maakte toen hij de 
beer Thomas benaderde en hem ertoe 
aanzette 900.000 frank vers geld te porn
pen in een zaak die zo slecht ging dat 
(eiser) onmogelijk en op geen enkel 
ogenblik van de operatie kan staande 
houden te goeder trouw te hebben ge
handeld; dat de brieven van 30 januari 
1981 (bijblad 6 van de klacht), van 26 fe
bruari 1981 (bijblad 7), het bewijs van 
inschrijving (biz. 3/7) dat, ofschoon inge
vuld na het overmaken van de gelden, 
het centraal onderwerp was van de voor
dien gevoerde besprekingen, de twee 
ontvangstbewijzen die identiek waren op 
100.000 frank na en die dagtekenden van 
1 april 1981 en 30 april 1981, wei degelijk 
de listige kunstgrepen zijn die (eiser) 
heeft aangewend om tegen beloften die 
slechts waard waren wat zijn vennoot-
schap nog waard was op 30 april 1981, 
met andere woorden niets, het bedrag 
van 900.000 frank in handen te krijgen, 
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ofschoon hij door de overhandiging van 
de niet ge'inde en achteraf vernietigde 
cheque wist dat Thomas, om het bedrag 
bijeen te krijgen, zou moeten ontlenen 
en zich bijgevolg zou moeten ru'ineren, 
vermits de hem gedane beloften in geen 
geval konden worden nagekomen; ... dat 
al de bestanddelen van de ten laste ge
legde oplichting die ten dele gepleegd is 
in het voordeel van de vennootschap en 
ten dele om beklaagde in staat te stellen 
zich bedrieglijk te verrijken ten koste 
van een ander, bewezen zijn », 

terwijl de stukken die aldus door het 
bestreden arrest als listige kunstgrepen 
worden aangemerkt, de volgende inhoud 
hebben : 1) in de brief van 30 januari 
1981 schreef eiser, in naam van de ven
nootschap Speci, aan F. Thomas : « Hier
bij ingesloten vindt U het afschrift van 
de akte van oprichting van onze vennoot
schap de 1977 (sic.) Mocht U na lezing 
van het stuk nog steeds van plan zijn 
aandelen in onze vennootschap over te 
nemen, laat het ons dan ten spoedigste 
weten. Zo ja, weet dan dat in het Bel
gisch Staatsblad zal worden bekendge
maakt dat U aandeelhouder bent voor 
het aantal door U eventueel overgeno
men aandelen, en zulks na de jaarlijkse 
algemene vergadering die rond juni 
plaatsvindt »; 2) in de brief van 26 fe
bruari 1981 schreef eiser, in naam van 
de vennootschap Speci, aan F. Thomas : 
« Uw afwachtende houding ten aanzien 
van onze vennootschap verwondert ons 
ten zeerste en wij begrijpen uw handel
wijze niet. Uit wat voorafgaat en zonder 
bevestigend antwoord van Uwentwege 
binnen vijf dagen na onderhavig schrij
ven beschouwen wij onze akkoorden als 
nietig en van generlei waarde en zullen 
wij U wegens dat feit in gebreke stellen 
om ons al het· materieel in Uw bezit te
rug te bezorgen; 3) in het niet getekende 
inschrijvingsbewijs staat dat « de heer 
Francis Thomas, blijkens de vermeldin
gen van een op 4 mei 1981 gedane 
inschrijving in het aandelenregister van 
de vennootschap (Speci), blad 15, houder 
is van 15 maatschappelijke deelbewijzen, 
elk met een waarde 1000 ... >>; 4) het eer
ste ontvangbewijs van 400.000 frank is 
door eiser ondertekend op 16 april 1984 
ingevolge de op 1 april 1984 overeenge
komen overdracht van deelbewijzen; het 
tweede ontvangbewijs van 500.000 frank 
is op 30 april 1981 ondertekend door de 
heer Van der Straeten ingevolge de op 
dezelfde datum overeengekomen over-

acht van deelbewijzen die de eerste 
overeenkomst verving; 

en terwijl, eerste onderdeel, de feiten
rechters door de enkele verklaring dat 
de brieven van 30 januari 1981 en 26 fe
bruari 1981 listige kunstgrepen zijn, niet 
antwoorden op de conclusie waarin eiser 
betoogde « dat uit geen enkel gegeven 
van het strafdossier kan worden opge
maakt dat (eiser) ook maar enig bedrieg
lijk middel zou hebben aangewend om 
de toestemming van de burgerlijke partij 
te verkrijgen voor de overeenkomst van 
30 april 1981; ... (dat) uit het hierboven 
vermelde schrijven van 30 januari 1981 
overduidelijk blijkt, enerzijds, dat het de 
heer Thomas is die (eiser) op de hoogte 
heeft gebracht van zijn voornemen om 
aandelen te kopen van de N.V. Speci, an
derzijds, dat laatstgenoemde nooit enig 
drukkingsmiddel heeft aangewend, ver
mits zij integendeel de oprichtingsakte 
toezendt aan de heer Thomas en hem in
licht over de gevolgen die verbonden zijn 
aan hoedanigheid van aandeelhouder >>; 
het arrest bijgevolg niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het wanbedrijf op
lichting vereist dat er listige kunstgre
pen zijn aangewend, die een uitwendige 
vorm bezitten, het slachtoffer ertoe heb
ben doen besluiten de zaak te overhandi
gen en doen geloven aan het bestaan 
van valse ondernemingen, van een denk
beeldige macht of van een denkbeeldig 
krediet, om een goede afloop, een onge
val of enige andere hersenschimmige ge
beurtenis te doen verwachten of te doen 
vrezen of om op andere wijze misbruik 
te maken van het vertrouwen of van de 
lichtgelovigheid; wanneer de beklaagde 
het bestaan van zodanige kunstgrepen 
betwist, de rechter duidelijk moet aange
ven waarin die maneuvers bestaan; het 
arrest bijgevolg, nu het enkel verklaart 
« dat de brieven van 30 januari 1981 (bij
blad 6 van de klacht), van 26 februari 
1981 (bijblad 7), het bewijs van inschrij
ving (blz. 3/7) dat, ofschoon ingevuld na 
het overmaken van gelden, het centraal 
onderwerp was van de voordien inge
voerde besprekingen, de twee ontvangbe
wijzen, die volledig identiek zijn op 
100.000 frank na en die dagtekenen van 
1 april 1981 en 30 april 1981, wel degelijk 
listige kunstgrepen zijn die (eiser) heeft 
aangewend tegen beloften die ... niets 
waard waren, het bedrag van 900.000 
frank in handen te krijgen >>, zonder 
daarbij aan te geven waarom de brieven, 
het bewijs en de ontvangbewijzen kunst
grepen zijn in de zin van artikel 496 van 
het Strafwetboek of tot doel zouden heb-
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ben gehad te doen geloven aan het be
staan van valse ondernemingen, van een 
denkbeeldige macht of van een denk
beeldig krediet, om een goede afloop, 
een ongeval of enige andere hersen
schimmige gebeurtenis te doen verwach
ten of te doen vrezen of om op andere 
wijze misbruik te maken van het ver
trouwen of van de lichtgelovigheid, niet 
naar recht verantwoord is (schending 
van artikel 496 van het Strafwetboek); 
het Hof althans niet aan de hand van de 
redengeving van het arrest de wettigheid 
ervan kan nagaan; de ontoereikendheid 
van de redengeving gelijkstaat met ge
brek aan redengeving (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet) : 

A. In zoverre het middel gericht is te
gen de veroordeling tot een straf : 

telastleggingen van uitgifte van on
gedekte cheques en eenvoudige 
bankbreuk als op de telastlegging 
van oplichting; dat de tweede grond, 
die ongetwijfeld vervat ligt in de be
schouwingen van het arrest, onder 
meer in verband met het " totale ge
brek aan respect " van eiser " voor 
de goederen van een ander ", zijn 
" schandelijke winsten" en zijn 
"volslagen gebrek aan goede 
trouw " echter neerkomt op een fei
telijke beoordeling van de moraliteit 
van eiser en niets te maken heeft 
met het bestaan van de bestandde
len van het wanbedrijf oplichting; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang; 

Overwegende dat het arrest eiser B. In zoverre het middel gericht is 
tot een enkele straf van achttien tegen het bevel om de veroordelen
maanden gevangenis en vijftig de beslissing bij uittreksel bekend 
frank geldboete veroordeelt wegens te maken op de wijze die is voorge
oplichting, uitgifte _van ongedekte schreven door artikel 583 van het 
cheques en eenvoudige ba~kbreuk; . Wetboek van Koophandel, gewijzigd 

Overwegende dat het m1ddel en- bij de wet van 24 juli 1962 : 
kel betrekking heeft op de telastleg-
ging van oplichting en dat de aan ei- Wat het tweede ond~rdeel be-
ser opgelegde straf wettig verant- treft : 
woord is door de tegen hem bewe- Overwegende dat het arrest het 
zen verklaarde uitgifte van ongedek- bestaan van listige kunstgrepen, be
te cheques; standdeel van het wanbedrijf oplich-
Over~egende dat uit geen enkele ting, afleidt uit twee brieven, res

vermeldm~ van het arr~st kan wor- i pectievelijk van 30 januari 1981 en 
den afgele1d dat een mmder zware 26 februari 1981 een inschrijvings
straf zou zijn uitgesproken, indien bewijs en twe~ ontvangbewijzen 
het hof van beroep de ten laste ge- waarvan het de bewoordingen niet 
legde oplichting niet bewezen had weergeeft en de inhoud niet ontleedt 
verklaard; en zich beperkt tot de overweging 

Dat het arrest immers, na alle te- ' dat die stukken « wel degelijk de lis
lastleggingen bewezen te hebben tige kunstgrepen zijn die (eiser) 
verklaard, de door de eerste rechter heeft aangewend om tegen beloften 
opgelegde straffen verzwaart op die slechts waard waren wat zijn 
grond, enerzijds, dat « voor deze fei- vennootschap op 30 april 1981 nog 
ten die een typische vorm van witte- waard was, namelijk niets, het be
boordcriminaliteit zijn, de wet drag van 900.000 frank in handen te 
streng moet worden toegepast », en, krijgen, ofschoon hij door de over
anderzijds, dat « de houding van (ei-; handiging van de niet ge'inde en 
ser) en de omstandigheid dat hij 1

\ achteraf vernietigde cheque wist dat 
niet eens aanstalten gemaakt heeft (verweerder}, om de som bijeen te 
om wat dan ook terug te betalen · krijgen, zou moeten ontlenen en 
aan zijn slachtoffer geen reden ge- zich bijgevolg zou moeten rui:neren, 
ven om te hopen dat hij zich zal be- ' vermits de hem gedane beloften in 
teren >>; dat de eerste van die gron- geen geval konden worden nageko
den zowel betrekking heeft op de men »; 
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Overwegende dat het hof van be
roep aldus de beslissing waarbij de 
listige kunstgrepen van eiser bewe
zen worden verklaard, grondt, ener
zijds, op niet nader omschreven 
stukken, tot beoordeling waarvan 
het Hof derhalve niet bevoegd is, 
anderzijds, op bedrieglijke beloften 
die op zich geen listige kunstgrepen 
vormen in de zin van artikel 496 
van het Strafwetboek; dat het Hof 
derhalve in de onmogelijkheid ver
keert de bestreden beslissing op 
haar wettigheid te toetsen; 

Dat dit onderdeel in dat opzicht 
gegrond is; 

Overwegende voor het overige dat 
de substantii:~le of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

II. In zoverr;e de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

Overwegende evenwel dat de hier
na op de voorziening van eiser uit
gesproken gedeeltelijke vernietiging 
van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging tot gevolg heeft van de door 
dezelfde onwettigheid aangetaste, 
niet definitieve beslisisng op de te
gen hem ingestelde civielrechtelijke 
vordering, en zulks ondanks de af
stand die ten deze geen berusting 
inhoudt; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening, 
in zoverre ze gericht is tegen de be-· 
slissing op de civielrechtelijke vor
dering; vernietigt het bestreden ar
rest, in zoverre het beveelt dat de 
beslissing bij uittreksel zal worden 
bekendgemaakt en in zoverre het 
uitspraak doet over de civielrechte-

lijke vordering; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser en verweerder ieder van hen 
in een derde van de kosten en laat 
het overige gedeelte ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

6 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J. Kirk
patrick. 

Nr. 339 

2' Kil.lVIER - 6 februari 1985 

1° WEGVERKEER WECVERKEERSRE-

CLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 6.2 - VERKEERS
TEKENS CAAN BOVEN DE VERKEERSRECELS 
- DRAACWIJDTE. 

2° WEGVERKEER - WECVERKEERSRE

CLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 61.1.2° - CEEN 
TECENSTRIJDICHEID TUSSEN DAT ARTIKEL 
EN ART. 19.3.3° VAN HETZELFDE RECLEMENT. 

3° WEGVERKEER WECVERKEERSRE-

CLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 19.3.3° - CEEN 
TECENSTRIJDICHEID TUSSEN DAT ARTIKEL 
EN ART. 61.1.2° VAN HETZELFDE RECLEMENT. 

·4o WEGVERKEER - RICHTINCSVERANDE

RING - WEGVERKEERSRECLEMENT 1 DECEM
BER 1975, ART. 19.3.3° - VERPLICHTING VOOR
RANC TE VERLENEN AAN DE TECENLIGGERS. 

1° De in art. 6.2 Wegverkeersreglement 1 
dec. 1975, neergelegde regel volgens 
welke de verkeerstekens, die luidens 
art. 60.1 van hetzelfde reglement o.a. 
de verkeerslichten omvatten, hoven de 
verkeersregels gaan, onderstelt dat de 
verkeerstekens en de verkeersregels 
tegenstrijdig zijn. 

2" en 3" Er bestaat geen tegenstrijdigheid 
tussen de bepaling van art. 61.1.:! Weg-
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verkeersreglement 1 december 1975, 
volgens welke de bestuurder die, wan
neer hij, bij het aangaan van een op 
een kruispunt geplaatst oranjegeel 
licht, zo dicht genaderd is dat hij niet 
meer op voldoende veilige wijze kan 
stoppen, de stopstreep of het verkeers
Jicht mag voorbijrijden, en zelfs het 
kruispunt mag oversteken op voor
waarde de andere weggebruikers niet 
in gevaar te brengen, enerzijds, en de 
bij art. 19.3.:! van hetzelfde reglement 
aan de bestuurder, die Jinks afslaat, 
opgelegde verplichtingen, anderzijds; 
vorenvermeld artikel 61.1.2' sluit die 
verplichtingen derhalve niet uit. 

4" Art. 19.3.:! Wegverkeersreglement 1 
december 1975 verplicht de bestuurder 
die Jinks afslaat, voorrang te verlenen 
aan de tegenliggers op de riJbaan die 
hij gaat verlaten, ongeacht het rijge
drag van de voorranghebbende be
stuurders (1). 

(BONNEUX T. PIRARD, LURQUIN, " LE FOYER ») 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3950) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 september 1984 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen de verweerder Pirard, medebe
klaagde, ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiseres, beklaag
de, geen hoedanigheid heeft om zich 
tegen die beslissing in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders Pirard en Lur
quin tegen eiseres ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

(1) Zie Cass., 28 nov 1984, A.R. nr 3723 
(A.C., 1984-85, nr 199). 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiseres ingestelde strafvorde
ring en op de door de verweerster 
naamloze vennootschap Le Foyer te
gen haar ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 154, 176 van het 
Wetboek van Strafvordering, 3, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 6.2, 6.3, 19.3, inzonder
heid 4", 60.1, 61.1, inzonderheid 2", van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, en van 
het algemeen rechtsbeginsel dat de straf
gerechten verbiedt een beklaagde straf
rechtelijk of burgerrechtelijk te veroor
delen als de feiten waarvoor hij wordt 
vervolgd niet bewezen zijn, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat eiseres het kruis
punt waar het litigieuze ongeval zich 
heeft voorgedaan, was opgereden terwijl 
het verkeerslicht op groen stond, dat bo
vendien eiseres betoogde dat de verweer
der Pirard die uit de tegenovergestelde 
richting kwam gereden, v66r de botsing 
met haar voertuig het kruispunt was op
gereden en de stopstreep was voorbijge
reden, ofschoon het licht reeds op oran
jegeel was gesprongen, dat hij derhalve 
het kruispunt slechts mocht oversteken 
op voorwaarde dat hij eiseres niet in ge
vaar bracht, dat nochtans volgens de ver
weerder Pirard het licht op groen stond 
toen hij het voorbijreed, ten laste van ei
sers bewezen verklaart dat ze onopzette
lijke slagen en verwondingen heeft toe
gebracht aan verschillende personen en 
als bestuurster van een voertuig op de 
openbare weg, artikel 19.3, inzonderheid 
3", van het Wegverkeersreglement heeft 
overtreden door geen voorrang te verle
nen aan de verweerder Pirard die uit de 

' tegenovergestelde richting kwam aange
reden op de rijbaan die eiseres ging ver
laten, eiseres wegens die misdrijven op 
strafrechtelijk gebied veroordeelt en 
haar op civielrechtelijk gebied veroor
deelt tot het betalen van schadevergoe-

, ding aan de verweerster naamloze ven
nootschap Le Foyer, en doordat het 
bestreden vonnis de beshssing grondt op 
de overweging dat het er met toe deed 
welke de kleur van de verkeerslichten 
was op het ogenblik van het ongeval, 
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vermits het duidelijk was dat eiseres, bij 
het naar links afslaan, verzuimd had 
voorrang te verlenen aan de verweerder 
Pirard die uit de tegenovergestelde rich
ting naderde op de rijbaan die zij ging 
verlaten, dat artikel 6.2 van het Wegver
keersreglement, ook al bepaalt het dat 
de verkeerstekens boven de verkeersre
gels gaan, enkel van toepassing is op de 
verkeerstekens en niet op de verkeers
lichten die immers onder de toepassing 
van artikel 6.3 vallen, dat bovendien arti
kel 6.2 enkel moet worden toegepast in 
geval van strijdigheid tussen de ver
keerstekens en de verkeersregels zoals 
die in verband met de richtingverande
ring, dat buiten dat geval die regels bin
dend blijven en dat ten slotte uit geen 
enkel objectief en vaststaand gegeven 
van het dossier bleek dat de verweerder 
Pirard artikel 61 van het Wegverkeersre
glement zou hebben overtreden, 

terwijl, enerzijds, luidens artikel 60.1 
van voormeld algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, de verkeers
tekens onder meer de verkeerslichten 
omvatten, de v~rkeerslichten derhalve, 
luidens artikel 6.2 van het reglement, bo
ven de verkeersregels gaan, de bepalin
gen van artikel 61.1, inzonderheid 2°, 
naar luid waarvan de bestuurder die de 
stopstreep of het oranjegele verkeers
licht is voorbijgereden, het kruispunt 
slechts mag oversteken op voorwaarde 
de andere weggebruikers niet in gevaar 
te brengen, bijgevolg gaan boven de be
palingen van artikel 19.3, inzonderheid 
3°, naar luid waarvan de bestuurder die 
naar links afslaat, voorrang moet verle
nen aan de tegenliggers op de rijbaan 
die hij gaat verlaten, de bestuurder die 
de stopstreep voorbijrijdt in de bij arti
kel 61.1.2° bepaalde omstandigheden, al
dus de voorrang die hij genoot op grond 
van artikel 19.3.3° verliest en terwijl, an
derzijds, zo uit de bewoordingen van het 
bestreden vonnis blijkt dat het volgens 
de feitenrechters niet bewezen was dat' 
de verweerder Pirard de stopstreep was 
voorbijgereden terwijl het licht op oran
jegeel stand, nergens uit het vonnis 
blijkt dat het bewezen was dat de ver
weerder Pirard de stopstreep niet in die 
omstandigheden voorbijgereden was, 
waaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
nu het de tegen eiseres uitgesproken 
veroordelingen hierop grondt dat zij de 
voorrang die de verweerder Pirard ge
noot krachtens de bepalingen van voor
meld artikel 19.3.3°, zou hebben miskend, 
zonder dat uit de feitelijke vaststellingen 
van de rechters kan worden opgemaakt 

dat verweerder die voorrang genoot, de 
hierboven aangevoerde bepalingen van 
het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer schendt alsook het 
algemeen beginsel dat is neergelegd in 
de voormelde artikelen van het Burger
lijk Wetboek, het Wetboek van Strafvor
dering en de wet van 17 april 1878, val
gens hetwelk niemand door een strafge
recht strafrechtelijk of burgerrechtelijk 
kan worden veroordeeld als de hem ten 
laste gelegde feiten niet bewezen zijn; 

Overwegende dat artikel 6.2 van. 
het Wegverkeersreglement bepaalt 
dat de verkeerstekens boven de ver
keersregels gaan; dat die wettelijke 
bepaling onderstelt dat er een tegen
strijdigheid bestaat tussen de ver
keerstekens, waartoe krachtens arti
kel 60 van voornoemd reglement de 
verkeerslichten behoren, en de ver
keersregels; 

Overwegende dat artikel 61.1.2° 
van het reglement bepaalt dat vast 
oranjegeel licht betekent dat het 
verboden is de stopstreep of, zo er 
geen stopstreep is, het verkeerslicht 
zelf voorbij te rijden, tenzij de be
stuurder bij het aangaan van het 
licht, zo dicht genaderd is dat hij 
niet meer op voldoende veilige wijze 
kan stoppen; dat nochtans, zo dit 
licht bij een kruispunt geplaatst is, 
de bestuurder, die op de stopstreep 
of het licht in dergelijke omstandig
heden voorbijgereden is, het kruis
punt slechts mag oversteken op 
voorwaarde de andere weggebrui
kers niet in gevaar te brengen; 

Dat die bepaling de in artikel 
19.3.3° van het Wegverkeersregle
ment vervatte verplichting, namelijk 
dat de bestuurder die naar links af
slaat voorrang moet verlenen aan de 
tegenliggers op de rijbaan die hij 
gaat verlaten, ongeacht hun rijge
drag, niet opheft en er evenmin 
strijdig mee is; 

Overwegende dat de feitenrechter 
derhalve wettig beslist dat het er 
niet toe deed welke de kleur van de 
verkeerslichten was op het ogenblik 
van het ongeval, vermits de linksaf
slaande eiseres hoe dan ook voor
rang moest verlenen aan de ver-
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weerder Pirard die uit de tegenover
gestelde richting naderde op de 
rijbaan die zij ging verlaten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat de beslis
sing op de strafvordering betreft, 
dat de substantii=He of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

IV .... 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van eiseres, in zoverre ze gericht is 
tegen de beslissingen op de door de· 
verweerders Pirard en Lurquin te
gen haar ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

6 februari 1985 - 2' kamer - Vaarzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de canclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advacaten: mrs. Bayart 
en Simont. 

Nr. 340 

2' KAMER - 6 februari 1985 

1° JEUGDBESCHERMING - JEUGDBE-. 
SCHERMINGSWET, ARTT. 38 EN 58 - BESLIS
SING VAN DE JEUGDRECHTBANK DE zAAK 
UIT HANDEN TE GEVEN - BESL!SSING VAT
BAAR VOOR VERZET EN HOGER BEROEP. 

1• Het vannis van de jeugdrechtbank, 
waarbij die rechtbank een zaak uit 
handen geeft en ze naar het apenbaar 
ministerie verwijst met het aag ap ver
valging vaar het bevaegde gerecht, in
dien daartae grand bestaat, is vatbaar 
vaar hager beraep van het apenbaar 
ministerie en vaar verzet en hager be
raep van aile andere bij de zaak be
trakken partijen (1). (Artt. 38 en 58 
J eugbeschermingswet.) 

2• Niet antvankelijk is het cassatiebe
raep tegen een vannis waarbij de 
jeugdrechtbank een zaak uit handen 
geeft daar dat vannis in eerste aanleg 
is gewezen (2). (Artt. 407 en 413 Sv.; 
artt. 608 en 609, 1", Ger.W.; artt. 38 en 
58 J eugdbeschermingswet.) 

(L ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4055) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis en het bestreden arrest, 
op 3 januari 1984 gewezen door de 
Jeugdrechtbank te Verviers en op 17 
oktober 1984 gewezen door het Hof 
van Assisen van de provincie Luik; 

• I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de op 3 januari 1984 
gewezen beslissing waarbij de 
Jeugdrechtbank te Verviers de zaak 
uit handen heeft gegeven : 

Overwegende dat het vonins, dat 
op tegenspraak uitspraak doet ten 
aanzien van de minderjarige en 
diens vader, Elaidi Lahnech, en bij 
verstek ten aanzien van diens moe
der Nicole Martin, beslist dat de 
jeugdrechtbank de zaak uit handen 
geeft en de zaak verwij st naar het 
openbaar ministerie met het oog op 
vervolging voor het bevoegde ge
recht als daartoe grond bestaat; 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE- Overwegende dat, krachtens arti-
SLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP kel 58 Van de wet Van 8 april 1965 
KAN WORDEN INGESTELD- STRAFZAKEN- betreffende de jeugdbescherming, 
JEUGDBESCHERMING - VONNIS VAN DE die beslissing vatbaar is VOOr hoger 
JEUGDRECHTBANK DE ZAAK UIT HANDEN TE 1----------------
GEVEN - VONNIS IN EERSTE AANLEG GEWE
ZEN - NIET ONTVANKEL!JK CASSATIEBE
ROEP. 

(1) en (2) Zie Cass., 21 jan. 1974 (A.C., 1974, 
556). 
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beroep door het openbaar ministerie 
en voor verzet en hoger beroep door 
alle andere in het geding betrokken 
partijen; 

Overwegende dat, volgens de arti
kelen 407 en 413 van het Wetboek 
van Strafvordering, 608 en 609, 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, de 
voorziening enkel ontvankelijk is 
wanneer de beslissing waartegen ze 
gericht is, in laatste aanleg is gewe
zen; dat het vonnis waarbij beslist 
wordt de zaak uit handen te geven, 
in eerste aanleg is gewezen, zodat 
de voorziening niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het veroordelend ar
rest van 17 oktober 1984 : 

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. · 

6 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 341 

2' KAMER - 6 februari 1985 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - STRAFZAKEN - TWEEDE VEROORDE
LING WEGENS HETZELFDE FElT - SCHEN
DING VAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL 
• NON BIS IN IDEM >, 

2° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE
BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -

WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441-
VEROORDELING VAN EEN BEKLAAGDE DIE 
REEDS VROEGER WEGENS HETZELFDE FElT 
IS VEROORDEELD - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

3° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE
BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 -
VEROORDELING VAN EEN BEKLAAGDE TOT 
EEN ENKELE STRAF WEGENS EEN MISDRIJF 
WAARVOOR HIJ REEDS WAS VEROORDEELD 
EN WEGENS EEN ANDER MISDRIJF - VERNIE
TIGING, ZONDER VERWIJZING, VAN DE VOLLE
DIGE VEROORDELING. 

1o Een algemeen rechtsbeginsel is het 
verbod volgens hetwelk de rechter een 
beklaagde niet mag veroordelen we
gens een feit waarvoor deze reeds 
vroeger was veroordeeld (1). 

2o Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkom
stig art. 441 Sv., vernietigt het Hoi, 
zonder verwijzing, het vonnis houden
de veroordeling van een beklaagde we
gens een feit waarvoor hij reeds vroe
ger was veroordeeld (2). 

3° Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkom
stig art. 441 Sv., vernietigt het Hoi, 
zonder verwijzing, de beslisisng hou
dende veroordeling van een beklaagde 
tot een enkele straf wegens een mis
drijf waarvoor hij reeds vroeger was 
veroordeeld en wegens een ander mis
drijf, nu het uitspreken van een enkele 
straf impliceert dat beide door die 
straf bestrafte misdrijven een enkel 
strafbaar feit vormen. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE IN ZAKE LEPIECE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4076) 

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) en (2) Cass., 27 jan. 1981, (A.C., 1980-81, 
nr. 307). 
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De procureur-generaal in het Hof 
van Cassatie heeft de eer hierbij uit
een te zetten dat de minister van 
Justitie hem bij schrijven van 16 no
vember 1984, Bestuur der Wet
geving, nr. 7 /Litt. A.P./Pourvois 
130.836/518 Divers - HV/JD, bevel 
heeft gegeven, overeenkomstig arti
kel 441 van het Wetboek van Straf
vordering, bij het Hof aangifte te 
doen van het op 1 juni 1983 gewezen 
en in kracht van gewijsde gegane 
vonnis van de Correctionele Recht
bank te Hoei waarbij Michel Ar
mand Charles Jean Hubert Lepiece, 
geboren op 11 april 1960 te Luik, 
wonende te Amay, allee du Rivage 
nr. 23/24, wordt veroordeeld tot een 
enkele straf, namelijk een geldboete 
van honderd frank of een vervan
gende gevangenisstraf, ter zake dat 
hij op 29 september 1981 te Amay 
een motorvoertuig: 1o dat niet verze
kerd was (telastlegging A), en 2° dat 
niet ingeschreven was ( telastlegging 
C) in het verkeer heeft gebracht, dat 
dit vonnis hem bovendien wegens 
de telastlegging A, voor de duur van 
een maand, vervallen verklaart van 
het recht tot het besturen van aile 
categorieen van motorvoertuigen, 
hem tevens veroordeelt tot een geld
boete van honderd vijftig frank of 
een maand vervangende gevangenis
straf, ter zake dat hij op dezelfde 
plaats en hetzelfde tijdstip verzuimd 
heeft voorrang te verlenen aan een 
voorranggerechtigde bestuurder, en 
hem verwijst in de kosten van de 
strafvordering. 

Beklaagde is vrijgesproken van 
een telastlegging D. 

Dat bij verstek gewezen vonnis is 
op veertien juni 1983 betekend aan 
de persoon van Michel Lepiece. 
Laatstgenoemde heeft hiertegen 
geen enkel rechtsmiddel aange
wend. 

Michel Armand Charles Jean Hu
bert Lepiece was reeds door dezelf
de correctionele rechtbank, bij von
nis van 2 maart 1983, veroordeeld 
wegens dezelfde feiten, met uitzon
dering van het ten laste gelegde feit 
C. Het vonnis van 1 juni 1983, nu 

het een enkele straf uitspreekt we
gens de telastleggingen A en C en 
aldus beslist dat die telastleggingen 
een enkel strafbaar feit opleveren, 
het algemeen rechtsbeginsel non bis 
in idem miskent en derhalve onwet
tig is, in zoverre het Michel Lepiece 
tot straffen veroordeelt, enerzijds, 
wegens de telastleggingen A en C, 
anderzijds, wegens de telastlegging 
B, en hem verwijst in de kosten van 
de strafvordering. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven vonnis te vernietigen in 
zoverre het Michel Armand Charles 
Jean Hubert Lepiece tot straffen 
veroordeelt en hem verwijst in de 
kosten van de strafvordering, te be
velen dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis en te 
zeggen dat er geen grond bestaat tot 
verwijzing. 

Brussel, 19 december 1984. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Liekendael. » 

Gelet op artikel 441 van het Wet
boek van Strafvordering, met aanne
ming van de gronden van de verde
ring, vernietigt het op 1 juni 1983 
door de Correctionele Rechtbank te 
Hoei gewezen vonnis, in zoverre 
voornoemde hierbij tot straffen 
wordt veroordeeld en in de kosten 
van de strafvordering wordt verwe
zen; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; zegt dat er geen grond bestaat 
tot verwijzing. 

6 februari 1985 - z• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 
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Nr. 342 

1 • KAMER - 8 februari 1985 

1° VERGOEDINGSPENSIOEN, HER-
STELPENSIOEN - WETIEN GECOORDI
NEERD BIJ REGENTSBESLUIT VAN 5 OKT. 1948 
EN WET VAN 9 MAART 1953 - STAAT KRACH
TENS DIE BEPALINGEN GEEN ARBEIDSONGE
VALLENVERZEKERAAR VOOR DE TOEPASSING 
VAN ART. 70, § 2, Z.I.V.-WET. 

2° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - GECOORDINEERDE WE'ITEN OP 
DE VERGOEDINGSPENSIOENEN STAAT 
KRACHTENS DIE BEPALINGEN GEEN AR
BEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR VOOR DE 
TOEPASSING VAN ART 70, § 2, Z.I.V.-WET VAN 9 
AUG. 1963. 

3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- OMZENDBRIEF VAN DE ADMINISTRATIEVE 
OVERHEID- GEEN KRACHT VAN WET. 

1 o en 2° De op 5 okt. 1968 gecoordineerde 
wetten op de vergoedingspensioenen 
betekenen niet dat de Staat een ar
beidsongevallenverzekeraar is voor de 
toepassing van art. 70, § 2, Z.I. V.-wet. , 

3° De omzendbrieven van een minister 
aan de diensten van zijn departement 
met het oog op de uitvoering van een 
wet of een koninklijk besluit hebben 
niet de verbindende kracht van een 
wet (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDI
GING T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 

MUTUALITEITEN) 

de vergoedingspensioenen, gecoordineerd 
door het koninklijk besluit van 5 oktober 
1948, 4, § 1, 5 van de wet van 9 maart 
1953 houdende sommige aanpassingen 
inzake militaire pensioenen en verlening 
van kosteloze genees- en artsenijkundige 
verzorging voor de militaire invaliden 
van vredestijd, 1, 3, 4 van het koninklijk 
besluit van 16 juni 1954 tot regeling van 
de toepassing van artikel 5 van de wet 
van 9 maart 1953, 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963 betreffende de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en 97 
van de Grondwet, 

doordat het vonnis beslist dat verweer
der gerechtigd is, als gesubrogeerd in de 
rechten van zijn verzekerde, zich te rich
ten tot de arbeidsongevallenverzekeraar, 
ten deze eiser, om de terugbetaling te 
krijgen van de behandelingskosten die 
hij aan een niet-militaire behandelings
instelling betaald heeft, dit op grond dat 
de militairen noch aan de wet van 10 
april 1971 over arbeidsongevallen in de 
prive-sector noch aan de wet van 3 juli 
1967 over arbeidsongevallen in de publie
ke sector onderworpen zijn, dat de ver
goeding voor ongevallen opgelopen door 
de militairen tijdens hun dienst door een 
speciale wet, namelijk de op 5 oktober 
1948 gecoordineerde wetten op de militai-
re vergoedingspensioenen beheerst 
wordt, dat, krachtens artikel 70, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 inzake ver-

ARREST 

plichte verzekering tegen ziekte en inva
liditeit, verweerder in de rechten van de 
rechthebbende, zijn verzekerde, treedt 
en naar de mate van de gedane betalin
gen gesubrogeerd is in de rechten van 
zijn verzekerde tegen de aansprakelijke 
schadeverwekker of diens verzekeraar 
die vergoedingsplichtig is op grond van 
een andere wetgeving, en dat eiser na
melijk de arbeidsongevallenverzekeraar 
is ingevolge de gecoordineerde wetten op 
de vergoedingspensioenen van 5 oktober 

' 1948, 

(A.R. nr. 4240) terwijl, eerste onderdeel, noch de op 5 
oktober 1948 gecoordineerde wetten op 
de militaire vergoedingspensioenen, noch 

HET HOF; - Gelet op het bestre- artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 ei
den vonnis, op 22 maart 1983 in ho- ser aan de verplichtingen van een wets
ger beroep gewezen door de Recht- verzekeraar onderwerpen, en meer be
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; paald aan de verplichting de medische 

kosten aan niet-militaire behandelingsin-
Over het eerste en het tweede middel stellingen door militairen uitbetaald, te

samen, het eerste afgeleid uit de schen- rug te betalen, wanneer zij slachtoffer 
ding van de artikelen 1 van de wetten op zijn van een ongeval gedurende hun 
------------------! prestaties als militairen; artikel 5 van de 

wet van 9 maart 1953 uitsluitend bepaalt 
(1) Zie Cass., 9 mei 1980 (A.C., 1979-80, 

nr. 576). 
dat « de militairen wier invaliditeit te 
wijten is aan een schadelijk feit dat zich 
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in de vredestijd heeft voorgedaan, ver
krijgen, hun leven lang, de genees- en 
artsenijkundige zorgen, de verpleging in 
een ziekenhuis ... welke door de ziekten 
en kwetsuren waarop de pensioenaan
spraak berust, noodzakelijk gemaakt 
worden »; het koninklijk besluit van 16 
juni 1954, dat de toepassing van artikel 5 
van de wet van 9 maart 1953 regelt, uit
drukkelijk bepaalt dat de verpleging in 
het ziekenhuis het verblijf in de militaire 
hospitaalformaties omvat voor actieve 
behandeling door dokter of chirurg; dien
tengevolge de militairen geen recht be
zitten om terugbetaling van eiser te krij
gen van de door hen in een niet-militair 
behandelingscentrum betaalde kosten, 
en verweerder, die als gesubrogeerde in 
de rechten van zijn verzekerde optreedt, 
geen ruimere rechten ten aanzien van ei
ser kan doen gelden dan die van het 
slachtoffer zelf; waaruit volgt dat het 
vonnis de aangehaalde bepalingen 
schendt, uitgezonderd artikel 97 van de 
Grondwet; 

tweede onderdeel, het vonnis geens
zins vaststelt dat eiser ofwel de aanspra
kelijke schadeverwekker ofwel diens ver
zekeraar, vergoedingsplichtig op grond 
van een andere wetgeving, zou zijn en 
aldus niet vaststelt dat de toepassings
voorwaarden van artikel 70, § 2, van de 
wet van 9 augustus 1963, zoals het von
nis deze toepassingsvoorwaarden weer
geeft, verenigd zijn; het vonnis niet ten 
minste aantoont of het eiser als verzeke
raar van een eventueel aansprakelijke 
schadeverwekker, of als de verzekeraar 
van het slachtoffer zelf, die vergoedings-, 
plichtig op grond van een andere wetge
ving zou zijn, beschouwt; waaruit volgt 
dat deze motivering artikel 70, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 miskent en 
dat deze motivering daarenboven aan de 
beslissing vreemd is en aldus de beslis
sing dienaangaande zonder motivering 
laat, ofwel ten minste dubbelzinnig en 
onzeker is, hetgeen gelijkgesteld is met 
een gebrek aan motivering, en aldus een 
schending uitmaakt van artikel 97 van 
de Grondwet; 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, tweede 
lid, 26, 26bis, 59bis, § 2, 67, 78, 97, 107 qua
ter van de Grondwet, 78 van de wet van 
8 augustus 1980 betreffende de institutio
nele hervormingen, 6 van de wet van 31 
mei 1961, 1134, 1135, 1318 tot 1320 en 
1370 tot 1386 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het vonnis de rechten van het 
slachtoffer, en dientengevolge de rechten 

van verweerder die als gesubrogeerde 
optreedt, op de omzendbrief J 552 A van 
16 mei 1969 van de minister van Lands
verdediging doet steunen, dit op grond 
dat blijkens die omzendbrief de genees
kundige verstrekkingen welke vereist 
zijn wegens ongevallen in en door de 
dienst door eiser en niet door de ver
plichte verzekering - ten deze verweer
der - verschuldigd zijn en dat het onlo
gisch en ondenkbaar is dat eiser zo 
maar het bestaan en de uitvoering van 
zijn eigen circulaire niet naleeft, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 13 van 
de algemene order J 552 A als volgt 
luidt : « De geneeskundige verstrekkin
gen welke vereist zijn wegens ongeval
len en aandoeningen die zich hebben 
voorgedaan of verergerd zijn in en door 
de dienst, zijn door de Staat en niet door 
de verplichte verzekering "oor genees
kundige verzorging verschuldigd. Bijge
volg, bij analogie met de wetgeving op 
de arbeidsongevallen, - die aan de 
slachtoffers van de bedoelde ongevallen 
oplegt, ingeval het ondernemingshoofd 
een dienst heeft opgericht, zich bij die 
dienst te laten verzorgen -, is de mili
tair verplicht zich, in alle hiervoren ge
noemde gevallen zo spoedig mogelijk 
door de militaire geneeskundige dienst 
te laten verzorgen, en zo nodig zich in 
het ziekenhuis te laten opnemen, ten 
einde in aanmerking te komen voor de 
tegemoetkoming van het Rijk »; deze be
paling zich ertoe beperkt de verplichting 
van eiser de geneeskundige zorgen te 
verstrekken in herinnering te brengen, 
en de verplichting van de militairen zich 
zo spoedig mogelijk door de militaire 
geneeskundige dienst te laten verzorgen; 
deze bepaling geenszins betekent dat zij 
een burgerlijk recht ten voordele van de 
militairen zou scheppen dat erin zou be-' 
staan de terugbetaling door eiser te kun
nen krijgen van de verzorgingskosten 
die zij zelf voordien aan niet-militaire 
verzorgingsinstellingen betaald zouden 
hebben; waaruit volgt dat door aan deze 
bepaling een uitlegging te geven die on
verenigbaar is met haar termen, het von
nis de artikelen 1318 tot 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek schendt; 

tweede onderdeel, de Wetgevende 
Macht uitsluitend aan de nationale wet
gever (Grondwet, artikelen 25, tweede 
lid, en 26), aan de gewestelijke wetge
vers (Grondwet, artikelen 26bis en 
107 quater) en aan de gemeenschapswet
gevers (Grondwet, artikel 59bis, § 2) toe
behoort en de reglementaire macht uit
sluitend aan de Koning (Grondwet, arti-
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kelen 67 en 78) en aan de gewestelijke 
en gemeenschapsexecutieven toebehoort 
(Grondwet, artikelen 59bis en 107quater, 
alsmede artikel 78 van de wet van 8 au
gustus 1980); weliswaar de Koning aan 
een minister de bevoegdheid kan verle
nen zelf reglementaire bepalingen aan te 
nemen tot uitvoering van de reglemen
taire koninklijke besluiten; dit echter 
een uitdrukkelijke machtiging veronder
stelt en de minister geenszins van de 
wetten en koninklijke besluiten mag af
wijken; de algemene order J 552 A van 
16 mei 1969 geen ministerieel besluit uit
maakt; het namelijk niet de toepassing 
door algemene bepalingen regelt van het 
koninklijk besluit van 16 juni 1954; zij 
geen bindende norm kan uitmaken, al
thans in zoverre zij, buiten en tegen arti
kel 4 van het koninklijk besluit van 16 
juni 1954, als voorwerp zou hebben een 
recht tot terugbetaling van kosten te 
scheppen; ten slotte de algemene order 
J 552 A van 16 mei 1969 in het Belgisch 
Staatsblad niet bekendgemaakt werd; 
waaruit volgt dat het vonnis, door aan 
die order een bindende kracht toe te 
kennen, aile in het middel aangehaalde 
grondwetsbepalingen, behalve artikel 97, 
en daarenboven artikel 6 van de wet van 
31 mei 1961 schendt; 

derde onderdeel, de beweerde verbin
tenis van eiser de medische kosten, door 
een militair betaald, aan deze laatste te
rug te betalen, noch uit een overeen
komst tussen eiser en het slachtoffer ge
sloten, noch uit een van de bronnen van 
de verbintenissen die zich zonder over
eenkomst vormen, voortvloeit; waaruit 
volgt dat door een bindende kracht aan 
deze beweerde verbintenis te erkennen, 
het vonnis de artikelen 1134 en 1135, als
mede de artikelen 1370 tot 1386 van het 
Burgerlijk Wetboek, schendt; 

vierde onderdeel, het vonnis onzeker 
laat of het de verbintenis die het ten las
te van eiser legt op een algemene bin
dende norm of op een private juridische 
handeling die eiser zou binden, laat steu
nen; het bovendien de omstandige argu
mentatie van eiser niet beantwoordt, in 
zoverre deze in zijn akte van beroep 
deed gelden dat « echter omzendbrieven 
geen algemeen bindende normen zijn 
doch enkel een richtlijn vormen waarop. 
derden zich niet baseren om een recht af 
te dwingen van (eiser) >>, en in zijn con
clusie deed gelden dat << in ieder geval 
deze omzendbrieven geen overeenkomst 
zouden zijn tussen partijen »; waaruit 

volgt dat het vonnis niet wettig gemoti
veerd is en aldus artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

W at het eerste onderdeel van het 
eerste middel en het tweede onder
dee! van het tweede middel betreft : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de verzekerde van verweer
der in bevolen dienst werd getroffen 
door een verkeersongeval en dat 
verweerder van eiser betaling vor
dert van het bedrag dat verweerder 
aan een particulier ziekenhuis heeft 
betaald voor de medische verzorging 
van de getroffene; dat het vonnis 
oordeelt dat verweerder krachtens· 
artikel 70, § 2, van de wet van 9 au
gustus 1963 in de rechten van de ge
troffene is getreden; 

Overwegende dat de verzekerings
instelling weliswaar krachtens arti
kel 70, 2, vierde lid, van de wet vari 
9 augustus 1963 in de rechten van 
de getroffene tegen de arbeidsonge
vallenverzekeraar treedt wanneer 
het ongeval als een arbeidsongeval 
dient te worden aangemerkt, maar 
de door het koninklijk besluit van 5 
oktober 1948 gecoordineerde wetten 
op de vergoedingspensioenen slechts 
een pensioenregeling inhouden en 
eiser niet tot een arbeidsongevallen
verzekeraar maken met betrekking 
tot de verzorgingskosten betreffende 
aan het pensioen voorafgaande ge
beurtenissen en de aan het pensioen 
voorafgaande verzorging; 

Dat het vonnis, dat de vordering 
van verweerder toewijst op grond 
dat eiser ingevolge de wetten op de 
vergoedingspensioenen de arbeids
ongevallenverzekeraar is, aldus zijn 
beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

Overwegende dat het vonnis ech
ter nog zegt : << Tot slot dient gesteld 
dat blijkens de omzendbrief J 552 A 
van het Ministerie van Landsverde
diging, de geneeskundige verstrek
kingen welke vereist zijn wegens 
ongevallen in en door de dienst door 
de Staat, in casu eiser, en niet door 
de verplichte verzekering van ge
neeskundige verzorging verschul-
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digd zijn. Derhalve zijn de genees
kundige verstrekkingen ten laste 
van de Staat en niet van de mutuali
teit. In die voorwaarden is het onlo
gisch en ondenkbaar dat eiser zo 
maar het bestaan en de uitvoering 
van zijn eigen circulaire niet na
leeft »; 

Overwegende dat de omzendbrief 
evenwel slechts een door de minis
ter gegeven algemene order is met 
betrekking tot de toepassing van het 
koninklijk besluit van 22 maart · 
1965, dat de toepassingssfeer ver
ruimde van de verplichte verzeke
ring voor geneeskundige verzorging, · 
zoals die door de wet van 9 augus
tus 1963 is georganiseerd; dat die al
gemene order derhalve ertoe strekt 
die wet en dat koninklijk besluit te 
doen toepassen, zoals ze door de or
der worden ge'interpreteerd; dat die 
interpretatie echter geen bindende 
norm uitmaakt; 

Dat het vonnis derhalve de in het 
tweede onderdeel van het tweede 
middel aangewezen bepalingen 
schendt door aan de order op zich
zelf de kracht van een wettelijke 
norm toe te kennen; 

Dat de onderdelen in zoverre ge
grond zijn; 

Nr. 343 

1 • KAMER - 8 februari 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE 

BEGRIPPEN - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
HUURDER - ART. 1731 B.W., GEWIJZIGD BIJ 
DE WET VAN 7 NOV. 1973- NIEUWE WET TOE
PASSELIJK OP DE HUUROVEREENKOMSTEN 
DIE ZIJN INGEGAAN NA DE INWERKINGTRE
DING VAN DIE WET - BEGRIP. 

Wettig is het vonnis dat vaststelt dat de 
huurders, na de inwerkingtreding van 
de wet van 7 nov. 1973, een huurover
eenkomst hebben voortgezet die v66r 
de inwerkingtreding van die wet was 
ingegaan, en beslist dat de a.ansprake
Jijkheid van de huurder:: wordt gere
geld bij art. 1731 B. W., zoals dit luidde 
v66r de wijziging ervan bij de wet van 
7 nov. 1973 (1). 

(PEETERS, VAN VLIET T. 'BROUWERIJ EN MOU
TERIJ HET SAS » N.V., IN AANWEZIGHEID VAN 

CROES, LAMBRECHTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4428) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 oktober 1983 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen; 

Om die redenen, zonder dat er re- Over het tweede middel, afgeleid uit 
den is om de andere onderdelen te de schending van de artikelen 2, 1134, 
onderzoeken, vernietigt het bestre- 1319, 1320, 1322, 1731 van het Burgerlijk 
den vonnis; beveelt dat van dit ar- Wetboek en 1 van de wet van 7 novem
rest melding zal worden gemaakt op ber 1973 waarbij het laatst gemelde arti
de kant van het vernietigde vonnis; kel werd vervangen, 
houdt de kosten aan en laat de be- doordat het bestreden vonnis, om de 

eisers mede te veroordelen om verweer
slissing daaromtrent aan de feiten- ster gedeeltelijk te vrijwaren tegen de 
rechter over; verwijst de zaak naar vordering tot schadevergoeding, tegen 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te haar door de eigenaars Croes-Lam
Brugge, zitting houdende in hoger brechts gericht, steunt op volgende over
beroep. wegingen: « Voor wat betreft de huur-

schade houden (eisers) voor dat hen 
8 februari 1985 - 1 • kamer - Voorzit- geen fout treft daar zij de woning in 

ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - huur namen met de bijgebouwen en de 
Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijk- I----------------
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

(1) Zie Cass., 14 mei 1982, A.R. nr. 3378 
(A.C., 1981-82, nr. 549). 
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door vorige huurders aangebrachte wijzi
gingen. Tevens zeggen ze dat er bij de 
inhuurname geen plaatsbeschrijving 
werd opgesteld, zodat overeenkomstig ar
tikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt vermoed dat de huurder het ge
huurde goed ontvangen heeft in dezelfde 
staat als deze waarin het zich bevindt op 
het einde van de huurovereenkomst. Zij 
verliezen echter uit het oog dat ze bij 
overeenkomst van 21 april 1978 de be
staande huurovereenkomst, tussen de 
N.V. Het Sas en de echtelieden Frans
Vervloet op 16 maart 1977 afgesloten, 
huurovereenkomst welke zelf begonnen 
was op 5 mei 1971, hebben overgenomen, 
zodat de oude tekst van artikel 1731 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat slechts werd 
gewijzigd bij artikel van de wet van 7 
november 1973, op onderhavig geval van 
toepassing is. De oude tekst bepaalt dat 
de huurder wordt geacht, bij de aanvang 
van de huur, het goed in goede staat te 
hebben ontvangen. Gelet op de tekst van 
de overeenkomst van 21 april 1978 zijn 
beroepers solidair met hun voorgangers 
- huurders verantwoordelijk voor de 
goede uitvoering van de huurovereen
komst >>; 

terwijl, eerste onderdeel, de wet ter za
ke als toepassingscriterium niet verwijst, 
zoals het bestreden vonnis beslist, naar 
de oorspronkelijke datum van de over
eenkomst, maar wel naar het ogenblik 
waarop « de huurder het gehuurde goed 
niet ontvangen heeft >>, wat ten deze al
leszins na 7 november 1973 en het in 
werking treden van het nieuwe artikel 
1731 is gebeurd wat betreft de eisers 
(schending van artikel 1731 van het Bur
gerlijk Wetboek en van artikel 1 van de 
wet van 7 november 1973 waarbij dit ar
tikel werd vervangen); 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis aldus de rechtsregel miskent dat op 
een contractsoverdracht de wet van toe
passing is die geldt op het ogenblik van 
de overeenkomst van contractsover
dracht en niet de wet die van toepassing 
was bij het aangaan van de oorspronke
lijke overeenkomst (schending van de ar
tikelen 2 en 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, de litigieuze overeen
komst van 21 april 1978 wei bepaalt dat 
de vroegere huurder tegenover de ver
huurster hoofdelijk en ondeelbaar gehou
den blijft met de nieuwe huurder, maar 
niet het omgekeerde, zodat het bestre
den vonnis alleszins de bewijskracht van 

deze overeenkomst miskent (schending 
der artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 7 november 1973 tot wijzi
ging van artikel 1731 van het Bur
gerlijk Wetboek bepaalt: « Deze wet 
is slechts van toepassing op huur
overeenkomsten ingegaan na haar 
inwerkingtreding >>; dat die wet in 
werking is getreden op 31 december 
1973; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de huurovereenkomst be
gonnen was op 5 mei 1971 en dat de 
eisers de overeenkomst hebben 
overgenomen, waarmee de rechters 
blijkens de context bedoelen : voort
gezet; 

I at zij aldus de beslissing dat het 
gewijzigde artikel 1731 van het Bur
gerlijk Wetboek ter zake geen toe
passing vond, wettelijk verantwoor
den; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis zich 

niet beroept op het in het onderdeel 
aangehaalde beding aileen, maar op 
« de tekst van de overeenkomst », 
waarin, blijkens het door de eisers 
overgelegde stuk, onder meer het in 
het onderdeel niet vermelde beding 
voorkomt: « De overnemer (de ei
sers) erkent uitdrukkelijk het exem
plaar ontvangen te hebben van de 
huurovereenkomst die toebehoort 
aan de afstanddoener (dit is de vori
ge onderhuurder), van wie hij al de 
verplichtingen overneemt »; 

Dat het onderdeel, dat aileen 
steunt op een gedeelte van het door 
de rechters in zijn geheel ge'inter
preteerde stuk, op een verkeerde le
zing van het vonnis berust en der
halve feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat de hierna uit 
te spreken verwerping van de voor-
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ziening tot gevolg heeft dat de 
oproeping tot bindendverklaring 
zonder reden van bestaan is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt de ei
sers in de kosten, behoudens die 
van de oproeping tot bindendverkla
ring, die ten laste komen van ver
weerster. 

8 februari 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal. 
- Advocaten : mrs. Biitzler, Dassesse en 
Bay art. 

Nr. 344 

1 • KAMER - 8 februari 1985 

1° VORDERING IN RECHTE- BURGER
LIJKE ZAKEN - EXCEPr!E VAN NIETIGHEID 
VAN EEN PROCESHANDELING - VERPLICH
TING OM, OP STRAFFE VAN NIETIGHEID, IN 
DE AKTE VAN HOGER BEROEP DE PLAATS, DE 
DAGEN HET UUR VAN DE VERSCHIJNING EN 
DE GRIEVEN TE VERMELDEN - SANCTIE. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - AKTE VAN HOGER BEROEP - VER
PLICHTING OM, OP STRAFFE VAN NIETIG
HEID, DE PLAATS, DE DAGEN HET UUR VAN 
DE VERSCHIJNING EN DE GRIEVEN TE VER
MELDEN - SANCTIE. 

1' en 2' De verplichting om, op straffe 
van nietigheid, in de akte van hager 
beroep de plaats, de dag en het uur 
van de verschijning en de grieven te 
vermelden, staat niet vermeld in art. 
862 Ger. W., zodat niet-inachtneming 
van die verplichting aileen dan tot nie
tigverklaring van de proceshandeling 
kan leiden, indien het verzuim de be-

Jangen schaadt van de partij die de ex
ceptie opwerpt; die nietigheid kan niet 
ambtshalve door de rechter worden 
uitgesproken (1). (Artt. 861, 862, 1057 
en 1063 Ger.W.) 

{ALLOSERY 
T. HELLEBUCK, PYCK, GELDHOF, LABEUR) 

ARREST 

(A.R. nr. 4456) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 september 1983 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 77 4, tweede lid, 
861, 862 en 864 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, en van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de rechten van de ver
dediging moeten worden geeerbiedigd, 
en, voor zoveel nodig, van de artikelen 
1063, 1•, 1057, 7•, en 1138, 2', van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het ha
ger beroep, dat eiser had ingesteld tegen 
het vonnis dat op 16 juni 1981 door de 
Vrederechter van het tweede kanton te 
Brugge werd gewezen, onontvankelijk 
verklaart op de navolgende gronden: 
« (eiser) heeft hager beroep ingesteld te
gen een vonnis door de heer vrederech
ter gewezen met opgave van de termijn 
om te verschijnen. Dit verzoekschrift ha
ger beroep dateert van 23 juli 1981 en bij 
besluiten van 18 november 1981 heeft ge
intimeerde opgeworpen dat hij op deze 
datum nog steeds geen grieven ontvan
gen had, zodat nu deze binnen de maand 
niet werden meegedeeld, het beroep als 
niet toelaatbaar en nietig diende te wor
den afgewezen. Nog steeds deelt appel
lant (eiser) geen grieven mede en het is 
slechts na sommatie bij toepassing van 
artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek 

(1) Zie Cass., 23 mei 1975 (A.C., 1975, 1011); 
13 mei 1977 (ibid., 1977, 943) en 9 dec. 1983, 
A.R. nr. 3717 (ibid., 1983-84, nr. 197); P. Rou
ARD, Traite elementaire de droit judiciaire 
prive, dl. II, 1979, nr. 1206, biz. 895; R. SoE
TAERT, « Het toepassingsgebied van de nietig
heidsregeling in de artikelen 860-867 Gerechte
lijk Wetboek »,in T.P.R., 1980, biz. 175-176; A. 
FETTWEIS, Elements de la procedure civile, dl. I, 
1983, biz. 102 tot 104. 
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dat appellant op de datum waarop de 
zaak, hij toepassing van voormeld arti
kel, werd gefixeerd, namelijk op 22 
maart 1982, dat appellant zijn grieven 
heeft kenhaar gemaakt hetzij ongeveer 
acht maanden na het neerleggen van het 
verzoekschrift van hoger heroep. Artikel 
1063 van het Gerechtelijk Wethoek he
paalt dat de akte van hager heroep de 
plaats, dag en uur van de verschijning 
moet vermelden in geval van voorziening 
tegen heslissingen van de vrederechter 
(7'), terwijl artikel 1057 van het Gerech
telijk Wethoek hepaalt dat de akte van 
hager heroep op straffe van nietigheid 
dient te vermelden de plaats, de dag en 
het uur van de verschijning en in dit ge
val onder opgave van de grieven. Appel
lant heeft derhalve hager heroep inge
steld tegen een vonnis van de heer 
vrederechter zonder opgave te doen van 
de plaats, de dag en het uur van ver
schijning, en zonder opgave te doen van 
zijn grieven, zoals ter zake op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven door ar
tikel 1057, 7', van het Gerechtelijk Wet
hoek. In deze omstandigheden dient het 
hager heroep afgewezen te worden als 
nietig, gezien de helangen van ge1nti
meerde door dergelijke handelwijze zijn 
geschaad, hetgeen appellant trouwens 
niet hetwist ( ... ). Ingevolge voormelde 
nietigheid dient het hoger heroep dan 
ook te worden afgewezen als niet toe
laathaar >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de nietigheid 
van de akte houdende hager heroep te
gen een vonnis van de vrederechter, 
voortspruitend uit het feit dat zij noch 
de plaats, de dag of het uur van verschij
ning, noch de grieven tegen het heroe
pen vonnis vermeldt, niet hehoort tot de 
nietigheden van artikel 862 van het Ge
rechtelijk Wethoek en dientengevolge 
niet amhtshalve door de rechter mag 
worden opgeworpen, zodat het hestreden 
vonnis door, hoewel de verweerders er 
zich in hun conclusie toe heperken te 
stellen dat het hoger heroep van eiser 
nietig en onontvankelijk was, omdat de
ze had nagelaten zijn grieven tegen het 
heroepen vonnis hekend te maken hin
nen een maand, zoals voorgeschreven 
door artikel 1064 van het Gerechtelijk 
W ethoek, het hoger heroep van eiser nie
tig en onontvankelijk te verklaren op 
grond dat het hier een hoger heroep te
gen een heslissing van de vrederechter 
hetreft, dat ingevolge de artikelen 1063, 
7', en 1057, 7', van het Gerechtelijk Wet
hoek de akte van hoger heroep in deze 
gevallen op straffe van nietigheid de 

plaats, de dag en het uur van verschij
ning, evenals de grieven tegen de heroe
pen heslissing moet vermelden en dat 
ten deze deze akte, die gericht was tegen 
een vonnis van de vrederechter, deze 
vermeldingen niet hevatte en de helan
gen van verweerder door deze handelwij
ze waren geschaad, amhtshalve de akte 
van hoger heroep van eiser nietig ver
klaart op grand van de in het onderdeel 
vermelde exceptie en dientengevolge ar
tikel 861 van het Gerechtelijk Wethoek, 
dat stelt dat de rechter een proceshande
ling aileen nietig kan verklaren indien 
het aangeklaagde verzuim of de aange
klaagde onregelmatigheid de helangen 
schaadt van de partij die ze opwerpt, wat 
impliceert dat de exceptie door de partij 
moet worden aangevoerd, artikel 862 van 
het Gerechtelijk Wethoek, dat stelt dat 
de rechter in de gevallen vermeld door 
deze wetshepaling de exceptie van nietig
heid amhtshalve moet opwerpen, en arti
kel 864 van hetzelfde wethoek, dat stelt 
dat de andere nietigheden dan die he
doeld door artikel 862 van dit wethoek 
gedekt zijn als zij niet zijn voorgedragen 
v66r enig ander middel, wat impliceert 
dat de rechter de hetrokken nietigheden 
niet amhtshalve mag aanvoeren, en, voor 
zoveel nodig, de artikelen 1063, 7', 1057, 
7', en 1138, 2', van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

W at het eerste anderdeel betreft : 
Overwegende dat het vannis can

stateert dat de verweerders als ge'in
timeerden bij canclusie hebben ap
gewarpen dat eiser als appellant 
niet binnen een maand na zijn ha
ger beraep zijn grieven had uiteen
gezet, hetgeen in strijd is met het 
vaarschrift van artikel 1064 van het 
Gerechtelijk Wetbaek; dat het van
nis evenwel de akte van hager be
raep nietig en het hager beroep niet 
antvankelijk verklaart ap de grand, 
ambtshalve apgewarpen, dat de akte 
van hager beraep, haewel gericht te
gen een vannis van de vrederecher, 
geen vermelding bevat van de 
plaats, de dag en het uur van ver
schijning, nach van de grieven, het
geen in strijd is met de artikelen 
1063, 7', en 1057, aanhef en 7', van 
het Gerechtelljk Wetbaek; 
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Overwegende dat de vermeldingen 
genoemd in artikel 1057 van het Ge
rechtelijk Wetboek, luidens de aan
hef van die wetsbepaling, voorge
schreven zijn op straffe van nietig
heid; dat die vermeldingen evenwel 
niet genoemd zijn onder diegene 
waarvan het verzuim krachtens arti
kel 862 van het genoemde wetboek 
een nietigheid oplevert die door de 
rechter ambtshalve moet worden 
uitgesproken; 

Dat die nietigheden derhalve val
len onder die welke krachtens arti
kel 861 van het genoemde wetboek 
aileen dan kunnen worden uitge
sproken wanneer het aangeklaagde 
verzuim of de aangeklaagde onregel
matigheid de belangen schaadt van 
de partij die de exceptie opwerpt, 
hetgeen insluit dat de rechter zoda
nige nietigheid niet ambtshalve ver
mag op te werpen; 

Dat het vonnis, door de nietigheid 
niettemin ambtshalve uit te spre
ken de genoemde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het 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 Kortrijk, zitting houdende in 
hoger beroep. 

8 februari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 345 

3' KAMER - 11 februari 1985 

1° DIENSTPLICHT - MIL!TIERECHTSCOL

LEGES - BEROEP VAN DE PROVINCIEGOU
VERNEUR TEGEN DE BESLISSING VAN DE MI-
LITIERAAD KENNISGEVING AAN DE 
DIENSTPLICHTIGE VAN HET AFSCHRIFT VAN 
DE AKTE VAN BEROEP - ONDERTEKENING 
VAN HET AFSCHRIFT DOOR DE GOUVERNEUR 
NIET VEREIST. 

2° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOL
LEGES - BEROEP VAN DE PROVINCIEGOU
VERNEUR TEGEN DE BESLISSING VAN DE Ml-
LITIERAAD KENNISGEVING AAN DE 
DIENSTPLICHTIGE VAN HET AFSCHRIFT VAN 
DE AKTE VAN BEROEP- VORM. 

3° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA

TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
DIENST VAN BROERS OF ZUSTERS - GE
LIJKSTELLING MET DE VOLLE BROERS EN 
ZUSTERS VAN DE DIENSTPLICHTIGE, VAN 
BROERS EN ZUSTERS VAN DEZELFDE VADER 
OF DEZELFDE MOEDER, EN VAN DE ANDERE 
KINDEREN VAN EEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- ANDERE KINDEREN VAN EEN VAN DE 
ECHTGENOTEN - VEREISTEN VOOR GELIJK
STELLING - KINDEREN DIE REGELMATIG 
DEEL UITMAKEN VAN HET GEZIN OP DE DAG 
VAN DE AANVRAAG- BEGRIP. 

4° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA
TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
DIENST VAN BROERS OF ZUSTERS - GE
LIJKSTELLING MET DE VOLLE BROERS EN 
ZUSTERS VAN DE DIENSTPLICHTIGE VAN DE 
BROERS EN ZUSTERS VAN DEZELFDE VADER 
OF DEZELFDE MOEDER EN VAN DE ANDERE 
KINDEREN VAN EEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- VEREISTEN VOOR DE GELIJKSTELLING 
VAN DE ANDERE KINDEREN VAN EEN VAN DE 
ECHTGENOTEN- VEREISTEN WAARAAN NIET 
MOET ZIJN VOLDAAN DOOR DE DIENSTPLICH
TIGE DIE ZICH BEROEPT OP DE DIENST VAN 
ANDERE KINDEREN VAN EEN VAN DE ECHT
GENOTEN. (ART. 17, § 1, 1° DIENSTPLICHT
WET.) 

1o Hoewel de provinciegouverneur het 
afschrift van de akte van beroep tegen 
de beslissing van de militieraad aan 
de dienstplichtige moet notificeren, 
schrijft art. 34, tweede lid, 
Dienstplichtwet niet voor dat het geno
tificeerde afschrift door de gouverneur 
wordt ondertekend. 
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2" Hoewel de provinciegouverneur het 
afschrift van de akte van beroep tegen 
de beslissing van de militieraad aan de 
dienstplichtige moet notificeren, 
schrijft art. 34, tweede lid, 
Dienstplichtwet niet voor dat die ken
nisgeving wordt gedaan in een andere 
briefomslag dan die welke de kennis
geving van de beslissing van de mili
tieraad bevat. 

3" Wanneer een dienstplichtige zijn aan
vraag om vrijlating doet steunen op de 
actieve dienst van twee zonen van de 
tweede man van zijn moeder, kan uit 
de enkele vaststelling dat een van die 
zonen niet in de bevolkingsregisters is 
ingeschreven als lid van het gezin van 
zijn moeder, niet worden afgeleid dat 
hij niet regelmatig deel uitmaakt van 
het gezin, overeenkoinstig art. 17, § 1, 
1", Dienstplichtwet en bijgevolg niet 
kan worden gelijkgesteld met een valle 
broer van de dienstplichtige. 

4" Een dienstplichtige die zich beroept 
op de actieve dienst van twee zonen 
van de tweede man van zijn moeder 
moet zelf niet de vootwaarden van art. 
17, § 1, 1", Dienstplichtwet vervullen 
om de kinderen van een van de echt
genoten die geen broers en zusters 
van dezelfde vader of van dezelfde 
moeder met de valle broers van de 
dienstplichtige gelijk te stellen, en be
hoeft met name niet ongehuwd te zijn. 

(DUBOIS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. M 378 F) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 december 1984 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat eiser het afschrift van het boger 
beroep van de gouverneur van de provin
cie Luik tegen de beslissing van de mili
tieraad waarbij de vrijlating was toege
staan, heeft ontvangen in dezelfde om
slag waarin ook de beslissing zelf stak, 
en dat die akte van beroep niet is onder
tekend: 

Overwegende dat blijkt, uit het tot 
de stukken van de rechtspleging be
horende afschrift van de akte van 

beroep van de gouverneur, dat een 
eensluidend afschrift van die akte 
aan eiser is toegestuurd, dat onder
aan het afschrift de naam van de 
gouverneur van de provincie Luik is 
vermeld en dat dit stuk « voor eens
luidend » door de gedelegeerde amb
tenaar is ondertekend; 

Dat artikel 34 van de gecoi:irdi
neerde dienstplichtwetten, dat be
paalt dat de provinciegouverneur 
een afschrift van zijn akte van be
roep notificeert aan de dienstplichti
ge, geen ondertekening van het af
schrift door de gouverneur oplegt; 

Dat die wetsbepaling evenmin 
voorschrijft dat die notificatie moet 
gebeuren bij een andere brief dan 
die met de kennisgeving van de be
slissing van de militieraad; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de hoge militieraad de aanvraag 
tot vrijlating op grand van artikel 12, § 1, 
5", van de gecoordineerde dienstplicht
wetten verwerpt, met name omdat de 
woonplaats van zijn broer Yves Hodeige 
niet dezelfde was als die van het gezin 
van eisers moeder, Madeleine Vits, 

terwijl uit de stukken van het dossier 
die aan de raad zijn voorgelegd, blijkt 
dat de broer Yves Hodeige, in tegenstel
ling tot wat de raad beslist, regelmatig 
deel uitmaakt van het gezin, wat niet 
hetzelfde is als onder hetzelfde dak !e
ven, en dat zulks ook het geval is voor 
eiser: 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 12, § 1, 5°, van de gecoi:irdineerde 
dienstplichtwetten, de ingeschrevene 
van wie twee broeders of zusters 
hun werkelijke dienst hebben vol
bracht, kan worden vrijgelaten van 
dienst in vredestijd; dat voor de toe
passing van de bepalingen in zake 
uitstel en vrijlating op morele 
grand, ingevolge artikel 17, § 1, 1 o, 
van dezelfde wetten, met de valle 
broeders en zusters worden gelijk
gesteld de broeders en zusters van 
dezelfde vader of dezelfde moeder, 
evenals de kinderen van een der 
echtgenoten; dat deze andere kinde
ren evenwel slechts in aanmerking 
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komen indien zij op het ogenblik 
van de aanvraag ongehuwd zijn en 
regelmatig deel uitmaken van het 
gezin; 

Overwegende dat de hoge militie
raad, uit de vaststelling dat een van 
de zonen van de tweede echtgenoot 
van eisers moeder in de zin van ar
tikel 17, § 1, 1 o, van de gecoordineer
de dienstplichtwetten, welke zonen 
hun dienst hadden vervuld, in de be
volkingsregisters van een andere 
plaats was ingeschreven dan het ge
zin van eisers moeder, niet wettig 
heeft kunnen afleiden dat die broer 
op het ogenblik van de aanvraag 
niet regelmatig deel uitmaakte van 
het gezin; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat de hoge militieraad de aanvraag tot 
vrijlating steunende op artikel 12, § 1, 5°, 
van de gecoordineerde dienstplichtwet
ten verwerpt, met name op grond dat ei
ser, nu hij sedert 22 oktober 1983 is ge
huwd en niet bij zijn moeder verblijft, 
ten aanzien van Yves en Thierry Hodei
ge niet met een voile broeder kan wor
den gelijkgesteld in de zin van artikel 17, 
§ 1, 1", 

terwijl .eiser zelf om vrijlating van 
dienst te bekomen, aanvoert dat twee 
« andere kinderen » hun dienst hebben 
volbracht en de andere kinderen geen 
vrijlating aanvragen; dat de hoge militie
raad door die redengeving « de pro
bleemstelling heeft omgekeerd » : 

Overwegende dat de dienstplichti
ge de vrijlating .als bepaald bij arti
kel 12, § 1, 5°, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten kan aanvragen 
als twee volle breeders of zusters, 
de breeders of zusters van dezelfde 
vader of moeder, of de andere kin
deren van een der echtgenoten die 
met de volle breeders of zusters 
worden gelijkgesteld, hun werke
lijke dienst hebben vervuld; 

Dat de dienstpichtige die deze 
vrijlating aanvraagt niet zelf de bij 
artikel 17, § 1, 1 o, gestelde voorwaar
den moet vervullen opdat de « ande
re kinderen » met volle breeders en 
zusters zouden worden gelijkgesteld; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing, behalve in zover
re zij het hoger beroep van de pro
vinciegouverneur ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de Hoge Militieraad, 
anders samengesteld. 

11 februari 1985 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal. 

Nr. 346 

3• KAMER - 11 februari 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - DIENST

PLICHTZAKEN - BESLISSINGEN WAARTEGEN 
MEN ZICH NIET IN CASSATIE KAN VOORZIEN 
- CASSATIEBEROEP NA CASS(\TIEBEROEP IS 
UITGESLOTEN - UITZONDERING. 

In dienstplichtzaken kan een partij, bui
ten het toepassingsgeval van art. 40, 
vierde lid, Taalwet en het geval van re
gelmatige afstand, zich niet een twee
de keer tegen een zelfde beslissing in 
cassatie voorzien, zelfs als de voorzie
ning is ingesteld v66r de verwerping 
van de eerste voorziening. 

(DUBOIS) 

(A.R. nr. M 379 F) 

11 februari 1985 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijkli11 
dende conclusie van de h. Duchatelet ad 
vocaat-generaal. ' 
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Nr. 347 

3' KAMER - 11 februari 1985 

MINDER-VALIDEN 
MOETKOMINGEN - AARD. 

GEWONE TEGE-

De gewone tegemoetkoming aan een 
minder-valide is, in de zin van art. 9, 
§ 2, :!', van het K.B. van 24 dec. 1974 
betreffende de gewone en de bijzonde
re tegemoetkomingen aan de minder
validen, geen uitkering die verband 
houdt met openbare of private bij
stand. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE VOOR
ZORG T. P ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6990) 

H.ET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1982 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1 van de wet van 27 juni 
1969 betreffende het toekennen van tege
moetkomingen aan de minder-validen, 
en van artikel 9, § 1, inzonderheid eerste 
en tweede lid, en § 2, inzonderheid 2' en 
6', van het koninklijk besluit van 24 de
cember 1974 betreffende de gewone en 
de bijzondere tegemoetkomingen aan de 
minder-validen, 

doordat het arrest, bij het berekenen 
van de bestaansmiddelen waarover de 
minderjarige minder-valide en zijn moe
der beschikken, weigert rekening te hou
den met de gewone tegemoetkoming aan 
de minder-valide die verweerders moe
der ontvangt, op grond dat die tegemoet
koming, nu zij niet wordt gefinancierd 
door het bijdragenstelsel eigen aan de 
sociale zekerheid in het algemeen, moet 
worden beschouwd als een uitkering die 
verband houdt met de openbare bijstand, 

terwijl het recht op de tegemoetko
ming wordt verleend aan alle personen 
die aan de wettelijke voorwaarden vol
doen en een dergelijke wettelijk vastge
legde toestand niets te maken heeft met 

de bijstand die op een individuele beoor
deling berust : 

Overwegende dat de wet van 27 
juni 1969 betreffende het toekennen 
van tegemoetkomingen aan de min
der-validen een recht op de daarin 
bepaalde tegemoetkomingen ver
leent aan de personen die aan de 
door deze wet gestelde voorwaarden 
voldoen; dat de wet en haar uitvoe
ringsbesluiten de wijze van uitoefe
ning van dat recht regelen, met na
me door het bedrag en de bereke
ningswijze van de tegemoetkomin
gen vast te stellen, en daarbij de 
mogelijkheid van beroep in rechte 
voorzien; dat aldus het recht op de 
tegemoetkomingen aan de minder
validen in algemene regels concreet 
is omschreven, waardoor het aan de 
individuele beoordeling ontsnapt en 
de uitoefening ervan wordt gewaar
borgd; 

Dat de genoemde tegemoetkomin
gen niets te maken hebben met de 
uitkeringen die verband houden met 
de openbare bijstand in de zin van 
artikel 9, § 2, 2°, van het koninklijk 
besluit van 24 december 1974 betref
fende de gewone en de bijzondere 
tegemoetkomingen aan de minder
validen; 

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 vernietigd arrest; 
gelet op artikel 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

11 februari 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. van Heeke: 
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Nr. 348 

2• KAMER - 12 februari 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - TER
MIJN VOOR HET HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - HOGER BEROEP GE
RICHT TEGEN DIE PARTIJ - BIJKOMENDE 
TERMIJN - HOGER BEROEP WAAROP HIJ 
TOEPASSELIJK IS. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - INCI
DENTEEL BEROEP - ONTVANKELIJKHEIDS
VEREISTE. 

1' Wanneer het hager beroep tegen de 
burger_Jijke partij is gericht, beschikt 
deze, !-?gevolge art. 203, § 2, Sv., over 
een bJJkomende termijn van vijf dagen 
om hager beroep in te stellen tegen de 
beklaagden en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke personen die tegen 
haar geen hager beroep hebben inge
steld en die zij in de zaak wil behou
den (1); in de zin van die wetsbepaling 
worden de verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van be
klaagde en het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds met de burger
rechtelijk aansprakelijke personen ge
Jijkgesteld. 

2' Luidens art. 203, § 4, Sv. kan de gei'n
timeerde in alle gevallen waarin de 
burgerlijke rechtsvordering gebracht 
w~rdt voor de rechter in hager beroep, 
blJ een op de terechtzitting genomen 
conclusie en zolang de debatten niet 
gesloten zijn, incidenteel beroep instel
Jen tegen de beslissing betreffende de 
partij op wier hager beroep hij is ge
daagd (2). 

(KNOPS, DERVEAU T. LENAERTS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8855) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 maart 1984 in ho-

ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

I. Op de voorziening van Jacque
line Knops, burgerlijke partij : 

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

doordat het vonnis stelt dat << de eerste 
en de tweede », waarmee het beklaagde 
Lenaerts en de vrijwillig tussenkomende 
partij N.V. Le Mans bedoelt, gedaagd 
zijn op hoger beroep « van de burgerlijke 
partijen Knops Jacqueline en Derveaux 
Philippe », 

terwijl, blijkens de akte van beroep 
door de advocaat van eiseres op 24 juni 
1983 ondertekend, het hoger beroep van 
eiseres werd aangetekend « tegen de be
schikkingen op burgerlijk gebied » van 
het vonnis van 6 juni 1983 door de Poli
tierechtbank te Vilvoorde gewezen, zo
dat, indien het vonnis met bovengenoem
de vaststelling beslist dat eiseres geen 
beroep zou aangetekend hebben tegen 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, het van deze beroepsakte een in
terpretatie geeft die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan, en derhalve 
de bewijskracht ervan miskent, nu het 
beroep van eiseres gericht was tegen alle 
beschikkingen van dit vonnis, en derhal
ve ook tegen de beschikkingen waarbij 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds buiten zake werd gesteld : 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat de appelrech
ters geoordeeld hebben dat eiseres 
geen hager beroep heeft aangete
kend tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds; 

Overwegende dat in de akte van 
hager beroep, die op 24 juni 1983 
voor eiseres door haar raadsman 
werd ondertekend, wordt vastge
steld dat bedoelde advocaat ver
klaard heeft « ... hager beroep in te 
stellen tegen een vonnis door (de 
Politierechtbank van Vilvoorde) uit
gesproken op 6 juni 1983, in haar 
hoedanigheid van burgerlijke partij 

-----------------1 tegen de beschikkingen van het von
(1) Cass., 23 okt. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I 

213). ' 

(2) Cass., 15 okt. 1980, A.R. nr 1070 
(A.C., 1980-81, nr 99). 

nis op burgerlijk gebied, en inzake 
van Lenaerts Johnny, ( ... ), beklaag
de, en inzake van vrijwillig ver
schijnende en tussenkomende partij 
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de Verzekeringsmaatschappij Le 
Mans»; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds, tegen wie de ei
sers een veroordeling hebben gevor
derd, buiten zaak stelt; 

Overwegende dat eiseres de om
vang van haar hoger beroep duide
lijk heeft omschreven door de be
woordingen « tegen de beschikkin
gen van het vonnis op burgerlijk 
gebied »; dat de bijkomende vermel
dingen << en inzake » met vermel
ding van de eerste twee verweerders 
die omvang van het hoger beroep 
niet beperken; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis door de vaststelling << dat (de 
eerste en de tweede verweerder) ge
daagd werden op hoger beroep van 
de burgerlijke partijen Knops Jac
queline en Derveaux Philippe » oor
deelt dat de beslissing op de eil;l te
gen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds niet aangevochten 
was; 

Dat de appelrechters aldus van de 
woorden << tegen de beschikkingen 
van het vonnis op burgerlijk ge
bied », die in de akte van hoger be
roep van eiseres voorkomen, een in
terpretatie geven die met deze be
woordingen onverenigbaar is en de 
bewijskracht van de akte van hoger 
beroep miskennen; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 203, § 2, van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het vonnis het hoger beroep, 
ingesteld door eiseres bij akte van 24 ju
ni 1983, « niet toelaatbaar » verklaart op 
grond dat het laattijdig werd aangete
kend, 

terwijl de vrijwillig tussenkomende 
partij N.V. Le Mans bij akte van 20 juni 
1983 tegen eiseres beroep had aangete
kend, en naar luid van artikel 203, § 2, 
van het Wetboek van Strafvordering, 
wanneer het hoger beroep tegen de bur
gerlijke partij gericht is, deze over een 
bijkomende termijn van vijf dagen be
schikt om hoger beroep in te stellen te
gen de beklaagde en de burgerlijke aan-

sprakelijke personen die zij in de zaak 
wil doen blijven; het vonnis derhalve 
niet zonder schending van voornoemde 
bepaling het hoger beroep ingesteld door 
eiseres, burgerlijke partij, wegens laattij
digheid niet toelaatbaar kon verklaren, 
nu dit beroep was ingesteld binnen vijf 
dagen nadat voornoemde vrijwillig ver-· 
schijnende partij tegen haar beroep had 
ingesteld: 

Overwegende dat artikel 203 van 
het W etboek van Strafvordering in 
§ 1 bepaalt dat, behoudens de uit
zondering van artikel 205 van dat 
wetboek - dat uitsluitend het hoger 
beroep van het openbaar ministerie 
betreft -, het recht van hoger be
roep vervalt, indien de verklaring 
van hoger beroep niet gedaan is op 
de griffie van de rechtbank die het 
vonnis heeft gewezen, uiterlijk vijf
tien dagen na de dag van de op 
tegenspraak gewezen uitspraak, en 
in § 2 dat, indien het hoger beroep 
tegen de burgerlijke partij is ge
richt, de burgerlijke partij over een 
bijkomende termijn beschikt van 
vijf dagen om hoger beroep in te 
stellen tegen de beklaagde en de 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tijen die zij in het geding wil doen 
blijven, onverminderd haar recht in
cidenteel beroep in te stellen over
eenkomst § 4 van voornoemd artikel 
203; 

Overwegende dat de verweerster 
Verzekeringsmaatschappij Le Mans, 
vrijwillig tussengekomen partij, op 
20 juni 1983 hoger beroep heeft aan
getekend tegen het vonnis van de 
Politierechtbank te Vilvoorde van 6 
juni 1983, waarbij onder meer zij in 
solidum met verweerder Johnny Le
naerts, beklaagde, veroordeeld werd 
om aan de burgerlijke partij, eiseres 
Jacqueline Knops, de som van 
68.017 frank te betalen, meer de in
teresten en kosten; 

Overwegende dat bedoelde eiseres 
Jacqueline Knops op 24 juni 1983 op 
haar beurt hoger beroep heeft inge
steld, in haar hoedanigheid van bur
gerlijke partij, tegen de beschikkin
gen van hetzelfde vonnis op burger
lijk gebied; 
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Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist dat het beroep van 
Jacqueline Knops laattijdig werd 
aangetekend; 

Overwegende dat het hager be
roep van Jacqueline Knops, dat de 
zeventiende dag na de dag van de 
uitspraak werd aangetekend, welis
waar laattijdig was ten aanzien 
van verweerster, verzekeringsmaat
schappij Le Mans, die ingevolge 
haar eigen principaal hager beroep 
niet meer een partij was die eiseres 
in de zaak wilde doen blijven, maar 
reeds partij was voor de correctione
le rechtbank zitting houdende in ha
ger beroep en tegen wie eiseres dan 
ook incidenteel beroep kon instellen 
met toepassing van artikel 203, § 4, 
van het W etboek van Strafvorde
ring; dat het hager beroep van de 
burgerlijke partij Jacqueline Knops 
integendeel tijdig was ingesteld te
gen beklaagde Johnny Lenaerts, als
ook tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, vrijwillig tus
sengekomen partij, die met een ci
vielrechtelijk aansprakelijke per
soon in de zin van artikel 203, § 2, 
van hager vermeld wetboek dient te 
worden gelijkgesteld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen in zoverre het verweer
ster verzekeringsmaatschappij Le 
Mans betreft; dat het voor het overi
ge gegrond is; 

II. Op de voorziening van Philippe 
Derveaux, burgerlijke partij : 

Over de beide middelen samen, 

Overwegende dat eiser op 24 juni 
1984 hager beroep instelde; 

Overwegende dat de beide midde
len overeenstemmen met deze door 
eiseres aangevoerd en om dezelfde 
redenen in dezelfde mate gegrond 
zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre dit beslist 

dat Jacqueline Knops en Philippe 
Derveaux, burgerlijke partijen, geen 
hager beroep hebben aangetekend 
tegen de beslissingen op hun civiel
rechtelijke vorderingen tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, dat hun hogere beroepen te
gen beslissingen op hun civielrechte
lijke vorderingen Johnny Lenaerts, 
beklaagde, << laattijdig werden aan
getekend », en in zoverre het dien
volgens beide burgerlijke partijen in 
kosten veroordeelt; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslisisng; 
laat de helft van de kosten van hun 
respectieve voorziening ten laste 
van elke eiser en legt de overige 
helft ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven, zit
ting houdende in hager beroep. 

12 februari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Peuter - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Nelissen Grade, van Heeke en De Bruyn. 

Nr. 349 

2• KAMER - 12 februari 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - RECHTER 
IN HOGER BEROEP DIE DE BEROEPEN BE
SLISSING EN DE BEWEZENVERKLARING VAN 
DE TELASTLEGGING DOOR DE EERSTE 
RECHTER BEVESTIGT - BEVESTIGING GE
GROND OP EEN EIGEN REDENGEVING GE
VOLGD DOOR DE OVERWEGING DAT DE EER
STE RECHTER DAN OOK TERECHT DE TE
LASTLEGGING BEWEZEN HEEFr VERKLAARD 
- DRAAGWIJDTE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE IN HOGER BEROEP - RECHTER IN HO
GER BEROEP DIE DE BEROEPEN BESLISSING 
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EN DE BEWEZENVERKLARING VAN DE TE
LASTLEGGING VAN DE EERSTE RECHTER BE
VESTIGT - ANTWOORD OP CONCLUSIE - BE
GRIP. 

1" De rechter in hager beroep die de be
roepen beslissing en de bewezenver
klaring door de eerste rechter beves
tigt op grand van een eigen redenge
ving gevolgd door de overweging dat 
de eerste rechter dan ook terecht de 
telastlegging bewezen heeft verklaard, 
neemt niet aileen diens beslissing 
over, maar ook de redenen van het be
roepen vonnis met betrekking tot de 
bewezenverklaring van de telastleg
ging (1). 

2" Door de redenen van de eerste rechter 
met betrekking tot de bewezenverkla
ring van de telastlegging over te ne
men, beantwoordt de appelrechter de 
voor hem genomen conclusie wanneer 
die redenen, samen met de eigen re
dengeving, een antwoord bevatten op 
het in hager beroep desaangaande ge
voerd verweer (2). (Art. 97 Gw.) 

(VER EECKE, MERCATOR N.V. 
T. OPHOFF, JANSSENS, JUSTITIA N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8901) 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
strafvordering tegen eiser en op de 
civielrechtelijke vorderingen tegen 
hem: 

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

doordat het bestreden vonnis, bij be
vestiging van het beroepen vonins, eiser 
strafrechtelijk veroordeelt tot een geld
boete van 50 frank, of een vervangende 
gevangenisstraf van vijftien dagen en tot 
de kosten, en eiser veroordeelt aan de 
verwerende partijen schadevergoeding te 
betalen zoals door deze partijen gevor
derd, en zulks op grond dat : « uit de ver
klaring van de partijen en de vaststellin
gen van de verbalisanten blijkt dat ter 
plaatse het zicht voor de wagen, komen
de van de afrit E3, eerder beperkt is, ge
zien de bocht aldaar en de pijlers van de 
brug van de autosne>lweg; ... (eiser) hier
mede rekening had moeten houden en 
met de nodige voorzichtigheid en in de 
mate dat zulks strikt noodzakelijk is, 
zich op de hoofdbaan had mogen bege
ven, zonder echter de andere bestuurder 
te hinderen », 

terwijl eiser in zijn regelmatig neerge
legde conclusie in hoger beroep heeft 
aangevoerd : « ..• uit de verklaring van de 
burgerlijke partij (tweede verweerder) 
en de verklaring van (eiser) zelf blijkt 
dat hij zich zeer voorzichtig op de rij
baan engageerde, nadat hij tot stilstand 
was gekomen, en hij er zich van verge
wist had dat de rijbaan vrij was; dat, 
wanneer hij amper met het voorste ge
deelte van zijn wagen op de rijbaan ge-

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 april 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van Willem 
Ver Eecke, beklaagde: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen Philippe Op
hoff, beklaagde : 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om tegen die beslis
sing cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

(1) en (2) Zie Cass., 29 april 1974 (A. C., 
1974, 946); 10 dec. 1974 (ibid., 1975, 431); 
20 sept. 1977 (ibid., 1978, 84); i juni 1983, A.R. 
nr. 2955 (ibid., 1982-83, nr. 543). 

' komen was, het voertuig VW Golf be
stuurd door (eerste verweerder) in zicht 
kreeg, die uit de onoverzichtelijke bocht 
kwam gereden; dat op dat ogenblik (ei
ser), volledig conform aan artikel 12.5 
van de wegcode, zijn voertuig tot stil
stand bracht, omdat hij inderdaad de 
voorrang diende te verlenen aan het 
voertuig (eerste verweerder); ... de verba
liserende overheid onder twee verschil
lende hoofdingen aandacht vestigt op het 
feit dat het uitzicht voor de bestuurders 
komende van de afrit uitermate beperkt 
is : a) onder atmosferische toestand : bij 
het einde van de uitrit is de rijbaan die 
deze dwarst langs beide richtingen een 
onoverzichtelijke bocht, b) onder inlich
tingen : bij het uiteinde van de afrit 
heeft men geen goed uitzicht op de van 
links komende bestuurders doordat het 
zicht belemmerd wordt door de brugpij-
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lers van de overbrugging van de auto
snelweg E3. Vooraleer de van links ko
mende bestuurders de onderbrugging 
doorrijden komen zij op een onoverzich
telijke bocht; niet kan worden betwist 
dat (eiser), als voorrangsplichtige be
stuurder, zich mag engageren op de rij
weg, wanneer hij zich wegens de plaats
gesteldheid enkel rekenschap kan geven 
van de aanwezigheid van een bestuurder 
wanneer hij de genaderde weg oprijdt; 
dat zowel uit de verklaringen van de ver
baliserende overheid als uit de verklarin
gen van de getuige Janssens, dit ter zake 
zo is »; en eiser, met andere woorden, 
heeft voorgehouden dat de plaatsgesteld
heid en de gebrekkige zichtbaarheid 
hem hebben genoopt gedeeltelijk de door 
eerste verweerder gevolgde weg op te rij
den; dat eiser dit maneuver heeft aange
vangen toen geen enkel voertuig in zicht 
was en heeft stopgezet van zodra eerste 
verweerder in zijn gezichtsveld is geko
men, en eiser zijn maneuver op geen en
kele andere wijze dan de door hem ge
volgde kon uitvoeren; de in algemene 
bewoordingen gestelde beschouwing, val
gens dewelke eiser zich op de voorrangs
weg had kunnen begeven in de mate dat 
zulks strikt noodzakelijk was, geen ant
woord uitmaakt op het aangehaalde om
standig verweer; dat de beschouwingen 
van de appelrechters inderdaad geen re
kening houden met de bewering uit de 
conclusie van eiser, als zou deze laatste 
binnen de strikt noodzakelijke perken 
zijn gebleven bij zijn maneuver, als men 
rekening houdt met de bijzondere plaats
gesteldheid; zodat de beslissing eiser 
strafrechtelijk te veroordelen en hem bij
gevolg tot schadevergoeding aan de bur
gerlijke partijen te veroordelen, niet re
gelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de consideransen die in het 
middel zijn weergegeven, laat vol-
gen door de overweging « dat de 
eerste rechter dan ook terecht de te-
lastlegging » bewezen heeft ver-
klaard; dat de appelrechters zodoen-

bracht >>, zodat deze bestuurder 
« een uitwijkingsmaneuver heeft 
willen uitvoeren om een aanrijding 
te vermijden, te meer daar (eiser) 
eerst de indruk heeft gelaten te wil
len doorrijden op de hoofdbaan 
maar dan toch plots zijn wagen tot 
stilstand heeft gebracht »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis met die motivering te ken
nen geeft dat eiser zich niet met de 
vereiste voorzichtigheid op de priori
taire weg heeft begeven, en de rede
nen aangeeft waarom het eisers ver
weer verwerpt, mitsdien diens con
clusie beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende, wat de beslis
sing op de strafvordering betreft, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

II. Op de voorzieningen van Wil
lem Ver Eecke en de naamloze ven
nootschap Mercator, burgerlijke par
tijen: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers, bur
gerlijke partijen, hun voorzieningen 
hebben doen betekenen aan de par
tijen tegen wie ze gericht zijn; 

Dat de voorzieningen mitsdien 
niet ontvankelijk zijn; 

de de redengeving van het beroepen Om d1e redenen; verwerpt de 
vonnis met betrekking tot de bewe- , voorzieningen, veroordeelt de eisers 
zenverklaring van de telastlegging in de kosten. 
overnemen, waarbij wordt vastge
steld dat eiser « zich 1,70 m. op de 
hoofdweg had begeven, alvorens de 
aanrijding zich voordeed » en hij 
<< aldus » de voorranghebbende be
stuurder « in verwarring heeft ge-

12 februari 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en De Gryse. 
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Nr. 350 

2' KAMER - 12 februari 1985 

1° SPOORWEGEN (POLITIE OVER DE) 
- OVERTREDING VAN ART. 3 K.B. VAN 4 
APRIL 1895 - VERBOD OM ZONDER GELDIG 
PLAATSBEWIJS MET EEN TREIN TE REIZEN -
GEEN BIJZONDER OPZET VEREIST. 

2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND 

- DWALING - GOEDE TROUW - GEEN 
RECHTVAARDIGINGSGROND. 

1" Overtreding van art.3 K.B. van 4 april 
1895 houdende voorschriften betrekke
lijk de voor het reizigersvervoer over 
de Staats- en vergunde spoorwegen na 
te komen maatregelen, naar Juid waar
van het verboden is zonder geldig 
plaatsbewijs met een trein te reizen of 
ook maar in een trein plaats te nemen, 
vereist geen bijzonder opzet (1). 

2" Dwaling is slechts dan een rechtvaar
digingsgrond als zij onoverkomelijk is, 
wat door de goede trouw van de dader 
van het misdrijf aileen niet kan wor
den bewezen (2). 

(N.M.B.S. T. VRAMBOUT) 

ARREST 

(A.R. nr. 8946) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 mei 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de• 
strafvordering tegen verweerster : 

Overwegende dat eiseres, burger-1 
lijke partij die niet in kosten van 
die vordering werd veroordeeld, 
geen hoedanigheid heeft om tegen 
die beslissing cassatieberoep in te 
stellen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eiseres 
tegen verweerster : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3 en 10 van het 
koninklijk hesluit van 4 april 1895 inzake 
de na te leven voorschriften met hetrek
king tot het vervoer van reizigers per 
spoor, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis, om de heslissing 
van de Politierechthank te Antwerpen 
van 30 maart 1984 te hevestigen, oordeelt 
dat « (verweerster) een treinhiljet had 
gekocht; dat zij te goeder trouw in de 
mening verkeerde dat de vroegere rege
ling nog van kracht was, zodat het he
wust hiljet nog gedurende drie dagen 
geldig was; dat de eerste rechter dan ook 
terecht de feiten als niet hewezen heeft 
aanzien, en de eerste rechter zich te
recht onhevoegd verklaarde om te ken
nen over de eis van (eiseres) », 

terwijl, eerste onderdeel, het aange
vochten vonnis, dat geen rechtvaardi
gingsgrond in hoofde van (verweerster) 
vaststelt en noch de wettelijkheid noch 
de toepasselijkheid hetwist van het re
glement dat de N.M.B.S. inriep om te la
ten gelden dat het hiljet van (verweer
ster) vervallen was en dus geen regelma
tig plaatshewijs uitmaakte, (verweerster) 
niet kon vrijspreken van de hetichting, 
te Antwerpen op 27 januari 1983 plaats
genomen en zelfs gereisd te hehhen in 
een rijtuig der Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen, zonder in het 
hezit te zijn van een regelmatig plaatshe
wijs of er een te hehhen genomen, om 
reden dat deze persoon meende dat het 
oude reglement inzake de geldigheids
duur van de biljetten nog van kracht 
was en dat zij te goeder trouw handelde 
vermits deze inhreuk op artikel 3 van 
het koninklijk besluit van 4 april 1895, 
hestraft door artikel 10 ervan, geen hij
zonder opzet vereist (schending van die 
wetsbepalingen) en dat de hurgerlijke ------------------1 rechtsvordering van (eiseres) derhalve 

(1} Cass., 19 mei 1982, A.R. nr. 2176 ten onrechte werd afgewezen (schending 
(A.C., 1981-82, nr. 558}. van artikel 4 van de wet van 17 april 

(2} Cass., 8 sept. 1982, A.R. nr. 2221 1878, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
(A.C., 1982-83, nr. 20}. Wethoek); 
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tweede onderdereel, het vonnis nalaat 
te antwoorden op de conclusie die door 
(eiseres) regelmatig in graad van beroep 
neergelegd werd waarin de redenen 
waarvoor de feiten ten laste van (ver
weerster) als bewezen dienden be
schouwd te worden en waarvoor het ge
recht de burgerlijke vordering diende in 
te willigen (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende, wat het eerste on
derdeel betreft, dat de appelrechters 
het beroepen vonnis, dat << de feiten 
als niet bewezen heeft aanzien »,be
vestigen op de overweging << dat 
(verweerster) een treinbiljet had 
aangekocht; dat zij te goeder trouw 
in de mening verkeerde dat de vroe
gere regeling nog van kracht was 
zodat het bewust biljet nog geduren
de drie dagen geldig was »; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus impliciet maar zeker de mate
rialiteit van het aan verweerster ten 
laste gelegde misdrijf vaststellen; 
dat dit misdrijf geen bijzonder opzet 
vereist; 

Overwegende dat volgens een al
gemeen rechtsbeginsel, waarvan in 
artikel 71 van het Strafwetboek toe
passing wordt gemaakt, dwaling een 
grond van rechtvaardiging vormt 
wanneer zij onoverwinnelijk is; 

Dat het onoverwinnelijk karakter 
van de dwaling niet door de goede 
trouw aileen van de dader van het 
misdrijf kan worden bewezen; 

Dat de appelrechters aldus, door 
het niet bewezen achten van de aan 
verweerster ten laste gelegde feiten 
op haar goede trouw aileen te Iaten 
steunen, zonder een grond van 
rechtvaardiging vast te stellen, hun 
beslissing niet naar recht verant
woorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het tweede onderdeel 
van het middel te onderzoeken, ver
nietigt het bestreden vonnis voor zo-

ver het beslist op de civielrechte
lijke vordering van eiseres tegen 
verweerster en voor zover het eise
res veroordeelt in 421 frank kosten 
<< van de openbare partij »; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be-· 
veelt dat van het thans gewezen ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt verweer
ster in drie vierde van de kosten; 
laat het overige vierde ten laste van 
eiseres; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Mechelen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

12 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 

Nr. 351 

2e KAMER - 12 februari 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - ARREST W AARBIJ DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DE 
VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERWIJST - GEEN UITSPRAAK 
OVER EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID -
VOORZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE 
EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

Het arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling dat op het verzet van de 
burgerlijke partij tegen de beschikking 
van de raadkamer tot buitenvervol
gingstelling van de verdachte, met toe
passing van art. 130 Sv. zonder uit
spraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank verwijst, is een 
voorbereidend arrest en een arrest van 
onderzoek in de zin van art. 416 van 
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voormeld wetboek, waartegen cassatie
beroep door de beklaagde eerst na het 
eindarrest openstaat (1). 

(DECLERCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 9302) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1984 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, luidend als volgt : 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep. 
Er wordt geleerd dat aan de verdachte 
het recht moet ontzegd worden verzet 
(beroep) aan te tekenen tegen zijn ver
wijzing door de raadkamer en cassatie
beroep aan te tekenen tegen zijn verwij
zing door de kamer van inbeschuldiging
stelling; de artikelen 129, lid 2, en 135 
van het Wetboek van Strafvordering ver
melden de verdachte niet en een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling zoals hiervoor vermeld, zou geen 
eindarrest in de zin van artikel 416 van 
voornoemd wetboek zijn. Deze stelling 
wordt bekritiseerd (A. Vandeplas, R. W:, 
1982-83, 356; A. Vandeplas, R. W: 1979-80, 
2444, nr. 6 en volgende). De verdedigers 
van de stelling poneren dat de verdedi
gingsrechten van de verdachte voor het 
vonnisgerecht onverkort blijven; de be
slissingen van de onderzoeksgerechten 
worden aangezien als beslissingen die 
rechtsingang verlenen tot de vonnisge
rechten; een arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling zou aldus nooit een 
eindbeslissing zijn. Aan de burgerlijke 
partij, voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling, was hetzelfde lot beschoren 
als aan de verdachte; het arrest van het 
Hof van Cassatie van 7 november 1979 
heeft echter het recht van de burgerlijke 
partij cassatieberoep aan te tekenen te
gen een arrest tot buitenvervolgingstel
ling geconsacreerd. De verdachte wordt 
niet van gelijke wapens voorzien. Dit 
leidt tot een rechtstoestand waarbij de 
burgerlijke partij tot in de hoogste graad 
mag ageren om de verdachte voor het 
vonnisgerecht te krijgen, terwijl de ver-

(1) Cass., 29 sept. 1975 (A.C., 1976, 133); 30 
nov. 1976 (ibid., 1977, 371); 4 nov. 1980 
(ibid., 1980-81, nr. 143). 

dachte zich niet kan verdedigen van zo
dra beslist wordt hem te verwijzen. Ten 
dezen was eiseres buiten vervolging ge
steld door de raadkamer, maar wordt ze 
thans op verzet (beroep) van de burger
lijke partij verwezen. In het thans be
staande stelsel kan de kamer van inbe
schuldigingstelling niet opnieuw de be
zwaren onderzoeken die door de raadka
mer werden weerhouden, terwijl zij wel 
de afwezigheid van bezwaren mag herbe
oordelen die de raadkamer ertoe geleid 
heeft de buitenvervolgingstelling uit te 
spreken. Evenmin is in het voordeel van 
de verdachte controle mogelijk omtrent 
de verplichting voor de kamer van inbe
schuldigingstelling het arrest met rede
nen te omkleden ten opzichte van alle 
punten van de conclusie, regelmatig door 
hem genomen, terwijl dit controlerecht 
wel wordt gegarandeerd voor de burger
lijke partij. Aan de verdachte wordt het 
recht verleend cassatieberoep aan te te
kenen van zodra men eenvoudig aan
neemt dat het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling een einde stelt 
aan het gerechtelijk onderzoek, zodat 
een eindbeslissing werd getroffen, het
zelfde kan gezegd worden in verband 
met het recht verzet aan te tekenen te
gen een beschikking van de raadkamer : 

Overwegende dat het arrest, op 
het verzet van de burgerlijke partij 
tegen de beschikking van de raadka
mer tot buitenvervolgingstelling van 
de verdachte, met toepassing van ar
tikel 130 van het Wetboek van Straf
vordering, zonder uitspraak te doen 
over een geschil inzake bevoegd
heid, eiseres naar de correctionele 
rechtbank verwijst; dat die beslis
sing een voorbereidende beslissing 
en beslissing van onderzoek is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering, waartegen cas
satieberoep door de beklaagde eerst 
openstaat na het eind,;,rrest; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is tot onderzoek van het middel 
dat, in zoverre het schending aan
voert van de artikelen 97 van de 
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Grondwet, 128 en 130 van het Wet
hoek van Strafvordering, geen be
trekking heeft op de ontvankelijk
heid van de voorziening, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

12 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. H. 
Devroe, Brugge. 

Nr. 352 

2' KAMER - 13 februari 1985 

BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN 
UITVOERING VAN EEN BIJ VOORRAAD UIT
VOERBARE RECHTERLIJKE BESLISSING EN 
VERBINTENIS OM EEN BETALING TE VER
RICHTEN W AARAAN DE SCHULDENAAR NIET 
KON ONTKOMEN - NIET VOLDOENDE OM BE
RUSTING AAN TE TONEN. 

Stilzwijgende berusting in een rechter
lijke beslissing valt niet af te Jeiden 
uit de uitvoering van een bij voorraad 
uitvoerbare rechterlijke beslissing en 
uit de verbintenis om een betaling te 
verrichten waaraan de schuldenaar 
niet kon ontkomen, bij gebreke van 
bijzondere omstandigheden die op 
vaststaande en ondubbelzinnige wijze 
de afstand van het uitoefenen van een 
rechtsmiddel aantonen (1). (Artt. 1044 
en 1045 Ger.W.) 

(S ... T. D ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4010) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

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 1044 en 1045 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de algemene 
rechtsbeginselen ter zake en artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens familieverlating tijdens de perio
de van 31 mei 1982 tot 16 mei 1983, meer 
bepaald om meer dan twee maanden 
vrijwillig in gebreke te zijn gebleven de 
termen te kwijten van de maandelijkse 
onderhoudsuitkering van 2.000 frank 
voor het kind Fredericq en van 1.000 
frank voor het kind Aurore, tot betaling 
waarvan hij op 24 april 1981 is veroor-
deeld bij in kort geding gewezen be
schikking van de voorz~~ter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Charle
roi, die is bevestigd bij beschikking van 
26 juni 1981, 

terwijl de beschikking van 26 juni 
1981, die de grondslag vormde voor de 
vervolgingen, werd betekend op 30 maart 
1983, dat is na de vervolgingen, zodanig 
dat de beschikking gedurende de in de 
dagvaarding vermelde periode nog 
steeds vatbaar was voor hoger beroep; 
het hof van beroep op grond van een 
foute redengeving ten onrechte van me
ning was dat uit de omstandigheden 
bleek dat eiser in de beschikking van 26 
juni 1981 had berust; berusting evenwel 
enkel kan worden afgeleid uit feitelijke 
gegevens waaruit met zekerheid de wil 
blijkt in een vonnis te berusten; de door 
het hof van beroep vastgestelde gege
vens duidelijk niet aan die voorwaarde 
voldoen : a) het niet valt in te zien hoe 
het feit dat eiser tegen de beschikking 
geen hoger beroep heeft ingesteld na de 
betekening van 30 maart 1983, een aan-
wijzing zou kunnen zijn dat hij v66r de 
betekening in het vonnis heeft berust; 
het hof van beroep dus de berusting 
heeft afgeleid uit een feitelijk gegeven 
dat dagtekent van na de berusting; b) de 
gedeeltelijke kwijting van de maande
lijkse uitkeringen tot onderhoud, die wa
ren vastgesteld in een bij voorraad uit
voerbare beschikking, in geen geval kan 
worden beschouwd als de uiting van de 
vaste wil om in het vonnis te berusten; 
zodanige gedeeltelijke betaling niet eens 
als een vermoeden kan worden aange

------------------1 merkt; de afstand van een recht (berus
ting) strikt moet worden uitgelegd en en
kel mag worden afgeleid uit feiten die 
niet anders kunnen worden uitgelegd; de 

(1) Zie Cass., 1 dec. 1983, A.R. nr. 6934 
(A.C., 1983-84, nr. 183) en 26 maart 1984, A.R. 
nr. 4268 (ibid., 1983-84, nr. 426). 
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vrijwillige uitvoering, door de veroordeel
de partij, van een rechterlijke beslissing 
in burgerlijke zaken, geen berusting in 
die beslissing impliceert als niet blijkt 
dat de partij met zekerheid met die be
slissing heeft ingestemd; de uitvoering 
van de bcschikking slechts gedeeltelijk 
gebeurde, vermits eiser wordt vervolgd 
wegens niet-betaling van het onder
houdsgeld; het hof van beroep dus de ar
tikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de algemene rechtsbeginselen 
ter uike alsook artikel 97 van de Grand
wet heeft geschonden : 

Overwegende dat, al kan de be
rusting in een recherlijke beslissing 
stilzwijgend geschieden, ze niette
min enkel kan worden afgeleid uit 
bepaalde en met elkaar overeen
stemmende akten of feiten waaruit 
blijkt dat de partij, tegen wie die ak
ten of feiten worden aangevoerd, 
het vaste voornemen heeft haar in
stemming te 'betuigen met de beslis
sing; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat eiser 
op 26 juni 1981 bij een bij voorraad 
uitvoerbare beschikking van de 
voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Charleroi, die een 
beschikking van 24 april 1981 beves
tigde, werd veroordeeld om aan ver
weerster een uitkering te betalen 
voor het onderhoud en de opvoeding 
van de kinderen van de partijen, dat 
hij die beschikking terstond heeft 
uitgevoerd, dat hij zich bovendien 
ertoe verbonden heeft om boven de 
door de rechter in kort geding vast
gestelde onderhoudsuitkering een 
maandelijks bedrag van 500 frank te 
betalen tot aanzuivering van de ach
terstallige termijnen en dat hij voor 
het overige geen rechtsmiddel heeft 
aangewend toen die beschikking 
hem op 30 maart 1983 werd bete
kend; 

Overwegende dat de uitvoering 
van een bij voorraad uitvoerbare 
rechterlijke beslissing en de verbin
tenis tot kwijting van achterstallige 
onderhoudsuitkeringen die eiser in 
elk geval toch moest betalen, niet 
volstaan als bewijs dat hij afstand 
heeft gedaan van het rechtsmiddel 

dat voor hem nog openstond, en 
geen feiten zijn die de vaste en on
dubbelzinnige wil van eiser om in 
die beschikking te berusten aanto
nen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat eiser geen gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid om 
een rechtsmiddel aan te wenden te
gen die beschikking, niet noodzake
lijk wijst op de vaste en ondubbel
zinnige berusting in de gewezen 
beslissing; dat in dit verband het 
recht van eiser om hoger beroep in 
te stellen tegen de beschikking in 
kort geding verviel een maand na 
de betekening van die beschikking, 
dit is op maandag 2 mei 1983, zodat 
de beslissing bij ontstentenis van 
hoger beroep pas op die datum defi
nitief werd te zijnen aanzien; dat 
derhalve de in artikel 391bis van het 
Strafwetboek bedoelde periode van 
meer dan twee maanden, die in de 
aan eiser betekende dagvaarding is 
vermeld, ten vroegste op 3 juli 1983 
verstreek, terwijl blijkens de dag
vaarding de periode van het hem 
verweten misdrijf eindigde op 16 
mei 1983; 

Overwegende dat het arrest der
halve, nu het geen bijzondere om
standigheden vaststelt waaruit zou 
blijken dat eiser op zekere en on
dubbelzinnige wijze de wil te ken
nen heeft gegeven om te berusten in 
de in eerste aanleg gewezen beslis
sing, niet naar recht verantwoord is; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

, II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerster tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de veroordeling, die op de tegen 
eiser ingestelde strafvordering is 
uitgesproken, de vernietiging tot ge
volg heeft van de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering die er het 
gevolg van is; 
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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· veroordeelt verweerster in de 
helft van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

13 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. R. Hougardy, 
Charleroi. 

Nr. 353 

2' KAMER - 13 februari 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- JEUGDBESCHERMING - VOORZIENING VAN 
DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK 
VERKLAARDE VADER VAN EEN MINDERJARI
GE TEGEN EEN ARREST VAN DE JEUGDKA
MER VAN HET HOF VAN BEROEP- VOORZIE
NING NIET BETEKEND AAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - NIET ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

Niet ontvankelijk, wegens niet-beteke
ning aan het openbaar ministerie, is 
de voorziening die de vader van een 
minderjarige, als burgerrechtelijk aan
sprakelijke, heeft ingesteld tegen een 
arrest van de jeugdkamer van het hoi 
van beroep (1). 

(W ... T. S ... ) 

A.R. nr. 3964 

13 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Ballet, advocaat-generaal. 

Nota arrest nr. 353 : 

(1) Zie Cass., 12 sept. 1984, A.R. nr. 3803 
(A.C., 1984-85, nr. 36). 

Nr. 354 

2' KAMER - 13 februari 1985 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- BEROEPEN VONNIS WAARBIJ DE BEKLAAG
DE BUITEN DE ZAAK WORDT GESTELD EN 
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ HAAR VORDE
RING WORDT ONTZEGD - HOGER BEROEP TE
GEN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VONNIS IN HOGER BE
ROEP WAARBIJ DE BEKLAAGDE TOT BETA
LING VAN SCHADEVERGOEDING JEGENS DE 
BURGERL!JKE PARTIJ WORDT VEROORDEELD 
OP GROND VAN EEN ONVOORZICHTIGHEID 
ZONDER ENIG VERBAND MET HET FElT DAT 
VOOR DE STRAFRECHTER IS GEBRACHT -
ONWETTIGE BESLISSING. 

De strafrechter kan aan de burgerlijke 
partij enkel schadevergoeding toeken
nen op voorwaarde dat hij vaststelt 
dat zij gegrond is op het als misdrijf 
gekwalificeerd feit, dat bij hem aan
hangig is gemaakt en door hem bewe
zen is verklaard, oak al wordt, bij ont
stentenis van een ontvankelijk hager 
beroep tegen de strafvordering, deze 
niet meer voor hem gebracht; de straf
rechter kan de beklaagde niet veroor
delen tot betaling van schadevergoe
ding wegens een onvoorzichtigheid, 
wanneer deze volgens hem geen ver
band houdt met het bij hem aanhangi
ge feit (1). (Artt. 3 en 4 wet van 17 
april 1978.) 

(ANDRIOLI L., ANDRIOLI A., NOEL T. COLLART) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3991) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 oktober 1984 in ho
ger beroep gewezen door ~e Correc
tionele Rechtbank te Verv1ers; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering tegen de eiser Lui-

Nota arrest nr. 354 : 
(1) Zie Cass., 17 nov. 1958 (Bull. en 

Pas., 1959, I, 275); 30 okt. 1960 (ibid., 1961, I, 
114) en 27 nov. 1967 (A.C., 1968, 438). 
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gi Andrioli, beklaagde, en op de 
rechtsvorderingen van het openbaar 
ministerie tegen Avelino Andrioli en 
diens echtgenote Marguerite Noel, 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tijen: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat het beroepen 
vonnis « op strafrechtelijk gebied 
kracht van gewijsde heeft »; dat 
laatstgenoemd vonnis de eiser Luigi 
Andrioli, beklaagde, vrijspreekt, de 
voor eerstgenoemde burgerrechte
lijk aansprakelijke eisers Avelino 
Andrioli en Marguerite Noel buiten 
het geding stelt en de kosten ten 
laste laat van de Staat; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn bij gebrek aan belang; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
door verweerder tegen de eisers 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 159 en 191 
van het Wetboek van Strafvordering als
ook van de algemene opzet van dat wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis voor 
recht zegt dat het ongeval te wijten is 
aan de eiser Luigi Andrioli, hem samen 
met de voor hem burgerrechtelijk aan
sprakelijke personen Avelino Andrioli en 
Marguerite Noel veroordeelt om aan ver
weerder, burgerlijke partij, het bedrag 
van 42.997 frank te betalen, verhoogd 
met de wettelijke intresten vanaf de dag 
van het ongeval, en hem tevens verwijst 
in de kosten van eerste aanleg en hoger 
beroep op grond « ... dat, wat de aanspra
kelijkheid betreft, uit de gegevens van 
het dossier blijkt dat (Luigi) Andrioli in 
elk geval een onvoorzichtigheid heeft 
begaan die geen verband houdt met de 
misdrijven; dat hij immers niet kon rij
den en dat hij de contactsleutel niet in 
de motor mocht steken; dat hij op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek gehouden is tot vergoeding van de 
door zijn onvoorzichtigheid veroorzaakte 
schade », 

terwijl de correctionele rechtbank de 
'ser Luigi Andrioli, beklaagde, die defi

nitief was vrijgesproken van de hem ten 
laste gelegde feiten, en de voor eerstge-

noemde burgerrechtelijk aansprakelijke 
eisers Avelino Andrioli en Marguerite 
Noel, die definitief en zonder kosten bui
ten het geding waren gesteld, niet we
gens feiten die geen bestanddeel vormen 
van aan die beklaagde verweten misdrij
ven kon veroordelen tot betaling van 
schadevergoeding aan verweerder, bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de eiser Luigi Andrioli had 
vrijgesproken van de hem ten laste 
gelegde feiten, de voor hem burger
rechtelijk aansprakelijke eisers Ave
lino Andrioli en Marguerite Noel 
buiten het geding had gesteld en de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerder had afgewezen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt « dat het (beroepen) 
vonnis op strafrechtelijk gebied 
kracht van gewijsde heeft », dat het 
evenwel de eisers veroordeelt tot be
taling van schadevergoeding aan 
verweerder op grond dat « wat de 
aansprakelijkheid betreft, uit de ge
gevens van het dossier blijkt dat 
(Luigi) Andrioli in elk geval een on
voorzichtigheid heeft begaan die 
geen verband houdt met de overtre
dingen » en << dat hij op grond van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek gehouden is tot vergoeding van 
de door zijn onvoorzichtigheid ver
oorzaakte schade »; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaan
de titel van het Wetboek van Straf
vordering, de strafrechter aan een 
burgerlijke partij aileen dan schade
vergoeding kan toekennen wanneer 
hij vaststelt dat zulks verantwoord 
is door het als misdrijf omschreven 
feit dat bij hem aanhangig werd ge
maakt en dat hij bewezen verklaart, 
zelfs als, bij ontstentenis van een 
ontvankelijk hoger beroep tegen de 
beslissing op de strafvordering, die 
vordering niet meer bij hem aan
hangig is; 

Dat het bestreden vonnis, nu het 
de eisers veroordeelt tot betaling 
van schadevergoeding aan verweer
der wegens een onvoorzichtigheid 
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die volgens het vonnis niet in ver
band staat met het feit dat bij hem 
aanhangig werd gemaakt, niet naar 
recht is verantwoord; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de overige middelen die 
niet kunnen leiden tot ruimere cas
satie of tot cassatie zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden von
nis, in zoverre het uitspraak doet 
over de door verweerder tegen de ei
sers ingestelde civielrechtelijke vor
dering; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt ver
weerder in zeven tiende en iedere 
eiser in een tiende van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Luik, zitting houdende in hoger be
roep. 

13 februari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaat: mr. F. Baivier, 
Verviers. 

Nr. 355 

2• KAMER - 13 februari 1985 

STEMMIGHEID VEREIST VOOR DE LAATSTGE
NOEMDE BESLISSING VAN DE CORREC
TIONELE RECHTBANK. 

Wanneer de correctionele rechtbank, op 
de hogere beroepen van het openbaar 
ministerie en van de burgerlijke partij 
tegen een vrijsprekend vonnis van de 
politierechtbank, enerzijds, de strafvor
dering verjaard en, anderzijds, de bur
gerlijke rechtsvordering gegrond ver
klaart, dient zij haar vonnis, wat 
Jaatstgenoemde beslissing betreft, uit 
te spreken met eenparige stemmen 
van haar Jeden (1). 

(LEQUIME T. TURLA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4008) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 oktober 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis enkel uitspraak doet over de 
door verweerder tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2llbis van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis, nadat de 
correctionele rechtbank bij een eerste 
vonnis van 4 april 1984 had vastgesteld 
dat de strafvordering, wat het enige aan 
eiser ten laste gelegde feit betreft, ver
jaard was, het beroepen vonnis vernie
tigt en, bij een wijzigende beslissing, de 
vordering van de burgerlijke partij tegen 
eiser ontvankelijk en op alle punten ge-
grond verklaart, na te hebben beslist dat 
eiser de hem ten laste gelegde feiten had 
gepleegd, 

terwijl eiser bij het beroepen vonnis 
was vrijgesproken van het hem ten laste 
gelegde feit; het bestreden vonnis derhal
ve slechts met eenparigheid van stem-

ROGER BEROEP - STRAFZAKEN - VRIJ- men de ten laste gelegde feiten bewezen 
SPRAAK DOOR DE POLITIERECHTBANK - HO- kon verklaren en eiser wegens die feiten 
GER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTE- tot betaling van schadevergoeding aan 
RIE EN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - de burgerlijke partij kon veroordelen; 
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHT- I-----------------
BANK WAARBIJ DE STRAFVORDERING VER-
JAARD EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE- (1) Zie Cass., 22 juni 1959 (Bull. en 
RING GEGROND WORDT VERKLAARD - EEN- Pas., 1959, I, 190). 
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noch uit het bestreden vonis, noch uit Nr. 356 
enig ander stuk blijkt dat de bestreden 
beslissing met eenparigheid is gewezen : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, op het hoger beroep dat 
door het openbaar ministerie en 
door de verweerder Turla, burger
lijke partij, was ingesteld tegen de 
beslissing waarbij eiser was vrijge
sproken, enerzijds, bij vonnis van 4 
april 1984 heeft beslist dat de tegen 
eiser ingestelde strafvordering ver
jaard was en, anderzijds, bij de be
streden beslissing de civielrechte-' 
lijke vordering van verweerder te
gen eiser gegrond heeft verklaard, 
nu eiser de feiten die hem werden 
verweten en waarop die vordering 
gegrond was, had gepleegd; dat ze 
hem bijgevolg tot schadevergoeding 
jegens verweerder heeft veroor
deeld; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, rechtdoende in hoger be
roep, niet zonder vast te stellen dat 
ze met eenparigheid van stemmen 
uitspraak deed, kon beslissen dat ei
ser de feiten van het hem ten laste 
gelegde misdrijf had gepleegd; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat niet tot cassatie 
zonder verwijzing kan leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kimt van het 
vernietigde vonnis; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

13 februari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

2• KAMER - 13 februari 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -

VAAG M!DDEL - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING 
OP HET VERZET VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ - VEROORDELING VAN DIE PARTIJ, 
ZELFS AMBTSHALVE, TOT BETALING VAN 
SCHADEVERGOEDING. 

1" Niet ontvankelijk is het middel dat in 
zo vage bewoordingen is gesteld dat de 
aan de beslissing verweten onwettig
heid daaruit onmogelijk kan worden 
afgeleid (1). 

2" Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling, op het verzet van de bur
gerlijke partij, de door de raadkamer 
gewezen beschikking van buitenvervol
gingstelling bevestigt, dient zij, zelfs 
ambtshalve, de burgerlijke partij te 
veroordelen tot betaling van schade
vergoeding jegens de verdachte (2). 
(Art. 136 Sv.) 

(MEGANCK T. DE MEIRE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4049) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de regels van burgerlijk 
recht inzake erfenisrecht en van de arti
kelen 226 en 227 van het W etboek van 
Strafvordering, 

(1) Cass., 8 juni 1983, A.R. nr. 2913 
(A.C., 1982-83, nr. 559). 

(2) Cass., 25 nov. 1968 (A.C., 1969, 310); zie 
Cass., 17 maart 1975 (ibid., 1975, 792) en 7 april 
1981, A.R. nr 6179 (ibzd., 1980-81, nr. 450). 
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doordat bij het onderzoek van de zaak 
een dossier gedurende bijna een jaar 
was zoekgeraakt, en slechts op het laat
ste ogenblik werd teruggevonden daags 
v66r de zitting van de raadkamer, zonder 
dat haar beslissing ooit werd betekend; 
dat zulks wijst op de onvolledigheid van 
het vooronderzoek zoals eiser heeft aan
getoond in zijn verslagen en conclusies 
die op het eerste bureau van het parket
generaal zijn neergelegd; dat het arrest 
voorbijgaat aan en een schending begaat 
van de artikelen 226 en 227 van het Wet
boek van Strafvordering en de erbij ho
rende noten betreffende de misdrijven 
die samenhangend zijn met een misdaad 
die een zware inbreuk vormt op de mo
rele en burgerlijke wetten; dat een ver
zoek waarvan de fotokopie is gevoegd bij 
het verzoekschrift, die gericht was aan 
de procureur-generaal bij het hof van be
roep en die ertoe strekte om nog meer 
bewijzen van de door eiser geleden scha
de aan te brengen voor de kamer van in
beschuldigingstelling, zoekgeraakt is; dat 
aldus, na inzage van de stukken van de 
rechtspleging die zonder onderbreking 19 
jaar heeft geduurd sedert het overlijden 
van Xavier Meganck en gelet op de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie, 
de voorziening gegrond moet worden 
verklaard en de nietigheid moet worden 
uitgesproken van een door willekeur 
aangetaste rechtspleging die begonnen is 
met een vergissing op 21 maart 1969 
toen uit hoofde van valsheid een be
schikking van buitenvervolgingstelling 
werd gewezen, zodanig dat zal zijn vol
daan aan de vereisten van een transac
tionele collusie waarvan de stukken voor 
eensluidend afschrift, die zouden kunnen 
verklaren waarin de willekeur en de ge-
leden schade bestaat, steeds hebben ant-
broken in het dossier : 

slaan, blijkt dat verweerster schade
vergoeding heeft gevorderd van ei
ser; 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 136 van het Wetboek van 
Strafvordering, de burgerlijke partij 
die op haar verzet in het ongelijk 
wordt gesteld, zelfs ambtshalve 
moet worden veroordeeld tot scha
devergoeding jegens de buiten het 
geding gestelde verdachte; dat het 
bedrag van de vergoeding voor de 
~chade die door het verzet van de 
burgerlijke partij is veroorzaakt, in 
feite wordt bepaald door de kamer 
van inbeschuldigingstelling; dat het 
Hof derhalve niet bevoegd is dien
aangaande; 

Dat het tweede middel niet kan 
worden aangenomen; 

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

13 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal. 

Overwegende dat het Hof de aan- Nr. 357 
gevoerde onwettigheden niet kan af-
leiden uit de formulering van het 2' KAMER _ 13 februari 1985 
middel; 

Dat, bij gebrek aan nauwkeurig-
heid, het middel niet ontvankelijk . WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN 

is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 412 van het 
Wetboek van Strafvordering, doordat het 
arrest eiser tot een hogere dan de door 
verweerster gevorderde schadevergoe
ding veroordeelt : 

VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIEITE
GENSTAANDE VERVALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT TOT STUREN - VEROORDELING 
- GEEN VASTSTELLING O.A. VAN DE DATUM 
VAN DE BIJ ART. 40 WEGVERKEERSWET VOOR
GESCHREVEN KENNISGEVING - VEROORDE
LING NIET REGELMATIG MET REDENEN OM
KLEED. 

Overwegende dat uit geen enkel Niet regelmatig met redenen omkleed is 
stuk waarop het Hof vermag acht te de beslissing waarbij de bestuurder 
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van een voertuig wordt veroordeeld, 
ter zake dat hij een voertuig op de 
openbare weg heeft bestuurd niette
genstaande vervallenverklaring van 
het recht tot sturen, zonder dat o.a. 
melding wordt gemaakt van de datum 
van de bij art. 40 Wegverkeerswet 
voorgeschreven kennisgeving (1). (Art. 
97 Gw.; art. 48 Wegverkeerswet.) 

(LUMBA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4070) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 december 1984 in 
het Duits gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers, recht
doende in hager beroep, en op de in 
dezelfde taal gestelde voorziening; 

Gelet op de door de eerste voorzit
ter op 26 december 1984 gewezen 
beschikking waarbij wordt beslist 
dat de rechtspleging vanaf de te
rechtzitting in het Frans zal worden 
voortgezet; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
door eiser aangevoerde middel dat 
niet tot ruimere cassatie of tot cas
satie zonder verwijzing kan leiden, 
vernietigt het bestreden vonnis, in 
zoverre het uitspraak doet over de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de anders samengestelde 
Correctionele Rechtbank te Ver
viers, zitting houdende in hager be
roep. 

13 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Over het ambtshalve aangevoerde mid- Nr. 358 
del, afgeleid uit de schending van artikel 
97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de rechtbank, 
met bevestiging van het beroepen 
vonnis, eiser op grand van artikel 
48, 1°, van de Wegverkeerswet ver
oordeelt om op de openbare weg een 
voertuig te hebben bestuurd, spijt 
het tegen hem uitgesproken verval; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de datum niet aangeeft waar
op de door artikel 40 van de Wegver
keerswet voorgeschreven kennisge
ving is gedaan aan de veroordeelde; 
dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
zodanige kennisgeving werd gedaan; 

Dat het Hof aldus in de onmoge
lijkheid verkeert de bestreden be
slissing op haar wettigheid te toet
sen; 

(1) Cass., 15 maart 1978 (A.C., 1978, 834); zie 
Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 8025 (ibid., 1983-84, 
nr. 111). 

1' KAMER - 14 februari 1985 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) - ARTT. 
15, D, EN 18, B, VAN HET M.B. VAN 14 OKT. 1964 
- RECHTSVORDERING VAN DE AANNEMER 
TOT BETALING VAN NALATIGHEIDSINTEREST 
- TERMIJN. 

Art. 15, D, van het M.B. van 14 okt. 1964 
aangaande " de administratieve en 
technische contractuele bepalingen die 
het algemeen lastenkohier van de 
overeenkomsten van de Staat uitma
ken », wijkt af van art. 18, B, van dat 
besluit volgens hetwelk elke rechtsvor
dering betreffende de overeenkomst 
door de aannemer moet worden inge
steld binnen een termijn van een jaar 
na de voorlopige keuring, zodat de 
rechtsvordering tot betaling van de na
latigheidsinterest ontvankelijk is als 
een schriftelijke aanvraag is ingediend 
binnen de termijn van dertig dagen na 
de betaling van het saldo van de over
eenkomst, oak al is de vordering zelf 
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niet ingediend binnen de bij art. 18, B, 
voorgeschreven termijn van een jaar 
(1). 

(LATOUR T. GEMEENTE SPRIMONT) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7187) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 juni 1983 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik in hager beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 15, D, inzonderheid 
het tweede lid, 18, B, van het algemeen 
lastenkohier vastgelegd bij ministerieel 
besluit van 14 oktober 1964, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het vonnis van 2 februari 
1982 van de Vrederechter te Louveigne, 
beslist dat eisers vordering tot het beta
len van verwijlsinterest op de door ver
weerster verschuldigde bedragen niet 
ontvankelijk is omdat zij te laat is inge
steld, op grond « dat artikel 18 van het 
algemeen bestek een vervaltermijn in
stelt voor elke rechtsvordering betreffen
de de overeenkomst; dat die termijn een 
jaar bedraagt vanaf de voorlopige keu
ring; dat zulks een burgerlijke sanctie is 
op de nalatigheid van een der partijen 
die van het gemene recht afwijkt en als 
dusdanig op beperkende wijze moet wor
den uitgelegd; dat een vervaltermijn niet 
vatbaar is voor stuiting of schorsing; dat 
niets een dagvaarding v66r 8 maart 1974 
in de weg stond; dat dagvaarden integen
deel blijk zou hebben gegeven van goed 
bestuur vanwege de aannemer, die 
moest beletten dat men zou aanvoeren 
dat een rechtsvordering tot betaling van 
onbetaalde facturen vervallen was », 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
door die overwegingen niet antwoordt op 
het middel uit eisers appelconclusie ten 
betoge : dat artikel 18, B, van het alge
meen bestek niet toepasselijk is op een 
aanvraag tot betaling van verwijlsinte
rest, vermits artikel, 15, D, tweede lid, 
van bedoeld algemeen bestek een bijzon
dere regel bevat die, als dusdanig, wordt 
toegepast bij voorkeur op de algemene 
regel van artikel 18, B; dat, nu artikel 15, 

(1) Z1e Brussel, 5 maart 1982, J.T., 1982, 471. 

D, tweede lid, uitdrukkelijk bepaalt dat 
de aannemer zijn aanvraag tot betaling 
van de verwijlinterest mag indienen bin
nen dertig dagen na betaling van het sal
do van de overeenkomst, dat recht niet 
mag worden beperkt als de betaling van 
het saldo na het verstrijken van de bij 
artikel 18, B, bepaalde termijn is ge
beurd; dat als men, zoals gei:ntimeerde, 
de tegenovergestelde mening zou voor
staan, artikel 15, D, tweede lid, dode let
ter blijft en het recht van de aannemer 
op de verwijlsinterest ondoelmatig blijft 
of althans volledig aan de willekeur van 
de opdrachtgever blijft onderworpen tel
kens wanneer, zoals ten deze, het saldo 
wordt betaald nadat de termijnen voor 
het instellen van de rechtsvordering zijn 
verstreken; daaruit volgt dat het vonnis, 
nu het dat omstandig middel niet beant
woordt, niet met redenen is omkleed als 
vereist bij artikel 97 van de Grondwet; 

tweede onderdeel, de bijzondere bepa
ling van artikel 15, D, van het algemeen 
bestek, luidens welke « om die (ver
wijls)interest te kunnen bekomen, de 
aannemer ten laatste op de dertigste ka
lenderdag na de dag waarop het saldo 
van de overeenkomst wordt betaald, een 
schriftelijke aanvraag moet indienen die 
als schuldvordering geldt », afwijkt van 
de algemene regel vervat in artikel 18, B, 
die inhoudt dat, in elk geval, iedere 
rechtsvordering betreffende een overeen
komst op straffe van verval door de aan
nemer moet worden ingediend ten laat
ste een jaar na de voorlopige keuring 
van de gezamenlijke werken; zodat arti
kel 18, B, niet toepasselijk is wanneer 
het saldo wordt betaald na het verstrij
ken van de in die bepaling vastgestelde 
termijn; daaruit volgt dat het vonnis niet 
kon beslissen dat de rechtsvordering tot 
betaling van de verwijlsinterest te laat 
was ingesteld wegens het bij voornoemd 
artikel 18, B, bepaalde verval, terwijl uit 
de feitelijke vaststellingen van het von
nis blijkt dat het saldo van de prijs na 
het verstrijken van de in die bepaling 
vastgestelde termijn is betaald (scherr
ding van de artikelen 15, D, en 18, B, 
van het algemeen bestek); 

derde onderdeel, die overwegingen van 
het vonnis niet antwoorden op het aan
vullend middel uit eisers conclusie ten 
betoge dat verweerster, v66r het geding, 
ervan had afgezien het verval bepaald 
bij voornoemd artikel 18, B, aan te voe
ren, nu zij zonder protest noch voorbe
houd e1sers schuldvordering van 10 juli 
1984 had aangenomen; daarmt volgt dat 
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het vonnis niet regelmatig met redenen 
is omkleed als vereist bij artikel 97 van 
de Grondwet : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis volgt dat de voorlopige 
keuring van de door eiser voor reke-
ning van de verweerster, de vroege-
re gemeente Louveigne, sedert de 
fusie de gemeente Sprimont, uitge
voerde wer ken, op 8 maart 197 3 is 
gebeurd; dat eiser drie facturen 
heeft opgesteld, respectievelijk op 3 
juli 1972, 2 mei en 1 juni 1973, die 
verweerster pas op 30 juni 1974 
heeft betaald; dat eiser, bij brief van 
10 juli 1974, een schuldvordering 
voor de verwijlsintrest heeft inge
diend en dat hij, nu daarop niet is 
gereageerd, verweerster in 1981 tot 
betaling van die verwijlsinterest 
heeft gedagvaa:rd; 

Overwegende dat de bijzondere' 
bepaling van artikel 15, D, van het 
algemeen lastenkohier van de Staat, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964, luidens welke 
om die verwijlsinterest te kunnen 
verkrijgen de aannemer, ten laatste 
op de dertigste kalenderdag na de 
dag waarop het saldo van de over
eenkomst wordt betaald, een schrif
telijke aanvraag moet indienen die 
als schuldvordering geldt, afwijkt 
van de in artikel 18, B, vervatte al
gemene regel, die inhoudt dat, in 
elk geval, iedere rechtsvordering be
treffende een overeenkomst op 
straffe van verval door de aannemer 
moet worden ingediend ten laatste 
een jaar na de voorlopige keuring 
van de gezamenlijke werken; zodat 
een aanvraag tot het bekomen van 
verwijlsinterest, zoals ten deze, gel

dat de aanvraag tot betaling van de 
verwijlsinterest niet ontvankelijk is, 
omdat zij niet binnen de termijn 
van een jaar na de voorlopige keu
ring is ingesteld, 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 Hoei, zitting houdende in ho
ger beroep. 

14 februari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorztiter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Anders
luidende conclusie (2) van de h. Piret, ad·· 
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Nelis
sen Grade. 

Nr. 359 

1' KAMER - 14 februari 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN
GELIJKTIJDIG VERZET EN HOGER BEROEP 
TEGEN EEN BESLISSING - VERZET NIET ONT· 
VANKELIJK VERKLAARD BIJ EEN BESL!SSING 
WAARTEGEN GEEN HOGER BEROEP IS INGE
STELD - CASSATIEBEROEP TEGEN DE BE· 
SLISSING TOT NIET-ONTVANKELIJKVERKLA-

dig is ingesteld binnen de termijn 1---------------
van 30 dagen bepaald bij artikel 15, (2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
D, ook al is het saldo van de over- ping van de voorziening, met name op grand 

dat art. 15, D, van het M.B. van 14 okt. 1964 
eenkomst pas na het verstrijken slechts van art. 18, B, afwijkt in verband met 
van de in artikel 18, B, bepaalde ter- de aanvang van de termijn van een jaar die is 
miJ'n van een J' aar betaald·, vastgesteld om elke rechtsvorderding betref-

fende de overeenkomst in te stellen. Dit aan-
Dat, derhalve, het bestreden von- vangspunt is, wanneer het gaat om een rechts

nis, dat op grond van artikel 18 van vordering tot betaling van de nalatigheidsinte
rest, de betaling van het saldo van de 

genoemd algemeen bestek beslist overeenkomst en met de voorlopige keurmg. 
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RING VAN HET HOGER BEROEP TEGEN DE BIJ 

VERSTEK UITGESPROKEN BESLISSING -
ONTV ANKEL!JKHEID. 

2° GENEESKUNDE- ORDE VAN GENEES

HEREN - TUCHTPROCEDURE - GELIJKTIJ
DIG VERZET EN HOGER BEROEP TEGEN EEN 
BESLISSING - VERZET NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAARD BIJ EEN BESLISSING WAARTE
GEN GEEN HOGER BEROEP IS INGESTELD -
CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING TOT 
NIET-ONTVANKELIJKHEIDVERKLARING VAN 
HET HOGER BEROEP TEGEN DE BIJ VERSTEK 

U!TGESPROKEN BESLISSING - ONTVANKE
LIJKHEID. 

3° GENEESKUNDE- ORDE VAN GENEES

HEREN - TUCHTPROCEDURE - HOGER BE
ROEP - TERMIJN INGAANDE VANAF DE KEN
NISGEVING VAN DE BIJ VERSTEK GEWEZEN 
BESLISSING - BESLISSING VAN DE PROVIN
CIAL£ RAAD VAN DE ORDE OM DE BESLIS
SING BIJ DEURWAARDERSEXPLOOT TE DOEN 
BETEKENEN - KRACHTELOZE BESLISSING 
T.A.V. DE TERMIJNINGANG. 

4° HOGER BEROEP - TUCHTZAKEN -

ORDE VAN GENEESHEREN - TERMIJN VAN 
HOGER BEROEP INGAANDE VANAF DE KEN
NISGEVING VAN DE BIJ VERSTEK GEWEZEN 
BESLISSING - BESLISSING VAN DE PROVIN
CIAL£ RAAD VAN DE ORDE OM DE BESLIS
SING B!J DEURWAARDERSEXPLOOT TE DOEN 
BETEKENEN - KRACHTELOZE BESLISSING 
T.A.V. DE TERMIJNINGANG. 

5° RECHT VAN VERDEDIGING- ORDE 

VAN GENEESHEREN - TUCHTPROCEDURE -
ADVIES VAN DE AFGETREDEN VOORZITTER 
VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE 
OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET HO
GER BEROEP - GEVOLGEN. 

3° en 4° De bij de artt. 22 en 25 van het 
K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 vastgestel
de termijn om hager beroep in te stel
len tegen een beslissing van de provin
ciale raad gaat in vanaf de kennisge
ving van die beslissing bij aangeteken
de brief, zelfs als de provinciale raad 
van de Orde heeft bevolen dat de be
slissing bij deurwaardersexploot zal 
worden betekend (1). 

5° Het recht van verdediging wordt niet 
geschonden door de beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren die het hager beroep van 
een geneesheer niet ontvankelijk ver
klaart en daarbij te kennen geeft dat 
het advies dienaangaande van de 
thans afgetreden voorzitter van de 
raad van beroep niet bindend is voor 
de raad. 

(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7208) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 8 mei 1984 door 
de franstalige raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren gewezen; 

Over de· grand van niet-ontvankelijk
heid, ambtshalve opgeworpen door het 
openbaar minsterie, ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 1097 van het Ge
rechtelijk Wetboek, en hieruit afgeleid 
dat de voorziening in cassatie niet is 
ingesteld overeenkomstig het vormvoor
schrift van artikel 26 van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 be
treffende de Orde der Geneesheren : 

Overwegende dat eiser thans de 
1 o en 2° Wanneer een geneesheer, aan stukken heeft overgelegd waaruit 

wie bij verstek een tuchtsanctie is op- bliJ"kt dat hiJ" de voorschriften van 
gelegd door de provinciale raad van de 
Orde, tegen die beslissing gelijktijdig voornoemd artikel 26, 2°, heeft nage-
verzet heeft gedaan en hager beroep leefd; 
heeft ingesteld en zijn verzet niet ont-
vankelijk is verklaard bij een beslis- Over de grand van niet-ontvankelijk-
sing waartegen hager beroep is inge- heid door verweerder tegen de voorzie
steld, is het cassatieberoep van die ning in cassatie opgeworpen en hieruit 
geneesheer tegen de beslissing waarbij · afgeleid dat eiser er geen belang bij 
zijn hager beroep tegen de bi'J .. verstek · heeft de bestreden beslissing te bekriti-

seren, op grond dat de provinciale raad 
gewezen beslissing niet ontvankelijk is 1-----------------
verklaard, niet onontvankelijk bij ge
brek aan belang. {1} Zie Cass., 26 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 227}. 
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van de Orde van Geneesheren bij beslis
sing van 12 april 1983, op het verzet van 
eiser gewezen en definitief geworden bij 
ontstentenis van hoger beroep, zijn be
slissing van 7 april 1981 heeft bevestigd, 
waarbij een schorsing in het recht de ge
neeskunde uit te oefenen gedurende een 
jaar werd uitgesproken : 

Overwegende dat eiser tegelijker
tijd verzet heeft gedaan en hoger 
beroep heeft ingesteld tegen de be
slissing te zijnen laste gewezen op 7 
april 1981 door de provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren van 
Brabant; 

Overwegende dat door het verzet 
niet ontvankelijk te verklaren de 
grond van de zaak wettig onttrok
ken was aan de provinciale raad; 

Dat zijn beslissing derhalve niet 
het gevolg heeft gehad dat verweer
der eraan hecht; 

Overwegende dat de gronden van 
niet-ontvankelijkheid niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 25 van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 be
treffende de Orde der Geneesheren en 
uit de miskenning van het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat de bestreden beslissing zegt 
dat de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren eisers hoger beroep tegen 
de· beslissing van 7 april 1981 van de 
raad van de Orde van Geneesheren van· 
de provincie Brabant, waarbij hem bij 
verstek de sanctie van schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen ge
durende een termijn van een jaar wordt 
opgelegd, niet ontvankelijk moet verkla
ren op grond dat: 1o het hoger beroep 
enkel is ingesteld bij aangetekende brief 
van 20 mei 1981; 2o de termijn van hoger 
beroep, die op 29 april 1981 was ingege
gaan bij het verstrijken van de termijn 
van verzet, op 13 mei 1981 was verstre
ken, en 3° de kennisgeving van een be
slissing van een raad van de Orde niet 
bij gerechtsdeurwaardersexploot kon ge
beuren op straffe van miskenning van de 
ter zake in acht te nemen discretie en die' 
overigens in deze materie een algemeen. 
beginsel uitmaakt, 

terwijl eiser in zijn regelmatige conclu
sie voor de raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren, dewelke evenwel deze 

conclusie in zijn beslissing niet vermeldt, 
had betoogd dat niet kon worden beslist 
dat de termijn bepaald in artikel 25 van 
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967 was verstreken op het ogen
blik van het hoger beroep omdat hij 
nooit regelmatig was ingegaan, vermits 
1 o de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren van de provincie Brabant, 
na te hebben vastgesteld dat zijn oproe
ping van 10 maart 1981, waarbij eiser 
werd verzocht om op 7 april 1981 voor de 
raad te verschijnen, op 30 maart 1981 
naar de afzender was teruggestuurd -
hetgeen impliceerde dat eiser die oproe
ping nooit heeft ontvangen -, ervoor 
had gezorgd dat zijn beslissing zeker ter 
kennis van eiser werd gebracht, door op 
14 april 1981 het lofwaardig initiatie£ te 
nemen een gerechtsdeurwaarder te be
lasten met de betekening van de beslis
sing door persoonlijk met eiser te spre
ken en niet met zijn personeel (stuk 
nr. 30 van het dossier); 2° niet was aan
getoond dat een dergelijke betekening 
ooit had plaatsgehad; derhalve de raad 
van beroep, die het ontbreken van bete
kening niet vaststelt, zoals werd beslist 
door de eerste rechter op grond van de 
eerbiediging van het algemeen beginsel 
van discretie in tuchtzaken, niet zonder 
schending van de in het middel vermelde 
bepaling en van het aangewezen alge
meen beginsel, heeft kunnen beslissen 
dat de termijn van hoger beroep op een 
bepaalde datum was beginnen lopen en 
dat hij was verstreken toen eiser zijn ho
ger beroep instelde; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, nu zij vaststelt, enerzijds, 
dat de beslissing d.d. 7 april 1981 
van de provinciale raad bij aangete
kende brief van 14 april 1981 ter 
kennis werd gebracht, anderzijds, 
dat de termijn van hoger beroep, nu 
het verzet niet ontvankelijk was ver
klaard, is beginnen lopen na het 
verstrijken van de termijn van vijf
tien vrije dagen vanaf de kennisge
ving van de bij verstek gewezen be
slissing, en, ten slotte, dat eiser bij 
aangetekende brief van 20 mei 1981 
hoger beroep heeft ingesteld, wettig 
en zonder miskenning van het recht 
van verdediging beslist dat dit hoger 
beroep, met toepassing van de arti
kelen 22 en 25 van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967, 
niet ontvankelijk was; 
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Overwegende dat het vertrekpunt 
van de termijn van hoger beroep 
immers bij de wet is vastgesteld en 
niet kan afhangen van de beslissing 
van de provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren waarbij de beteke
ning van de beslissing bij gerechts
deurwaardersexploot werd bevolen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en uit de miskenning van het 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging, 

doordatin de bestreden beslissing is 
gezegd dat het recht van verded1ging 
niet was miskend door het verzenden op 
25 juni 1981, in naam van de voorzitter 
van de raad van beroep, van een advies 
betreffende de ontvankelijkheid van ei
sers hoger beroep, op grond dat : 1' de 
toenmalige voorzitter thans ontslagne
mend is; 2' het advies bindend was noch 
voor de provinciale raad van de Orde 
noch voor de raad van beroep, 

terwijl eiser in zijn bovenvermelde ap
pelconclusie de regelmatigheid van een 
dergelijke overweging bekritiseerde, om
dat ze werd gedaan v66r de verschijning 
van de raad van beroep, vooraleer de 
raad het dossier kon onderzoeken na het 
hoger beroep van eiser, v66r hij over de 
feiten van de zaak, over het onderzoek 
ervan en over het verloop van de rechts
pleging is gehoord; de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren derhalve, 
door enkel te beslissen dat hij door het 
aldus uitgebrachte advies uitgebrachte 
advies niet gebonden was, eisers conclu
sie niet heeft beantwoord, in zoverre de
ze betoogde dat het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging door dat 
vooroordeel werd miskend : 

Overwegende dat uit de stuken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de opsteller van het 
bekritiseerde advies geen zitting 
heeft genomen in de raad van be
roep die de bestreden beslissing 
heeft gewezen; 

Overwegende dat die beslissing 
erop wijst dat « het advies, gegeven 
op 25 juni 1981 door de thans ont
slagnemende voorzitter van de raad 

van de provinciale Orde noch voor 
de raad van beroep dienend was »; 

Dat zij aldus zonder het recht van 
verdediging te miskennen eisers 
conclusie beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 februari 1985- 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Draps en De Bruyn. 

Nr. 360 

1• KAMER - 14 februari 1985 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN 
- GEWETIIGDE VERDENKING- BEGRIP. 

Bij de verzoeker en bij derden kan een 
gewettigde verdenking ten aanzien 
van de strikte onpartijdigheid van de 
door de provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren te nemen beslissing 
ontstaan door de omstandigheid dat, 
v66r de tuchtvordering, aile leden van 
die raad in aanwezigheid van verzoe
ker, die daarvan eveneens lid was, de 
mening hebben te kennen gegeven dat 
hij, wegens zijn uitdrukkelijk verzet 
tegen de door de raad vastgestelde re
gels, zich automatisch daarbuiten had 
gesloten (1). 

van beroep over de ontvankelijkheid I---------------
van het verzet en van het hoger be
roep {van eiser), noch voor de raad (1} Zie Cass., 17 aug. 1977 (A.C., 1977, 1137}. 
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(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7323) 

HET HOF; - Gelet op het met re
denen omkleed en ondertekend ver
zoekschrift, ter griffie van het Hof 
ingediend door Mr. Draps, advocaat 
bij het Hof, in naam van J ... B ... , 
waarbij verzoeker de onttrekking 
vraagt aan de provinciale raad van 
de tuchtvervolging tegen hem; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de zitting van 12 april 
1983 van de franstalige raad van de 
Orde van Geneesheren van Brabant 
volgt dat ieder lid dat die zitting 
heeft bijgewoond, in het bijzijn van 
verzoeker, de mening heeft geuit 
dat laatstgenoemdes houding for
meel in strijd was met de regels van 
de raad inzake de behandeling van 
drugverslaafden en dat hij zich der
halve automatisch uitgesloten had 
uit de raad, hoewel hij als lid ervan 
werd verkozen; dat zowel de vaste 
leden van die raad als de plaatsver
vangers sedert die datum recht 
spreken zonder verzoeker op te roe
pen; 

Overwegende dat die omstandig
heden bij verzoeker en bij derden 
een wettige verdenking kunnen 
doen ontstaan over de strikte onpar
tijdigheid van de uit te spreken be
slissingen; 

Nr. 361 

1 • KAMER - 15 februari 1985 

WISSELBRIEF - TREKKER EN BETROKKE
NE DIE HUN WEDERZIJDSE SCHULDEN IN RE
KENING-COURANT LATEN OPGAAN - WISSEL
BRIEF DOOR DE ENE OP DE ANDERE GETROK
KEN- WISSELBRIEF GEDISCONTEERD- GE
VOLGEN VAN DE REKENING-COURANT TEN 
OPZICHTE VAN DE HODDER VAN DE GEDIS
CONTEERDE WISSELBRIEF. 

Wanneer de rechter vaststelt dat twee 
handelaars de schuldvorderingen die 
ze op elkaar hebben in een rekening
courant Jaten opgaan, maar niettemin 
akkoord gaan dat de ene partij voor de 
schuldvorderingen die ze op de andere 
heeft en die in rekening-courant wor
den opgenomen, op die andere partij 
wissels mag trekken en die rekening 
disconteren, dan Jeidt de rechter hier
uit wettig af dat de partij op wie de 
wissels worden getrokken, ermee ak
koord gaat dat zij aan de houder van 
de wissels niet het verweermiddel kan 
tegenwerpen dat zij krachtens de reke
ning-courant-verhouding tegen de trek
kers zou kunnen opwerpen (1). 

(VAN MASSENHOVE, INDUSTRIELLE ET COM
MERCIALE DU TEXTILE N.V. T. BANK BRUSSEL 

LAMBERT N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4382) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni~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, 11, 16 en 17 van de wet van 31 de
cember 1955 ter samenordening en uit-

Om die redenen, beveelt de ver- legging van de wet van 10 augustus 1953 
wijzing van de zaak naar de provin- betreffende de invoering in de nationale 
ciale raad van de Orde van Genees- wetgeving van de eenvormige wet op de 

wisselbrief en het orderbriefje (hierna 
heren van Henegouwen; veroordeelt l----------------
verweerder in de kosten. 

14 februari 1985- 1" kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Mahillon, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Draps. 

(1) Zie VANRYN en HEENEN, d. II (uitg. 1960), 
blz. 403, nr. 1577; d. III (uitg. 1981), blz. 314 en 
vlg., nr. 415; RoNSE, De wisselbrief, II, 1340; 
HEENEN, Rev. crit. jur. beige, 1965, nr. 13, 
blz. 385; HEENEN, Journ. Trib., 1974, blz. 473; 
HEENEN, Rev. crit. jur. beige, 1978, blz. 223 en 
vlg. 
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kortheidshalve de Wisselwet genoemd), 
alsmede van het algemeen rechtsbegin
sel luidens hetwelk de verzaking van een 
recht strikt moet worden ge'interpreteerd 
en slechts kan worden afgeleid uit feiten 
die voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn, 

doordat het arrest - na te hebben 
vastgesteld dat eiseres mag « stellen dat 
zij ten opzichte van E. Pauwels geen wis
selschuld had en dat tussen hen alleen 
het saldo van de rekening-courant opeis
baar was », dater « dus wel degelijk een 
verweermiddel gegrond op haar persoon
lijke verhouding tot de trekker voorhan-, 
den » is; dat verder « de algemeenheid 
van de rekening-courant tussen Incotex 
en Pauwels zich uit(strekt) tot al de we
derzijdse schulden en schuldvorderingen 
die hun oorsprong vinden in de gewone 
zakenbetrekkingen tussen de partijen »; 
dat dit « ook het geval (is) voor de ver
disconteerde wisselbrieven waarvan 
sprake, die werden opgenomen in de uit
treksels der periodieke afsluitingen »; 
dat « uit niets blijkt dat tussen Incotex 
en Pauwels overeengekomen was om be
paalde schuldvorderingen uit de reke
ning-courant te sluiten »; dat dit alles 
« (niet) belet dat de bank geen partij is 
in deze rekening-courant en dat niets 
Pauwels en/of Incotex belette om bepaal
de rekeningposten ten opzichte van der
den (zoals ge'intimeerde) te verhande
len »; dat « ook Incotex ( ... ) wisselbrie
ven, die zij van Pauwels als betaalmiddel 
ontving, (heeft) verdisconteerd »; dat 
« het bestaan van een rekening-courant 
tussen twee partijen niet uit(sluit) dat 
met betrekking tot sommige rekening
posten ook ten opzichte van derden ver
bintenissen of verplichtingen ontstaan, 
die de rekening-courant kunnen be'in
vloeden » en dat dit ter zake << des te 
meer (klemt) nu zowel Pauwels als Inco
tex frequent gebruik maakten van wis
selbrieven en deze lieten verdisconte
ren >> - over de rechtsvraag of verweer
ster bij het verkrijgen van de wisselbrie
ven desbewust ten nadele van eiseres 
handelde, oordeelt als volgt: « De (ei
sers) kunnen niet wegcijferen dat de 
wisselbrieven aan de order van de bank 
werden getrokken. Zij konden alzo we
ten en moeten minstens weten dat Pau
wels de wisselbrieven als kredietinstru
ment zou aanwenden en dat ingevolge 
het trekken aan de order van de bank 
deze laatste wisselrechtelijk houder 
wordt van de verdisconteerde wissel
brief. Ware hun bedoeling anders ge
weest zij zouden de wisselbrieven niet 

aan de order van de bank hebben ge
steld, maar aan de order van Pauwels. 
Alsdan hadden zij kunnen voorhouden 
dat Pauwels enkel een cedent-disconto 
mocht bewerkstelligen zodat de bank 
niet de houder werd, maar over de wis
selbrief slechts beschikte met de op
dracht tot inning. De gevolgde werkwijze 
staaft volledig het standpunt van (ver
weester). De (eisers) hebben bijgevolg 
bewust aanvaard dat, spijt tussen Inco
tex en Pauwels een rekening-courant be
stond, er een risico aanwezig was dat 
een derde, ter zake (verweerster) inge
volge het abstract karakter van de wis
selbrieven, betaling ervan zou kunnen 
vorderen. Daarbij is niet determinerend 
te weten of (verweerster) van het be
staan van de rekening-courant afwist. 
Immers door het aanvaarden van de or
der van de bank moeten de (eisers) ge
acht worden het verweermiddel dat ge
grond is op hun persoonlijke verhouding 
tot de trekker te hebben verzaakt tegen
over de bank. De (eisers) ontwijken trou
wens dit element van het probleem en 
rechtvaardigen niet hoe het trekken van 
de wisselbrieven aan de order van de 
bank volgens hen in overeenstemming 
kan gebracht worden met de rekening
courant >>, 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 17 van de gecoordineerde wetten 
op de wisselbrieven en orderbriefjes, zij 
die uit hoofde van de wisselbrief worden 
aangesproken, de verweermiddelen ge
grond op hun persoonlijke verhoudingen 
tot de trekker of tot vroegere houders, 
aan de houder kunnen tegenwerpen 
wanneer deze bij de verkrijging van de 
wisselbrief desbewust ten nadele van de 
schuldenaar heeft gehandeld, ongeacht 
of de wisselbrief al dan niet aan order 
van een bank werd uitgeschreven en de 
trekker hem als kredietmiddel wenst 
aan te wenden; zodat het hof van beroep, 
bij de beantwoording van de rechtsvraag 
of verweerster bij het verkrijgen van de 
wisselbrieven desbewust ten nadele van 
eiseres handelde, niet wettig uit de om
standigheid alleen dat de wisselbrieven 
aan de order van de bank werden ge
trokken, vermocht af te leiden dat de ei
sers, door de aanvaarding hiervan, moe
ten geacht worden het verweermiddel 
dat gegrond is op hun persoonlijke ver
houding tot de trekker onvoorwaardelijk 
te hebben verzaakt tegenover de bank, 
te meer daar zulks erop neerkomt de 
mogelijkheid de in voormeld artikel 17 
bedoelde verweermiddelen tegen te wer
pen, te doen afhangen van een voorwaar-
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de die deze wetsbepaling niet bevat 
(schending van artikel 17 van de Wissel
wet); 

tweede onderdeel, de omstandigheid 
dat de eisers hebben aanvaard dat de 
wisselbrieven aan de order van verweer
ster werden getrokken, geenszins de 
mogelijkheid uitsluit dat laatstgenoemde, 
bij de verkrijging van de wisselbrieven, 
desbewust ten nadele van eiseres zou 
handelen en bijgevolg geenszins van de 
wil "van de eisers kan doen blijken ook 
in dit geval verbonden te zijn, ten aan
zien van verweerster, door een abstracte 
verbintenis die onafhankelijk is van de 
onderliggende overeenkomst tussen eise
res en de trekker, en terwijl, krachtens 
artikel 11 van de gecoordineerde wetten 
op de wisselbrieven en orderbriefjes, el
ke wisselbrief, ook die welke niet uit
drukkelijk aan order luidt, en dus ook 
die aan order van de trekker, in eigen
dom kan worden geendosseerd aan een 
rechtmatig houder in de zin van artikel 
16 van bedoelde wetten, aan wie de niet 
onmiddellijk verbonden, aangesproken 
wisselschuldenaar de verweermiddelen 
uit zijn onderliggende overeenkomst met 
de trekker in principe niet kan tegen
werpen; zodat het hof van beroep niet 
wettig, uit de aanvaarding door de eisers 
van de order van verweerster, vermocht 
af te leiden dat de eisers, ongeacht te 
weten of verweerster van het bestaan 
van de rekening-courant tussen eiseres 
en de trekker afwist, het verweermiddel 
gegrond op hun persoonlijke verhouding 
tot de trekker hebben verzaakt tegen
over de bank, nu_ de verzaking van een 
recht strikt moet worden ge!nterpreteerd 
en slechts kan worden afgeleid uit feiten 
die voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn (schending van het in het middel 
aangeduide algemeen rechtsbeginsel en 
van de artikelen 11, 16 en 17 van de Wis
selwet); 

derde onderdeel, de redengeving dat 
de eisers niet rechtvaardigen hoe het 
trekken van de wisselbrieven aan de or
der van de bank volgens hen << in over
eenstemming kan gebracht worden met 
de rekening-courant », onnauwkeurig en 
onduidelijk is, en, in zoverre zij zou moe
ten worden begrepen in die zin dat 
schuldvorderingen uit een rekening-cou
rant niet aan derden kunnen worden 
overgedragen of verhandeld in de vorm 
van een verdiscontering van wisselbrie
ven aan een bank, strijdig is met de 
vaststellingen van het hof, naar luid 
waarvan, onder meer « niets Pauwels 
en/of Incotex belette om bepaalde reke-

ningposten ten opzichte van derdim (zo
als gei:ntimeerde) (verweerster) te ver
handelen », << het bestaan van een 
rekening-courant tussen twee partijen 
( ... ) niet uit(sluit) dat met betrekking tot 
sommige rekeningposten ook ten opzich
te van derden verbintenissen of verplich
tingen ontstaan, die de rekening-courant 
kunnen bei:nvloeden » en de algemeen
heid van de rekening-courant zich ook 
uitstrekt tot << de verdisconteerde wissel
brieven waarvan sprake, die werden op
genomen in de uittreksels der periodieke 
afsluitingen >>; zodat het hof van beroep 
aldus, in die mate, zijn beslissing doet 
steunen op een onnauwkeurige en ondui
delijke redengeving, die de onwettigheids
controle van het Hof onmogelijk maakt, 
alsmede op een tegenstrijdige motive
ring, en bijgevolg op niet regelmatige 
wijze zijn beslissing motiveert (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, in strijd met 

wat in het onderdeel wordt beweerd, 
het arrest niet uit het enkele feit 
dat de wisselbrieven aan de order 
van verweerster werden getrokken, 
afleidt dat de eisers, door de aan
vaarding hiervan, geacht moeten 
worden tegenover de bank onvoor
waarlijk af te zien van het verweer
middel dat gegrond is op hun per
soonlijke verhouding tot de trekker; 
dat het arrest tot zijn beslissing 
komt op grond van het geheel van 
omstandigheden waarin eiseres en 
Pauwels met elkaar handelden; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de in het onder
dee! gekritiseerde overweging luidt : 
« Daarbij is niet determinerend te 
weten of de (verweerster) van het 
bestaan van de rekening-courant af
wist. Immers door het aanvaarden 
van de order van de bank moeten 
de (eisers) geacht worden het ver
weermiddel dat gegrond is op hun 
persoonlijke verhouding tot de trek
ker te hebben verzaakt tegenover de 
bank»; 
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Dat die overweging moet worden 
gelezen in verband met wat eraan 
voorafgaat en wat erop volgt; 

Overwegende dat het in artikel 17 
van de Wisselwet bedoelde nadeel 
voor de betrokkene bestaat in het 
verlies van de mogelijkheid om ver
weermiddelen die hij tegen de trek
ker heeft, op te werpen; 

Dat het arrest onderzoekt in hoe
verre er, met betrekking tot de reke
ning-courant die tussen eiseres en 
Pauwels bestond, sprake kan zijn 
van zulk een nadeel; 

Dat het arrest vaststelt dat eise
res en Pauwels de schuldvorderin
gen die zij op elkaar hadden, lieten 
opgaan in een rekening-courant, 
maar dat elke partij niettemin voor 
schuldvorderingen die zij op de an
dere had en die in de rekening-cou
rant moesten worden opgenomen en 
werkelijk ook opgenomen werden, 
frequent wissels op de andere partij 
trok en deze verdisconteerde; 

Dat het arrest een uitleg voor die 
handelwijze zoekt en oordeelt dat ze 
slechts te verklaren is door het feit 
dat de betrokkene, bewust van het 
risico dat zij, hoewel haar schuld via 
de rekening-courant betaald was, 
nog eens zou moeten betalen aan de 
bank aan wier order de wissels ge
trokken waren, ermee akkoord ging 
dat op haar wissels werden getrok
ken volgens een procede dat tot ge
volg moest hebben dat zij aan de 
houder van de wissels niet het ver
weermiddel zou kunnen tegenwer
pen dat zij krachtens de rekening
courant-verhouding tegen de trekker 
kon opwerpen; 

Dat het arrest derhalve oordeelt 
dat er in de gegeven omstandighe
den, volgens de opzet van eiseres en 
Pauwels, voor eiseres als betrokke
ne geen nadeel bestond, omdat eise
res en Pauwels, door de wijze waar
op zij te werk gingen, de gevolgen 
van de rekening-courant uitschakel
den voor bepaalde wissels; 

Dat het arrest die uitschakeling 
van de gevolgen van de rekening
courant voor het trekken en accepte-

ren van bepaalde wissels heeft kun
nen kwalificeren als een afstand 
van het recht dat in normale om
standigheden, zonder die uitschake
ling, voor de betrokkene zou hebben 
bestaan om een verweermiddel, ge
grond op het bestaan van de reke
ning-courant, tegen te werpen aan 
de houder indien deze bij de verkrij
ging van de wissel desbewust ten 
nadele van de schuldenaar zou heb
ben gehandeld; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de eisers « niet rechtvaar
digen hoe het trekken van de wis
selbrieven aan de order van de bank 
in overeenstemming kan worden ge
bracht met de rekening-courant »; 

Dat het arrest aldus terecht vast
stelt dat de werkwijze van eiseres 
en Pauwels met betrekking tot be
paalde wissels niet vatbaar is voor 
een andere interpretatie die er eni
ge rei:He zin en inhoud aan geeft, en 
wettig heeft kunnen beslissen dat 
eiseres door haar werkwijze afzag 
van het verweermiddel gebaseerd op 
het bestaan van de rekening-cou
rant; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het tweede onderdeel blijkt dat 
de gekritiseerde passus niet on
nauwkeurig of onduidelijk is; 

Overwegende dat die pnssus niet 
dient te worden begrepen in die zin 
dat schuldvorderingen uit een reke
ning-courant niet aan derden kun
nen worden verhandeld in de vorm 
van verdiscontering van wisselbrie
ven aan een bank; dat het arrest er 
zich toe beperkt te onderzoeken wel
ke zin aan de handelwijze van eise
res en Pauwels moet worden gege
ven wanneer zij, ondanks het be
staan van een rekening-courant, 
wisselbrieven verhandelden; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

15 februari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 362 

1 • KAMER - 15 februari 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS

HUUROVEREENKOMST - BEPAL!NG VAN DE 
HUURPRIJS - BEGRIP. 

In een handelshuurovereenkomst hoeft 
de huurprijs niet te worden bepaald; 
het is voldoende dat hij aan de hand 
van die overeenkomst bepaald kan 
worden (1). 

{PODEVYN, DE MOL T. PUBLICITE H.B.P. N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4398) 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
verweerster recht heeft op huurhernieu
wing, voor een termijn van negen jaar, 
van de overeenkomst van 17 augustus 
1972, vanaf 18 augustus 1981, beveelt het 
publiciteitspaneel op hun eigendom, aan
gebracht door Belgian Posters Cy, te ver
wijderen en de vordering van de eisers 
tot schadevergoeding verwerpt, op 
grond : dat de eisers ten onrechte stellen 
dat de tussen partijen bestaande huur-
overeenkomst voorziet dat verweerster, 
zo zij haar recht tot hernieuwing na ne
gen jaar wenste uit te oefenen, de « prijs 
van de concurrentie >>, waarnaar verwe
zen wordt in artikel 14 van het contract, 
diende aan te bieden en te betalen; dat 
immers, enerzijds, artikel 5 het recht op 
hernieuwing gedurende negen jaar vanaf 
de eerste vervaldag (zelfs bij stilzitten 
van de huurder, als bepaald in artikel 5, 
tweede lid, van de overeenkomst) ver
leent aan verweerster; dat nopens de 
huurprijs die na de eerste periode van 
negen jaar moet worden betaald, in de 
overeenkomst niets is voorzien; dat, an
derzijds, artikel 15 een recht op « voor
keur » voorziet « bij het einde van huidi
ge overeenkomst »; dat de termen « bij 
het einde van huidige overeenkomst » 
(negen jaar) temeer dat in andere artike
len van het contract (artikelen 4 en 5) de 
term « overeenkomst » ongelukkig zijn 
gekozen omdat ze, op het eerte gezicht, 
zouden kunnen betekenen << bij het einde 
van de eerte huurperiode » (negen jaar) 
temeer dat in andere artikelen van het 
contract (artikelen 4 en 5) de term 
<< overeenkomst » verwijst naar de eerste 
huurperiode; dat nochtans ondubbelzin
nig en op een wijze die niet voor inter-

RET HOF; _ Gelet op het bestre- pretatie vatbaar is, uit het invoegen van 
den vonnis, op 12 oktober 1983 in artikel 14 en uit de tekst ervan blijkt dat 

met dit artikel door de partijen werd be
hoger beroep gewezen door de doeld dat, nadat verweerster geen recht 
Rechtbank van Eerste Aanleg te (op hernieuwing) meer kon laten gelden 
Brussel; op de verhuurde plaatsruimte, zij nog 

steeds, en voor zover de eisers nog voor 
Over het middel, afgeleid uit de schen- dezelfde doeleinden die ruimte zouden 

ding van de artikelen 6, 1108, 1126, 1131, verhuren, een voorkeur zou genieten op 
1134, 1304, eerste lid, 1709, 1737 van het andere kandidaat-huurders; dat de eisers 
Burgerlijk Wetboek, 824, 1045 van het ten onrechte van de tekst van artikel 14, 
Gerechtelijk Wetboek, 1 van de wet van inzonderheid van << de prijs van de con-
18-29 december 1790 betreffende de te- currentie ,, gewag maken met betrek
rugkoop van grondrechten en 2 van de king tot de huurprijs die bij de hernieu
wet van 10 januari 1824 houdende de ze- wing zou dienen te worden betaald, 
vende titel van het tweede boek van het 
Burgerlijk Wetboek, en van het alge- aangezien, na de eerste periode van ne-
meen rechtsbeginsel dat de afstand gen jaar, verweerster niet over een 
strikt moet worden gei:nterpreteerd, << voorkeurrecht » beschikte, maar wel 
--------------------! over een recht op hernieuwing, hetgeen 

(1) Zie Ca,s., 25 juni 1954 (A.C., 1954, 701). 
uitsluit dat de eisers ofwel konden be
slissen niet meer te verhuren, ofwel te 
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verhuren aan een derde; dat, mocht de 
interpretatie van de eisers aanvaard wor
den, het contract zonder enige zin een 
recht van " voorkeur ,, zou inhouden, ter
wijl, steeds in de versie van de eisers, 
het recht op hernieuwing na dezelfde pe
riode (negen jaar) reeds was vastgelegd; 
dat trouwens, deels om dezelfde redenen, 
de eisers de huur tegen 17 augustus 1981 
- het einde van de eerste negenjarige 
huurperiode - niet konden, niet dienden 
<< op te zeggen »; dat immers voor hen in 
de overeenkomst geen enkele opzeg
gingsmogelijkheid werd voorzien (artikel 
4 geeft aileen aan verweerster het recht 
op te zeggen na elke driejaarlijkse perio
de) en dat tevens de huur - met voorbe
houd van het recht op hernieuwing van 
de huurder - eindigde op 17 augustus 
1981 zonder dat daarvoor derhalve een 
opzegging nodig was; dat dientengevolge 
verweerster contractueel recht heeft op 
de hernieuwing van de op 17 augustus 
1981 geeindigde huur, vanaf die datum 
voor een periode van negen jaar; dat de 
huurprijs te betalen voor deze << nieu
we, meer bepaald << hernieuwde » huur, 
niet; bedongen was in de overeenkomst 
van 17 augustus 1972; dat niet blijkt dat 
de partijen akkoord w~~en na de .. her
nieuwing de oorspronkehJke huurpnJs te 
behouden; dat verweerster bij brief van 
22 mei 1981 aan de eisers schreef: << Wij 
zijn akkoord de jaarlijkse huur op 4.000 
frank te brengen alsook de verhogingen 
die de wet zal toelaten »; dat uit dit voor
stel blijkt dat verweerster niet betwist 
dat, bij gebreke aan een andere overeen
komst tussen partijen, de nieuwe huur
prijs de << huidige normale huurprijs op 
18 augustus 1981 » dient te zijn, nopens 
welke de partijen zich eventueel tot de 
bevoegde rechtbank moeten wenden, nu 
verweerster ter zake geen vordering 
stelt, 

terwijl, eerste onderdeel, het op 17 au
gustus 1972 door de partijen gesloten 
huurcontract, dat in artikel 5 bepaalt dat 
verweerster recht heeft op de vernieu
wing van het huurcontract, hetzij op de 
vervaldag van het contract, hetzij op de 
vervaldag van de eerste hernieuwing, en 
dit voor een duur van negen jaar, geens
zins inhoudt dat de eisers het recht heb
ben verzaakt om, op het einde van die 
periodes, de door verweerster ingeroepen 
hernieuwing te weigeren; dat de overeen
komst niet inhoudt dat de eisers dit 
recht hebben verzaakt en elke verzaking 
strikt dient te worden gei:nterpreteerd 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
1737 van het Burgerlijk Wetboek, 824 en 

1024 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel); 

tweede onderdeel, er in de huurher
nieuwing bedongen in artikel 5 van de 
akte van 17 augustus 1972, niets bedon
gen was nopens de huurprijs die gedu
rende de huurhernieuwing door verweer
ster diende te worden betaald; dientenge
volge het beding van huurhernieuwing 
nietig is wegens het ontbreken van de 
huurprijs, die een wezenlijk element. is 
van de overeenkomst, en de rechter met 
vermag op dit wezenlijk bestanddeel de 
nietige overeenkomst van de partijen 
aan te vullen (schending van de artike
len 1108, 1126, 1131, 1134, 1135, 1304, eer
ste lid, en 1709 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, de duur van de ver
huring van de muur voor publiciteits
doeleinden, krachtens artikel 4 van de 
akte van 17 augustus 1972, voor een pe
riode van negen jaar was aangegaan, 
zonder mogelijkheid tot opzegging voor 
de eisers; krachtens artikel 5 van het 
contract, verweerster hetzij op de verval
dag van deze termijn van negen jaar, 
hetzij op de vervaldag van de eerste her
nieuwing, het recht heeft op hernieuwing 
voor een duur van negen jaar; vervol
gens, krachtens artikel 14 van het con
tract, bij het eindigen van de overeen
komst, verweerster steeds de voorkeur 
heeft voor het in huur nemen van de 
plaatsruimte tegen de prijs van de con
currentie; door toekenning van die huur
hernieuwing, op verzoek van verweer
ster, zonder beperking van duur, zodat 
de verhuring op het verzoek van ver
weerster altijd blijft lopen, een eeuwig
durende verhuring is toegekend, en in ai
le geval van langer dan negenennegentig 
jaar· zulke verhuring indruist tegen de 
ope~bare orde en volstrekt nietig is 
(schending van de artikelen 6, 1709 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 van de wet 
van 18-29 december 1790 en 2 van de wet 
van 10 januari 1824) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de beslissing 

van de appelrechters over verweer
sters recht op huurvernieuwing, .in 
strijd met wat de eisers stellen, met 
berust op de reden dat laatstge
noemden afstand van recht hebben 
gedaan, ten deze va?- << het recht de 
door verweerster mgeroepen ver
nieuwing te weigeren », maar gefun
deerd is op de bepalingen van de 
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overeenkomst die de partijen sloten 
en die het recht van verweerster op 
huurvernieuwing inhouden; dat het 
onderdeel derhalve op een verkeer
de lezing van het vonnis berust; 

Dat, voor het overige, artikel 1324 
van het Gerechtelijk Wetboek geen 
verband houdt met de aangevoerde 
grief; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de huurovereen

komst van 17 augustus 1972, volgens 
de rechters, bepaalt : dat zij eindigt 
na verloop van negen jaar, maar dat 
verweerster recht heeft op huurver
nieuwing met een duur van negen 
j aar vanaf de vervaldag van de over
eenkomst, hetzij vanaf de vervaldag 
van de eerste huurvernieuwing, en 
dat, voor zover de eisers nog verder 
wensen te verhuren nadat verweer
ster geen recht op huurvernieuwing 
meer kan laten gelden, laatstge
noemde de voorkeur geniet op ande
re kandidaat-huurders; 

Dat uit die bepalingen voortvloeit 
dat, wanneer verweerster het haar 
toegekende recht inzake duur ge
heel uitoefent, de maximumduur 
van de overeenkomst van 17 augus
tus 1972 enkel 27 jaar bedraagt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 1304, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
geen verband houdt met de aange
voerde grief; 

Overwegende dat de huurprijs 
niet bepaald hoeft te zijn, maar dat 
het voldoende is dat hij bepaalbaar 
is; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de overeenkomst van 17 au
gustus 1972 voor negen jaar was 
aangegaan tegen de prijs van 3.200 
frank per jaar, en dat artikel 5 ver
weerster, bij het einde van de over
eenkomst, een recht op vernieuwing 
van de huur voor twee perioden van 
negen j aar toekent; dat het vonnis 
oordeelt dat uit de overeenkomst 
niet blijkt dat de partijen, voor wat 
de huurvernieuwing betreft, de oor-

spronkelijke huurprijs hebben wil
len behouden, en dat, uit een schrif
telijk voorstel van verweerster van 
22 mei 1981, blijkt dat deze niet be
twist dat de huurprijs bij huurver
nieuwing diende te worden aange
past; dat de rechtbank, op grond van 
die gegevens, beslist dat de huur
prijs voor de eerste periode van 
huurvernieuwing « bij gebreke aan 
andere overeenkomst tussen de par
tijen, ( ... ) "de huidige normale huur
prijs op 18 augustus 1981 " dient te 
zijn »; 

Dat de rechters aldus de huurprijs 
voor de eerste periode van huurver
nieuwing bepalen op grond van een 
element dat, volgens hun vaststellin
gen, reeds door de partijen in hun 
overeenkomst verder lag besloten : 
de normale prijs op het tijdstip 
waarop de huurvernieuwing aan
vangt; dat de desbetreffende beslis
sing derhalve wettelijk is verant
woord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 februari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en Biitzler. 
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1' KAMER - 15 februari 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS 
HUUROVEREENKOMST HUURHERNIEU· 
WING - WEIGERING VAN DE VERHUURDER 
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OMDAT HIJ HET GOED VOOR EIGEN DOELEIN
DEN WIL AANWENDEN - AANWENDING VOOR 
EIGEN DOELEINDEN - BEGRIP. 

Wanneer bij een handelshuurovereen
komst, de verhuurder de huurhernieu
wing weigert omdat hij het goed voor 
eigen doeleinden nodig heeft, beslist 
de rechter niet wettig dat de verhuur
der zijn voornemen ten uitvoer heeft 
gebracht, als hij vaststelt dat de ver
huurder het goed slechts voor een ge
ring gedeelte voor eigen doeleinden 
heeft aangewend. 

(LAUWENS, DE VELDER 
T. ARBEID EN GEZONDHEID V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4414) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 september 1983 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel in hoger beroep gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 16, I, 
meer bepaald 1', 25, meer bepaald 3', 27 
van de regels betreffende de handels
huur in het bijzonder, ingevoerd in het 
Burgerlijk Wetboek bij artikel 1 van de 
wet van 30 april 1951, 780, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis - na geconstateerd 
of beslist te hebben dat verweerster een 
woonhuis, gelegen te Kapelle-op-den-Bos, 
hoofdzakelijk bestemd voor het drijven 
van een kleinhandel, aan de eisers ver
huurd had bij handelshuurovereenkomst 
ingegaan op 1 februari 1971 om van 
rechtswege te eindigen op 31 januari 
1980, dat binnen de wettelijke termijn, 
namelijk bij aangetekend schrijven van 
26 oktober 1978, de eisers om hernieu
wing van de handelshuur vroegen, dat 
verweerster op 8 november 1978 de huur
hernieuwing weigerde en als reden liet 
gelden dat zij het verhuurde goed nodig 
had om er haar mutualistische diensten 
in onder te brengen, dat de eisers het 
goed op 4 maart 1981 vrijwillig hadden 
verlaten, dat verweerster dan pas over 
het goed had kunnen beschikken, dat zij 
reeds op 24 februari 1981 aan een archi
tect opdracht had gegeven de plannen 

voor de verandering der lokalen op te 
stellen, dat een definitief plan op 12 au
gustus 1981 werd opgesteld, waarna ver
weerster verschillende offertes deed en · 
de werken aangevangen werden einde 
1981, en dat in die omstandigheden aan
genomen moest worden dat verweerster 
binnen de termijn van zes maanden de 
reden waarom zij de huurhernieuwing 
had geweigerd, ten uitvoer had gebracht 
- verder beslist dat men ten deze te 
doen had met een weigering van huur
hernieuwing zoals bedoeld in artikel 16, 
I, 1', van de hoger ingeroepen regels be
treffende de handelshuur in het bijzon
der, dat verweerster derhalve geen uit
zettingsvergoeding verschuldigd was, en 
dat eisers een bezettingsvergoeding ver
schuldigd waren voor de periode van 1 
februari 1980 tot 4 maart 1981, het mid
del verwerpt, waardoor de eisers in hun 
aanvullende appelconclusie lieten gelden 
dat zij een totale ruimte van 348 m', 
waaronder 180 m' op de benedenverdie
ping, in huur hadden gehad, dat hiervan 
slechts 56 m' op de benedenverdieping 
gebruikt werden door de mutualiteits
diensten van verweerster, dat 112 m' op 
de benedenverdieping besteed werden 
aan het uitbreiden van een achter het 
verhuurde goed en aan verweerster toe
behorende feestzaal, welke verweerster 
ter beschikking stelt van verenigingen 
en particulieren voor het inrichten van 
bijeenkomsten, recepties, feestelijkhe
den, enz., en dat het overige, van de zo
wel op de benedenverdieping als op de 
bovenverdieping eertijds aan de eisers 
verhuurde ruimte, dienst doet als woon
ruimte welke niet door de diensten van 
verweerster wordt betrokken, en het ver
werpen van gezegd verweermiddel van 
de eisers laat stoelen op de beschouwing 
dat de eisers ten onrechte stelden dat de 
mutualistische dienst, die ondertussen 
functioneert, een camouflage zou zijn 
voor de revalorisatie van de feestzaal ge
legen achter het verhuurde goed, dat in
dien verweerster van de gelegenheid, ge
boden door de noodzakelijke verande
ringswerken aan het eertijds aan de 
eisers verhuurde pand, gebruik maakte 
om belangrijke werken uit te voeren aan 
het erachter gelegen pand, zulks zonder 
belang was in zoverre verweerster, zon
der tegenbewijs of aanbod van tegenbe
wijs, aantoonde dat het door de eisers 
vroeger bezette pand inderdaad haar 
mutualistische diensten herbergde, 

terwijl, eerste onderdeel, het verweer
middel van de eisers er niet in bestond 
aan verweerster te verwijten werken te 
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hebben laten uitvoeren in de achter het 
verhuurde pand gelegen feestzaal, maar 
haar te verwijten slechts 56 m' van de 
348 m' eertijds verhuurde ruimte zelf te 
betrekken, en de overige ruimte te beste
den aan het uitbreiden van die feestzaal 
en aan woonruimte, welke de diensten 
van verweerster niet betrekken, zodat 
het bestreden vonnis, door te beschou
wen zoals gezegd, het verweermiddel 
van de eisers vervormt en aldus de be
wijskracht schendt, welke door de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek gehecht wordt aan de aanvul
lende conclusie in hoger beroep van de 
eisers, en in aile geval nalaat te antwoor
den op het verweermiddel van de eisers 
zoals deze het in hun aanvullende con
clusie in hoger beroep hadden geformu
leerd welk gebrek aan antwoord een 
schending uitmaakt van de artikelen 97 
van de Grondwet en 780 van het Gerech
telijk Wetboek; 

tweede onderdeel, voor zover het be
streden vonnis in die zin gei:nterpreteerd 
moet worden, dat de rechters hebben ge
oordeeld dat het volstond dat op de 
348 m' eertijds aan de eisers verhuurde 
ruimte slechts 56 m' door de diensten 
van verweerster werden betrokken en al
dus persoonlijk door verweerster werden 
gebruikt, om te beslissen dat het ten de
ze ging om een weigering van huurher
nieuwing, zoals bedoeld in artikel 16, I, 
1°, van de hoger ingeroepen regels op de 
handelshuur in het bijzonder, het vonnis 
deze wettelijke bepaling schendt, daar 
het in die bepaling bedoelde persoonlijk 
en werkelijk gebruik door de verhuurder 
zich tot het geheel van het verhuurde 
pand moet uitstrekken, waaruit volgt 
dat, door verder te beslissen dat ver
weerster geen uitzettingsvergoeding ver
schuldigd was, en dat de eisers daarte
genover een bezettingsvergoeding ver
schuldigd waren voor het bezetten van 
het goed na de beeindiging van de huur
overeenkomst, het vonnis daarenboven 
de artikelen 25, meer bepaald 3°, en 27 
van de hoger ingeroepen regels betref
fende de handelshuur in het bijzonder 
schendt; 

derde onderdeel, voor zover het bestre
den vonnis in die zin gei:nterpreteerd 
moet worden, dat de rechters hebben ge
oordeeld dat de eisers het bewijs niet le
verden van het feit dat niet gans de 
vroeger in huur gegeven ruimte door 
verweerster persoonlijk werd gebruikt, 
daar dit persoonlijk gebruik slechts 
56 m' van de eertijds in huur gegeven 
348 m' als voorwerp had, het vonnis 

onwettelijk de bewijslast op de eisers 
heeft verschoven, daar, op grond van de 
combinatie van de bepalingen van de ar
tikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
16, I, meer bepaald 1°, 25 van de hoger 
ingeroepen regels betreffende de han
delshuur in het bijzonder en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het aan verweer
ster behoorde het positief feit te bewij
zen, dat zij de totaliteit van de eertijds 
aan de eisers verhuurde ruimte persoon
lijk en werkelijk in gebruik nam, en het 
niet aan de eisers behoorde het negatief 
feit te bewijzen, dat zulks niet het geval 
was; 

vierde onderdeel, ten minste, de moti
vering van het bestreden vonnis behept 
is met dubbelzinnigheid, daar zij vatbaar 
is voor de twee in het tweede en in het 
derde onderdeel van dit cassatiemiddel 
bedoelde interpretaties, welke dubbelzin
nigheid gelijkstaat met een gebrek aan 
de door de artikelen 97 van de Grondwet 
en 780 van het Gerechtelijk Wetboek ver
eiste motivering, daar die dubbelzinnig
heid aan het Hof niet toelaat na te gaan 
of de rechters een juiste toepassing heb
ben gedaan van de in het tweede en in 
het derde onderdeel van dit cassatiemid
del ingeroepen wettelijke bepalingen : 

Wat het eerste, tweede en vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtbank 
vaststelt dat de huurhernieuwing 
werd geweigerd op grond dat ver
weerster « het verhuurde gebouw 
nodig (had) om er (haar) mutualis
tische diensten in onder te bren
gen »; 

Dat de eisers in hun aanvullende 
conclusie in hoger beroep uitvoerig 
stelden dat het onderwerpelijk ge
bouw 348 m 2 ruimte bood, waarvan 
112 m 2 door verweerster aangewend 
werd om een nabijgelegen feestzaal 
uit te breiden, en maar 56 m 2 om de 
mutualistische diensten te vestigen, 
zodat volgens de eisers. amper 16 
percent van de beschikbare opper
vlakte « is aangewend om het voor
nemen te verwezenlijken, uitgedrukt 
in de weigeringsbrief »; 

Overwegende dat de rechtbank 
die stelling van de eisers behandelt, 
maar het niet duidelijk is wat de 
rechtbank bedoelt; 
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Dat de rechtbank mogelijk be
doelt dat de eisers enkel aanvoerden 
dat verweerster « van de gelegen
heid geboden door de noodzakelijke 
veranderingswerken van het pand 
eertijds verhuurd aan (de eisers), 
gebruik heeft gemaakt om belang
rijke werken uit te voeren aan (een 
feestzaal) die erachter gelegen 
was », in welk geval de rechtbank 
de bewijskracht van de conclusie 
zou miskennen; 

Dat de rechtbank ook kan bedoe
len dat verweerster het voornemen 
op grond waarvan zij de huurders 
uit het goed heeft kunnen zetten, 
ten uitvoer brengt hoe gering het 
voor mutualistische diensten aange
wende gedeelte van het goed ook zij; 
dat de rechtbank dan artikel 25, 3°, 
van de Handelshuurwet zou schen-
den; ' 

Dat de onderdelen in zoverre ge
grond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, uitgezonderd in zo
verre het hoger beroep en het inci
denteel beroep ontvankelijk worden 
verklaard en geoordeeld wordt over 
het waterverbruik; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk 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 

Nr. 364 

3• KAMER - 18 februari 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN TEGEN 
WIE CASSAT!EBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD - FEITELIJKE VERENIGING - VOOR
ZIEN!NG GERICHT TEGEN DE NATUURLIJKE 
PERSONEN DIE DE FEITELIJKE VERENIGING 
VORMEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN - VREEMD RECHT - DOOR 
DE PART!JEN NIET AANGEVOERD - GEEN GE
LEGENHEID TOT TEGENSPRAAK. 

1° Ontvankelijk is het cassatieberoep dat 
gericht is tegen de natuurlijke perso
nen die een feitelijke vereniging vor
men (1). 

2° Het recht van verdediging wordt mis
kend door de rechter die zijn beslis
sing grondt op door de partijen niet 
aangevoerd vreemd recht zonder dezen 
de gelegenheid te geven over de toe
passing van dat vreemd recht tegen
spraak te voeren (2). 

(SABBADINI T. UNIREAS-HAYEN N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4510) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1983 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 4 januari 1985, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Aanleg te Leuven, zitting houdende 1---------------
in hoger beroep. 

15 februari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, procureur-gene
raal - Advocaten mrs. Bayart en 
Houtek1er 

(1) Zie Cass., 15 jan. 1968 (A.C., 1968, 655) en 
11 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 524) met cone!. adv.
gen. Velu, m Bull. en Pas., 1979, I, 521 

(2) Zie de rede door proc.-gen. Krmgs, mtge
sproken op de plechtige opcnmgszitting van 
het Hoi op 1 sept. 1983 Het ambt van de 
rechter b1j de leidmg van het rechtsgedmg, 
nr 37. 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerder Aschke
nasy: 

Overwegende dat het arrest eisers 
hager beroep tegen het vonnis van 
de rechtbank niet ontvankelijk ver
klaart; dat eiser tegen de beslissing 
geen middel aanvoert; 

Dat de voorziening in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de overige verweer
ders: 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, in zoverre zij 
gericht is tegen de verweerders sub 14 
tot 33, aangevoerd door de verweerders 
sub 3 tot 33 en hieruit afeleid dat : 1. de 
verweerders sub 14 tot 33, aangeduid als 
« feitelijke vereniging » en als « syndi
caat » als zodanig geen rechtspersoon
lijkheid hebben en niet in rechte kunnen 
staan; 2. in zovi';rre de voorziening ge
richt mocht zijn tegen de sub 14 tot 33 
genoemde natuurlijke personen, niet de 
vereiste elementen worden verstrekt om 
die personen te kunnen identificeren; 3. 
die personen niet in eigen naam partij 
waren voor de feitenrechter, en ook niet 
kunnen worden beschouwd als de wette
lijke of statutaire vertegenwoordigers 
van de « feitelijke vereniging » en de 
« syndicaten », voor zover die rechtsper
soonlijkheid zouden hebben; 4. De voor
ziening derhalve in haar geheel niet ont
vankelijk is, daar het geschil onsplits
baar is: 

Overwegende dat de voorziening 
onder meer gericht is tegen de ver
weerders sub 14 tot 33, genoemd als 
volgt: « 14) de feitelijke vereniging 
samengesteld uit de leden van het 
Lloyd's syndicaat nr. 128 - I.R. 
Postgate, onderschrijver van de po
lis nr. ·.· ( ... ); 15) Lloyd's syndicaat 
nr. 206 - A.C. Sturge, onderschrij
ver van de polis nr. ( ... ) » en aldus 
verder tot 33); dat telkens de naam 
en de voorletters van de onder
schrijver, als verzekeraar, van de, 
Lloyd's deelpolissen die deel uitma
ken van de litigieuze raampolis, als
mede hun gezamenijke gekozen ~ 
woonplaats in Belgie worden ver
meld; dat de genoemde verweerders 

oorspronkelijk gedagvaard zijn als 
volgt: « (nr. van Lloyd's 128) - I.R. 
Postgate », zonder vermelding van 
feitelijke vereniging of syndicaat, 
<< hebbende hun kantooradres bij de 
Lloyd's of London, Lime Street, Lon
don »; dat in het arrest waarin die 
partijen oak aldus worden vermeld, 
zonder dat het op dat punt wordt 
aangevochten, wordt vastgesteld : 
<< dat alle in zake betrokken Lloyd's 
and Landen Underwriters na de be
kendmaking van hun identiteit door 
( ... ) H.J. Symons and Co ( ... ) gedag
vaard werden »; 

Overwegende dat uit het voren
staande volgt dat de natuurlijke per
sonen vermeld onder de verweer
ders sub 14 tot 33 wel partij zijn in 
de zaak en als zodanig in cassatie 
zijn opgeroepen, terwijl de overige 
vermeldingen alleen ter nadere aan
wijzing van de participatie in de po
lis zijn verstrekt; 

Overwegende dat eiser niet nader 
aangeeft welke elementen ontbre
ken en in hoeverre de hiervoren 
vermelde gegevens niet voldoende 
zijn om de bedoelde verweerders te 
identificeren; 

Overwegende dat het middel van 
niet-ontvankelijkheid van de voor
ziening derhalve tevergeefs is voor
gesteld; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het beschikkingsbeginsel, 
van het rechtsbeginsel van de eerbiedi
ging van het recht van verdediging, van 
de artikelen 1349 en 1353 van het Bur
gerlijk Wetboek, alsmede van de over
eenstemmende wetsbepalingen van het 
Engelese recht, van het beginsel van in
ternationaal privaatrecht van de wilsau
tomie en van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest eerst vaststelt dat: 
1" bij schrijven van 1 mei 1975 gericht 
aan de firma Symons & Co (handelend 
als Lloyd's broker), de maatschappij 
Phoenix Assurance (in haar hoedanig
heid van leading underwriter en namens 
de andere betrokken verzekeraars), alle 
dekkingen uitgaande van Aschkenasy te
gen 15 juni 1975 (later verlengd tot 30 ju
ni 1975 met uitsluiting van de polis afge
sloten met de heer Datz) opgezegd heeft; 
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2o Symons bij telex van 9 mei 1975 aan 
de firma Hayen, als open cover holder, 
berichtte dat in zake cover nr. 1837 (lees 
1817) de leading underwriter beslist had 
alle polissen afgesloten langs het kanaal 
van Aschkenasy op te zeggen met 
het verzoek om ontvangstbevestiging; 
3° Hayen aan de makelaar Aschkenasy te 
Zurich liet weten dat alle door hem ge
plaatste dekkingen opgezegd waren inge
volge instructies vanuit Londen; 4o de 
ontvangstbevestiging door Aschkenasy 
van de collectieve opzegging ontbreekt 
maar dat deze laatste bij telex van 3 juli 
1975 gericht aan Hayen aangifte van de 
diefstal ten nadele van eiser heeft ge
daan, en 5" Sabbadini stelt in de onwe
tendheid omtrent de opzegging van zijn 
polis verkeerd te hebben en zulks slechts 
vernomen te hebben na het plegen van 
de diefstal en dat hij de geldigheid van 
de gedane opzegging betwist met verwij
zing naar de Hayen-condities van de po
lis die onder artikel 10 bepalen : « cette 
police d'assurance est soumis a la juris
prudence belge ... >>, het arrest vervol
gens oordeelt dat : « in acht genomen de 
wil van partijen (verzekeraars en verze
kerde), het afsluiten van een door 
Lloyd's en London Underwriters, via de 
door hen erkende brokersfirma Symons 
& Co en de continentale cover-holder 

lied Insurance Brokers Ltd. 1978 1. 
Lloyd's Rep. 274, zoals verklaard in J. 
Birds "Modern Insurance Law", blz. 158 
- Sweet Maxwell London 1982) >>; het ar
rest ten slotte, na artikel 11 van de Hay
en-condities van 21 oktober 1971 dat toe
gepast werd, in herinnering gebracht te 
hebben, luidens hetwelk : « elle (la pre
sente police) est cependant resiliable par 
les deux parties moyennant preavis de 
30 jours, a toute epoque et avec rembour
sement par les assureurs de la prime au 
prorata pour la periode non-courue >>, de 
vordering van Sabbadini strekkende tot 
betaling van het door hem opgelopen 
schadegeval ongegrond verklaart daar 
« de verzekeraars en hun cover-holders 
Symons & Co en Hayen & Co op geldige 
wijze opzegging aan de aan partij Sabba
dini verleende polis gegeven hebben >>, 

terwijl, eerste onderdeel, door naar de 
Lloyd's en London Underwriters usan
tien te verwijzen om de geldigheid en de 
naleving van de vormvereisten van de 
door Phoenix Assurance Cy Ltd. gedane 
opzegging, waarvan niet vastgesteld 

· wordt dat de verzekerde, eiser, erdoor 
bereikt werd, te beoordelen en door toe
passing te maken, op grond van een ont
leding van de Engelse rechtsleer en 
rechtspraak, van het aangehaalde ge
bruik dat de verscheidene tussenperso-

Hayen & Co, gewaarborgd verzekerings- nen, Symons & Co en Hayen & Co, een
contract impliceert dat, bij ontstentenis maal de polisapplicatie tot stand ge
van uitdrukkelijke bepalingen omtrent bracht zijnde, slechts optreden als agen
de vormvoorwaarden vereist voor de op- ten « for whom they may receive in
zegging van het contract, de Lloyd's en structions to insure », het arrest het 
London Underwriters usantien van toe- beschikkingsbeginsel alsmede het rechts
passing zijn; dat de raampolissen overi- beginsel van de eerbiediging van het 
gens determinerend voor de applicaties recht van de verdediging schendt, daar 
ervan zijn; dat dienovereenkomstig, een- niet blijkt, enerzijds, dat de ene of de an
maal de polisapplicatie tot stand ge- dere gedingvoerende partijen de toepas
bracht zijnde, de Lloyd's broker en overi- sing van de Lloyd's en London Underwri
ge tussenpersonen, uitgezonderd voor de ters usantien zouden ingeroepen hebben 
inning van de premie, verder slechts, in verband met het recht voor de betrok
conform de raampolis, « as agents for ken verzekeringsmaatschappijen een 
whom the may receive instructions to in- geldige opzegging te laten betekenen aan 
sure >> optreden (cfr. MacGillivray & Par- de tussenpersonen (schending van het 
kington "On Insurance Law" 6th ed. beschikkingsbeginsel) en, anderzijds, dat 
Sweet & Maxwell London 1975, nrs. het Hof van Beroep te Antwerpen, na de 
434-437; Arnould "Marine Insurance", ' inhoud van de Lloyd's en London Under-
15th ed. Steven & Sons London 1961, writers usantien ambtshalve te hebben 
nrs. 152 e.v.; Dictionary of Insurance onderzocht, de partijen zou uitgenodigd 
Law by E.R. Hardy Ivamy - Butter- hebben hun opmerkingen te laten ken
worths London 1981 V

0 

Lloyd's en Insu- nen op dit punt en meer bepaald op de 
ranee Broker), dat gelet op de afwezig- door het arrest vermelde Engelse rechts
heid van rechtstreekse betrekkingen tus- leer en rechtspraak waarop haar beslis
sen verzekeraars en verzekerde, de lea- sing berust en die door de partijen in 
ding underwriter rechtsgeldig een ef- hun conclusie noch ingeroepen noch be
fectsorterende cancellation notice aan de 1 sproken werden (schending van het 
broker, agent van de verzekerde, kan rechtsbeginsel van de e~~biediging van 
overmaken (cfr. Case Cherry Ltd. v. Al- het recht van de verdedtgmg); 
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tweede onderdeel, wanneer, zeals ten 
deze, een partij staande ho':l~t . dat de 
Belgische wetgeving toepassehJk 1s op de 
verzekeringsovereenkomst en op de 
vroegtijdige ontbinding ervan aan d~ 
hand van artikel 10 van de Hayen-condi
ties dat naar de Belgische rechtspraak 
ve~ees en ten titel van lex loci contrac
tus de feitenrechters niet mogen beslis
ser{ dat, in acht genomen de wil van de 
verzekeraars en verzekerde, de toepas
sing van de Lloyd's en London Underwri
ters usantien zich opdringt, zonder ener
zijds de weerhouden elementen, die toe
laten te bepalen dat de vermoedelijke 
wil van de partijen tot de toepassing van 
die vreemde usantien leidt, te vermelden 
(schending van de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, van de over
eenstemmende wetsbepalingen van het 
Engelse recht alsmede van het beginsel 
van internationaal privaatrecht van de 
wilsautonomie) en zonder anderzijds te 
antwoorden op de conclusies van Sabba
dini die beweerde dat het geding naar 
Belgisch recht beslecht diende te worden 
(schending van &,rtikel 97 van de Grand
wet): 

Over de grand van niet-ontvanke
lijkheid van het middel, opgeworpen 
door de verweerders sub 3 tot 33 en 
hieruit afgeleid dat het hof van be
roep zijn beslissing niet alleen laat 
steunen op de Lloyd's en Underwri
ters usanW\n om de opzegging van 
de verzekeringsovereenkomst geldig 
te achten, maar oak op het feit dat 
artikel 11 van de bijzondere polis 
(applicatie) van 21 oktober 1971 voor 
Lloyd's en London Underwriters 
door Hayen ondertekend en waar
door de verzekering van eiser onder 
de raampolis werd gebracht, correct 
werd toegepast, dat de firma Hayen 
en Co nooit rechtstreeks met eiser 
in betrekking heeft gestaan en dat 
de partij Aschkenasy in gebreke is 
gebleven zijn verplichtingen jege_ns 
eiser na te komen, welke overwegm
gen volgens de verweerders volstaan 
om de beslissing wettelijk te verant
woorden, maar niet worden aange
vochten, zodat het middel zonder be
lang is: 

Overwegende dat uit het arrest in 
zijn geheel en uit het onderling ver
band tussen zijn consideransen 
volgt dat de door de verweerders 

aangewezen redenen door de rech
ters niet als een zelfstandige verant
woording van hun beslissing worden 
gegeven, maar ten betoge dat de bij
zondere bepalingen van de Hayen
polis en de uitvoering van de over
eenkomst door partijen met de toe
passelijkheid van de Lloyd's usan
tii:\n overeen te brengen zijn; dat de 
door de verweerders aangehaalde 
consideransen immers worden ge
volgd door de overweging dat Asch
kenasy de Lloyd's usanW~n behoor
de te kennen en dat Hayen en 
Symons als tussenpersonen geen 
zwaardere verplichtingen dan aan 
de verzekeraars konden worden op
gelegd; 

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

Over het middel zelf : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de verweerster 

Unireas-Hayen zich in haar conclu
sie, om de geldigheid van de opzeg
ging aan Aschkenasy te staven, niet 
alleen beriep op Belgisch recht, 
maar ook op internationaal gebruik, 
waaruit volgt dat de rechters ver
mochten te onderzoeken welke ge
bruiken ter zake toepasselijk ken
den zijn; dat de overige verweerders 
zich op die conclusie kunnen beroe
pen, nu hun belang op dat punt ge
lijklopend is met dat van de eerstge
noemde partij; 

Dat de rechters evenwel op grand 
van de door partijen niet ingeroepen 
Lloyd's usantH\n, vreemd recht, niet 
vermochten te beslissen zonder par
tijen de gelegenheid te geven over 
de toepassing van dat vreemd recht 
tegenspraak te voeren; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
miskenning van het recht van ver
dediging aanvoert, gegrond is; 

En overwegende dat het tweede 
onderdeel en het tweede mid de 1 niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de op
zegging bij brief aan Aschkenasy 
geldig en de vordering van eiser te
geri de verweerders sub 3 tot 33 on
gegrond verklaart, alsmede in zover
re het over de kosten betreffende 
die vordering oordeelt; 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 kosten ten aanzien 
van Aschkenasy; 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 
Gent. 

18 februari 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Dassesse en 
Simont. 

Nr. 365 

3' KAMER - 18 februari 1985 

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 
- ZELFSTANDIGEN - RENTE - INSTELLING 
DIE DE RENTE VERSCHULDIGD IS, 

Niet de Rijkskas voor Rust- en Overle
vingspensioenen, maar het Rijksinsti
tuut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen is rente op het met ver
traging uitbetaalde pensioen van zelf
standigen verschuldigd, wanneer de 
Rijkskas de beslissing van het Rijksin
stituut tot toekenning van het pen
sioen niet met vertraging heeft uitge
voerd (1). (Art. 34 Pensioenwet Zelf
standigen.) 

(RIJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLEVINGSPEN
SIOENEN T. GOVAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4518) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juni 1983 door het 
A~beidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen 
ding van de artikelen 1 van het organiek 
koninklijk besluit van 26 juli 1963 van de 
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspen
sioenen, 34 van het koninklijk besluit 
nr. 72 van 10 november 1967 betreffende 
het rust- en overlevingspensioen der zelf
standigen, gewijzigd bij de wet van 6 fe
bruari 1976, 1134, 1147, 1153, 1984, 1985 
en 1998 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster op de uitkeringen 
van het voorwaardelijk overlevingspen
sioen te betalen de wettelijke intresten 
vanaf 1 juli 1978 en de gerechtelijke in
tresten vanaf 3 november 1978 op de vol
gende gronden : « Het Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandi
gen erkent in de beslissing van 25 maart 
1982 het recht van verweerster op een 
voorwaardelijk pensioen vanaf 1 augus-
tus 1972. Eiseres steunt zich op de argu
mentatie dat ze de beslissingen van het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzeke
ringen der Zelfstandigen correct heeft 
uitgevoerd· en derhalve geen fout heeft 
begaan. Het is niet omdat er geen ver-
traging is in de uitvoering van de beslis
singen van het R.S.V.Z. dat eiseres niet 
verantwoordelijk zou kunnen gesteld 
worden voor de vertraging in de uitbeta
ling van het pensioen waarop verweer
ster gerechtigd is. Dat er intresten ver
schuldigd zijn werd door het Hof van 
Cassatie reeds beaamd (Cass., 3 decem
ber 1979, R. W., 1980-81, 1214). Het ar
beidshof sluit zich bij deze rechtspraak 
aan. Dat deze intresten wei degelijk door 
eiseres verschuldigd zijn is het gevolg 
van het feit dat eiseres optreedt voor re
kening van het R.S.V.Z. (artikelen 34 en 
36 K.B. nr. 72 van 10 november 1967). Ze 
treedt dus op als mandataris en in derge
lijk geval is zij gehouden de intresten te 
betalen omdat ze verbonden is tot de 

------------------! verplichtingen van de lastgever •, 
(1) Cass., 3 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 214). 

Zie ook Cass., 17 maart en 19 mei 1980 
(A.C., 1979-80, nrs. 450 en 588); 25 mei 1981 
(A.C., 1980-81, 1107) en 24 sept. 1981, A.R. 
nr. 6293 (A.C., 1981-82, nr. 69). 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de wettelijke op

dracht die door artikel 34 van het 
koninklijk besluit nr. 72 van 10 novem-
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ber 1967 aan eiseres gegeven is, uitslui
tend bestaat in het betalen, voor reke
ning van het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen, van de uitkerin
gen van de bedoelde pensioenen, en niet 
van het betalen van de intresten, die 
ingevolge de laattijdigheid van de beslis
singen van het Rijksinstituut zouden ont
staan; deze niet ten laste van eiseres ge
legd werden (schending van de artikelen 
1 van het koninklijk besluit van 26 juli 
1963 en 34 van het koninklijk besluit 
nr. 72 van 10 november 1967); 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 34 van 
het koninklijk besluit nr. 72 van 10 
november 1967 betreffende het rust
en overlevingspensioen der zelfstan
digen bepaalt dat de uitkeringen, be
doeld in hoofdstuk II van dit 
koninklijk besluit, betaald worden 
door eiseres voor rekening van het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verze
keringen der Zelfstandigen; dat uit 
die tekst volgt dat niet eiseres, maar 
het Rijksinstituut de uitkeringen 
verschuldigd is en dus ook de intres
ten bij vertraging in de uitvoering 
door dit instituut van de verplich
ting tot betaling van de uitkeringen; 

Overwegende dat het arrest niet 
wettig beslist dat eiseres ook intres
ten op het met vertraging uitbetaal
de pensioen van zelfstandigen ver
schuldigd is, wanneer zij de beslis
sing van het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstan
digen tot toekenning van het pen
sioen niet met vertraging ui tvoert; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de overige onderdelen die 
niet tot ruimere cassatie kunnen lei
den, vernietigt het bestreden arrest, 
in zoverre het uitspraak doet over 
de vordering van verweerster tot be

telijk vernietigde arrest; gelet op ar
tikel 1017, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, veroordeelt eise
res in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

18 februari 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 366 

3' KAMER - 18 februari 1985 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK· 
LOOSHEIDSU!TKERING - AANVRAAG - PER
SOONLIJKE WERKLOOSHEIDSVERKLARING. 

De persoonlijke werkloosheidsverklaring 
is geen geldige aanvraag om werkloos
heidsuitkering, wanneer de werkloze 
van zijn werkgever een bewijs van 
werkloosheid kan bekomen. [Art. 84, 
5•, M.B. 4 juni 1964 (1).] 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. GOFFINGS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4625) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1980 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 185, 188, 189 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, gewijzigd, inzonderheid 
wat artikel 188 betreft, door de koninklij
ke besluiten van 24 juni 1971, 13 oktober 

taling van interesten; beveelt dat 1---------------
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel-. 

(1) Thans artikel 84, 6', ingevolge het wijzi
gend ministerieel besluit van 19 juli 1984. 
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1971 en 6 juli 1972, 84 van het ministe
rieel besluit van 4 juni 1964 inzake werk
loosheid, gewijzigd door de ministeriiHe 
besluiten van 22 november 1965 en 6 
april 1966, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat ver
weerster, met toepassing van de artike
len 173, 176, 185 en 189 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 en van 
artikel 84 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964, door een beslissing van 
de directeur van het gewestelijk bureau 
van eiser van 26 mei 1_978, werd uitgeslo
ten van het recht op werkloosheidsuitke
ringen omdat zij, toen zij om billijke re
denen ingevolge haar houding uit haar 
dienstbetrekking werd ontslagen, weiger
de het ontslagbewijs C4 van haar werk
gever in ontvangst te nemen daar zij 
niet akkoord ging met de ontslagreden, 
en omdat zij zich vervolgens met een ei
gen werkloosheidsverklaring C109 aan
bood om als werkzoekende ingeschreven 
te worden, terwijl zij aan de hand van 
dit formulier deze hoedanigheid niet kon 
verkrijgen en niet tot de werkloosheids
uitkering kon worden toegelaten; het ar
rest beslist dat de administratieve proce
dure weliswaar in dier voege verloopt 
dat de persoonlijke werkloosheidsverkla
ring C109 als aanvraag om uitkeringen 
geldt wanneer de aanvrager geen werk
loosheidsbewijs C4 van de werkgever 
kan bekomen, maar dat de eigenwillig
heid van belanghebbende op dit punt 
niet tot een ontzegging van uitkeringen 
hoeft te leiden vermits het gewestelijk 
bureau op een andere wijze een volledig 
dossier heeft kunnen samenstellen; het 
arrest dienvolgens de administratieve be
slissing vernietigt, waarbij verweerster 
niet tot de werkloosheidsuitkering werd 
toegelaten, en, opnieuw rechtdoende, ten 
slotte beslist dat, nu de billijke ontslag
reden voldoende bleek uit het door eiser 
gevoerde onderzoek, de maatregel van 
ontzegging en overeenstemmende terug
vordering voor een periode van vier we
ken kon behouden blijven, maar dan we
gens werkloosheid door eigen schuld of 
toedoen op grand van de artikelen 134 
en 135 van het koninklijk besluit van 20 
december 1963, 

terwijl, overeenkomstig artikel 185 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, de werkloze die werkloosheidsuit
kering wenst te bekomen, een aanvraag 
moet indienen bij zijn uitbetalingsinstel
ling; artikel 188, eerste lid, van dit 
koninklijk besluit bepaalt dat de werkge
ver aan de volledig werkloos geworden 
werknemer een bewijs van volledige 

werkloosheid overhandigt; artikel 189 
van het zelfde besluit opdracht geeft aan 
de minister om te bepalen welke stuk
ken als aanvraag om uitkering gelden; 
het ter uitvoering van laatste bepaling 
genomen artikel 84 van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloos
heid bepaalt dat als aanvraag om werk
loosheidsuitkeringen onder meer gelden, 
hetzij het bewijs van volledige werkloos
heid C4 dat de werkgever aan de werk
nemer overhandigt wanneer de arbeids
overeenkomst beiHndigd is, hetzij de 
persoonlijke werkloosheidsverklaring 
C109, wanneer zij ingediend wordt door 
de werkloze die van zijn werkgever geen 
bewijs van werkloosheid kan bekomen; 
uit deze bepalingen blijkt dat de aan
vraag tot het bekomen van werkloos
heidsuitkeringen alleen dan op geldige 
wijze kan geschieden door middel van de 
« persoonlijke werkloosheidsverklaring 
C109 >>, wanneer zij ingediend wordt door 
de werkloze die van zijn werkgever geen 

. « bewijs van volledige werkloosheid » 
kan bekomen; het arrest derhalve, nu 
het uitdrukkelijk vaststelt dat verweer
ster « weigerde het afdankingsbewijs C4 
van de werkgever in ontvangst te nemen 
omdat zij niet akkoord ging met de ont
slagreden », en zodoende op impliciete 
doch zekere wijze vaststelt dat verweer
ster zich hoegenaamd niet in een situa
tie bevond, waarin zij van haar werkge
ver geen bewijs van werkloosheid kon 
bekomen, niet wettig tot het besluit kon 
komen dat verweerster geldig gebruik 
kon maken van de persoonlijke werk
loosheidsverkaring C109 (schending van 
de artikelen 185, 188, 189 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 en 84 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964); het arrest de in het middel vermel
de bepalingen van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 en van het minis
terieel besluit van 4 juni 1964 eveneens 
schendt door te oordelen dat de aldaar 
voorgeschreven aanvraagprocedure tot 
het bekomen van werkloosheidsuitkerin
gen niet behoeft te worden nageleefd in
dien eiser op een andere wijze het dos
sier heeft kunnen samenstellen : 

Overwegende dat, luidens artikel 
185, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, de werkloze die werkloos
heidsuitkering wenst te bekomen 
een aanvraag moet indienen bij zijn 
uitbetalingsinstelling; dat, krachtens 
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artikel 189, eerste lid, 1°, van hetzelf
de besluit, de minister, na advies 
van het beheerscomite, de stukken 
bepaalt die als aanvraag om uitke
ring gelden; dat, ter uitvoering van 
laatstvermelde bepaling, artikel 84, 
1o en 5°, van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid 
bepaalt dat als aanvraag om werk
loosheidsuitkeringen gelden, ener
zijds het « bewijs van volledige 
werkloosheid » C4, dat de werkgever 
aan de werknemer overhandigt wan
neer de arbeidsovereenkomst beein
digd is, en anderzijds « de persoon
lijke werkloosheidsverklaring » 
C109, wanneer zij ingediend wordt 
door de werkloze die van zijn werk
gever geen bewijs van werkloosheid 
kan bekomen; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat ver
weerster een persoonlijke werkloos
heidsverkalring C109 indiende als 
aanvraag om werkloosheidsuitke
ring en dat zij weigerde het bewijs 
van volledige werkloosheid C4 in 
ontvangst te nemen van haar werk
gever omdat zij niet akkoord ging 
met de ontslagreden; 

Dat het arrest zodoende aanneemt 
dat aan het geldigvereiste van de 
aanvraag om uitkeringen bij middel 
van persoonlijke werkloosheidsver
klaring C109, met name dat de 
werkloze van zijn werkgever geen 
bewijs van werkloosheid kan beko
men, ten deze niet is voldaan; 

Dat het arrest niettemin beslist 
dat de eigenwilligheid van verweer
ster niet tot een ontzegging van uit
kering dient te leiden, nu het gewes
telijk bureau een volledig dossier 
heeft kunnen samenstellen; 

Dat het arrest zodoende artikel 84 
van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat de vernieti
ging van de beslissing aangaande de 
geldigheid van verweersters aan
vraag om uitkeringen de vernieti
ging meebrengt van de beslissing 
waarbij de werkloosheidsuitkerin-

gen voor een periode van vier we
ken vanaf 10 maart 1978 aan ver
weerster worden ontzegd en de 
overeenstemmende terugvordering 
van de ten onrechte genoten uitke
ringen wordt bevolen op grond van 
de artikelen 134 en 135 van het 
koninklijk besluit van 20 december 
1963, welke beslissing het gevolg is 
van de eerstvermelde beslissing; 

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 eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

18 februari 1985 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Vervloet - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 367 

2• KAMER - 19 februari 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- NIEUW MIDDEL - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - MIDDEL BETREFFENDE EEN 
EIS DIE NIET AAN DE FEITENRECHTER IS 
VOORGELEGD - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE - LEERKRACHT - AANREKE
NING VAN DE DAGEN ARBEIDSONGESCHIKT
HEID OP RET MAXIMUMAANTAL DAGEN AF
WEZIGHEID WEGENS ZIEKTE, WAAROP DIE 
LEERKRACHT AANSPRAAK KAN MAKEN -
GEVAAR VOORTIJDIG IN DISPONIBILITEIT TE 
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WORDEN GESTELD - GEVAAR OP GROND 
WAARVAN VOORBEHOUD MAG WORDEN GE
MAAKT. 

1o Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel van de eiser dat betrek
king heeft op zijn burgerlijke rechts
vordering en een eis betreft die niet 
aan de feitenrechter is voorgelegd. 

2° Het gevaar voortijdig in disponibiliteit 
te worden gesteld, dat een leerkracht 
loopt die arbeidsongeschikt is gewor
den ten gevolge van een verkeersonge
val en wiens dagen afwezigheid ten ge
volge van die ongeschiktheid worden 
aangerekend op het maximumaantal 
dagen afwezigheid wegens ziekte 
waarop hij aanspraak kan maken, kan 
voor hem inkomstenverlies meebren
gen; de weigering om het te dien aan
zien, voor de toekomst, gemaakte voor
behoud te verlenen, is derhalve niet 
verantwoord. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; 
artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 9, 10 en 11 
K.B. van 18 jan. 1974.) 

(STEGEN, MULLENS T. ERKEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 7965) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 februari 1983 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslisisng op de 
strafvordering tegen verweerder : 

Overwegende dat de eisers, bur
gerlijke partijen die niet in kosten 
van die strafvordering zijn veroor
deeld, geen hoedanigheid bezitten 
om tegen die beslissing cassatiebe
roep in te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van de ei
sers: 

Over het middel, afgeleid uit de sehen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 9, 10 en 11 van het 

koninklijk besluit van 18 januari 1974, in 
uitvoering van artikel 164 van het 
koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot 
vaststelling van het statuut van de !eden 
van het bestuurs- en onderwijzend perso
neel, van het opvoedend hulppersoneel, 
van het paramediseh personeel der in
riehtingen voor kleuter-, lager, buitenge
woon, middelbaar, teehniseh, kunst- en 
normaalonderwijs van de Staat, alsmede 
der internaten die van deze inriehtingen 
afhangen en van de !eden van de in
speetiedienst die belast is met het toe
zieht op deze inriehtingen, 

doordat het vonnis verweerder veroor
deelt om ten titel van sehadevergoeding 
aan de eisers te betalen de som van 
98.063 frank en het meergevorderde af
wijst op grond dat : uit het neergelegde 
attest van het Ministerie "an N ationale 
Opvoeding en Nederlandse Cultuur d.d. 
13.12.1982 (niet) blijkt dat (eerste eiser) 
de 330 dagen ziekteverlof waarop hij kan 
aanspraak maken, in toepassing van ar
tikel 14 van het koninklijk besluit van 
15.1.1974, heeft uitgeput ingevolge de 
blijvende werkonbekwaamheid van 7 pet. 
en evenmin dat hij vanaf 8 mei 1982 ter 
besehikking diende gesteld ingevolge 
voornoemde blijvende werkonbekwaam
heid. Reeds voor het ongeval op 1.4.1980 
had (eerste eiser) 50 dagen ziekteverlof 
genoten. Gedurende de periode van tijde
lijke werkonbekwaamheid was (eerste 
eiser) 89 dagen volledig en 64 dagen 50 
pet. werkonbekwaam, doeh leed hierdoor 
geen inkomstenverlies. Het is niet bewe
zen dat (eerste eiser) vanaf 1.4.1981 met 
een blijvende werkonbekwaamheid van 7 
pet. opnieuw 100 pet. werkonbekwaam 
was ingevolge het ongeval, zodat op 
7.5.1982 de 330 dagen ziekteverlof waren 
uitgeput en hij nog steeds omwille van 
een blijvende werkonbekwaamheid van 7 
pet. vanaf 8.5.1982 tot en met 31.8.1982 
ter besehikking diende gesteld wegens 
ziekte. De 193 dagen afwezigheid in 1982 
zijn blijkbaar te wijten aan een ziekte 
vreemd aan het ongeval. Dat de werkze
kerheid van (eerste eisers) omwille van 
een blijvende werkonbekwaamheid van 7 
pet. in het gedrang komt, staat evenmin 
vast. De reehtbank aanvaardt dat ( eerste 
eiser) een grotere psysisehe inspanning 
moet doen om dezelfde prestaties te leve
ren als v66r het ongeval, doeh niet dat 
(eerste eiser) als vakleraar hierdoor enig 
inkomenverlies - voorwerp van de vor
dering - lijdt of zal lijden; noeh het in
komenverlies noeh het voorbehoud wor
den toegekend, 
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terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
(eerste eiser) niet tengevolge van de uit 
het kwestieuze ongeval volgende werk
onbekwaamheid de volledige periode van 
330 dagen ziekteverlof verloren heeft, 
geenszins inhoudt dat hij daardoor geen 
schade zou ondergaan hebben; dat het 
bestreden vonnis immers vaststelt dat 
(eerste eiser) door deze werkonbe
kwaamheid althans een gedeelte van de
ze 330 dagen ziekteverlof definitief verlo
ren heeft; dat het feit dat een ander 
gedeelte tengevolge van een andere ziek
te verloren ging, geen afbreuk doet aan 
het geleden nadeel (schending van de ar
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 9 en 10 van het koninklijk be
sluit van 18 januari 1984); 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis ten onrechte weigert het door de ei
sers gevraagde voorbehoud voor inkom
stenverlies toe te kennen, nu het vast
staat dat eiser tengevolge van de uit het 
ongeval voortgesproten werkonbekwaam
heden een groat gedeelte, namelijk min
stens 89 volledige dagen en 64 halve da
gen van de periode van 330 dagen 
ziekteverlof, verloren heeft; dat dienten
gevolge de mogelijkheid bestaat dat (eer
ste eiser), bij een volgende ziekte, ter be
schikking gesteld wordt tengevolge waar
van hij inkomstenverlies kan lijden, 
zodat het voorbehoud gewettigd is 
(schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 9, 10 en 11 
van het koninklijk besluit van 18 januari 
1974) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser bij conclu

sie in hoger beroep (stuk 36c) voor
behoud vroeg voor inkomstenverlies 
in de toekomst, wijl hij in aanvul
lende conclusie in hoger beroep 
(stuk 36d) niet alleen zijn vordering 
wegens inkomstenverlies voor de 
toekomst herhaalde, vorderend dat 
voor dit punt ofwel voorbehoud zou 
verleend worden, ofwel vergoeding 
zou verleend worden, berekend aan 
de hand van de gekende gegevens, 
doch ook inkomstenverlies vorderde 
voor de periode tot de uitspraak ten 
gronde, evenwel gesteund op de 
vastgestelde << definitieve tijdelijke 
invaliditeit van 7 pet. » en niet op 
een voortijdige indisponibiliteitstel
ling; 

Dat aldus het voorwerp van dit 
onderdeel nooit aan de feitenrechter 
werd voorgelegd, zodat het onder
dee! nieuw en mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de eisers aan
voeren dat, nu door het ongeval een 
aantal dagen ziekteverlof waarop ei
ser aanspraak kon maken, werden 
opgenomen ingevolge het ongeval, 
de mogelijkheid bestaat dat bij een 
eventueel latere ziekte hij ter be
schikking zou worden gesteld en 
hierdoor in de toekomst inkomsten
verlies zou kunnen lijden; 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie, op grond van een attest waaruit 
bleek dat het aantal dagen ziekte
verlof waarop hij voor de ganse 
duur van zijn loopbaan aanspraak 
kon maken, werd opgebruikt onder 
meer door de afwezigheidsdagen 
ingevolge het ongeval, voorbehoud 
vroeg voor inkomstenverlies in de 
toekomst; dat hij bij aanvullende 
conclusie (stuk 36d) die vordering in 
ondergeschikte orde herhaalde; 

Overwegende dat de mogelijkheid 
van inkomstenverlies in de toe
komst reeel is, gezien zolang de da
gen afwezigheid wegens ongeval zul
len ingerekend worden in de voor 
eiser beschikbare afwezigheidsda
gen wegens ziekte, dit wil zeggen 
zolang het maximum van de be
schikbare dagen niet bereikt wordt 
zonder inrekening van de dagen af
wezigheid wegens ongeval, eiser in 
voorkomend geval van afwezigheid 
wegens ziekte schade zal onder
gaan, bestaande in het verschil tus
sen de voortlopende activiteitswedde 
enerzijds en de vergoeding wegens 
ter beschikkingstelling anderzij ds; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, doch enkel in zover
re het aan eiser het gevraagde voor-
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behoud niet verleent; 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; veroor
deelt de eisers samen en verweerder 
ieder in de helft van de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Ton
geren, zitting houdende in hoger be
roep. 

19 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. D'Haenens- Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 368 

2' KAMER - 19 februari 1985 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - MATERIELE SCHA· 
DE TEN GEVOLGE VAN TIJDELIJKE ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID- RAMING VAN DE SCHA
DE OP GROND VAN HET BRUTOLOON VAN DE 
GETROFFENE - WETTIGHEID - VEREISTE. 

De rechter kent wettig aan de door een 
ongeval getroffene, voor het verlies 
van bedrijfsinkomen ten gevolge van 
een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
een vergoeding toe, berekend op grand 
van het brutoloon, wanneer hij vast
stelt dat de getroffene, tijdens de pe
riode van arbeidsongeschiktheid, de 
sociale bijdragen moest betalen om de 
sociale voordelen te kunnen blljven ge
nieten (1). 

(1) Cass., 12 april 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 
862); 12 maart 1974 (A.C., 1974, 759); zie Cass., 
28 april 1982, A.R. nr. 2098 (ibid., 1981-82, 
nr. 503); 3 okt. 1984, A.R. nr. 3638 
(ibid., 1984-85, nr. 85). 

(VANDECANDELAERE, ASSUBEL N.V. T. N.M.B.S.; 
N.M.B.S. T. VANDECANDELAERE, ASSUBEL N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8186) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1983 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

II. Op de voorziening van Eric 
Vandecandelaere en de N.V. Assu
bel: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, er: voor zoveel 
als nodig 1251, 3•, 2029 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep in de be
streden beslissing, met betrekking tot 
verweersters subrogatoire vordering tot 
vergoeding van de door het slachtoffer 
van het ongeval geleden schade geduren
de de periode van tijdelijke gehele ar
beidsongeschiktheid (6 mei 1979 tot 30 
november 1979), na te hebben vastge
steld dat « het subrogatierecht waarop 
de N.M.B.S. haar vordering steunt, pre
des dat (is) van de borg die krachtens 
artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1251, 3•, van het Burgerlijk Wetboek 
gesubrogeerd is in aile rechten die de 
schuldeiser had tegen diens schulde
naar » (arrest pagina 3, derde alinea), en 
dat « een gesubrogeerde niet meer rech
ten kan laten gelden dan de sobrogant » 
(arrest pagina 3, derde laatste alinea), de 
vordering gegrond verklaart ten belope 
van 100 pet. van het brutoloon, zijnde 
362.223 frank, op grond van de overwe
ging dat « (verweerster) terecht 
op(werpt) dat de bestemming die aan het 
loon wordt gegeven door het slachtoffer, 
ongeacht of deze wettelijk dan wel door 
vrije keuze van de beneficant wordt be
paald, geen invloed kan hebben op de 
omvang van de vergoedingsverplichting 
die op de aansprakelijke derde rust » (ar
rest pagina 3, laatste alinea), 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 
1251, 3•, en 2029 van het Burgerlijk Wet
hoek, aan verweerster als gesubrogeerde 
schuldeiser tegenover de eisers, niet 
meer rechten kunnen worden toegekend 
dan het slachtoffer van het ongeval, als 
subrogant, jegens eiseres zou kunnen 
doen gelden; krachtens de artikelen 1382 
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en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, hij I derde recht heeft (schending van de arti
die door zijn schuld aan een derde scha- kelen 2029 en 1251, 3°, van het Burgerlijk 
de veroorzaakt, aileen verplicht is die Wetboek) minstens door de aangehaalde 
schade te vergoeden welke haar oorzaak overweging het Hof in de onmogelijk
vindt in de onrechtmatige daad; eisers heid stelt zijn wettigheidscontrole uit te 
derhalve jegens verweerster, als gesu- oefenen (schending van artikel 97 van de 
brogeerde schuldeiser, slechts gehouden Grondwet) : 
waren de schade te vergoeden die het 
slachtoffer in concreto had geleden, en 
voor zover ze veroorzaakt werd door de 
eerste eisers fout; deze schade precies, in 
concreto en rekening houdend met aile 
elementen van de zaak diende te worden 
bepaald; krachtens artikel 14, § 1, van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, de bijdragen voor sociale 
zekerheid worden berekend op het loon 
van de werknemer, terwijl de bijdrage
voeten en de grenzen ten belope waar
van het loon van de werknemer in aan
merking komt voor de berekening van 
de werknemersbijdrage, bepaald worden 
in artikel 17, eerste lid, § 1, van dezelfde 
wet; krachtens artikel 23, § 1, van voor
noemde wet, de bijdragen van de werk
nemers door de werkgever bij iedere be
taling van het loon dienen te worden 
ingehouden; de verplichting tot betaling 
van deze sociale zekerheidsbijdragen 
derhalve haar grond vindt in wettelijke 
en reglementaire bepalingen en de beta
ling van dergelijke bijdragen dan ook 
voor het slachtoffer van het ongeval 
geen schade vormen die door de aan
sprakelijke derde dient te worden ver
goed, a fortiori geen schade uitmaakt die 
de aansprakelijke derde gehouden zou 
zijn te vergoeden aan de gesubrogeerde 
schuldeiser; zodat het hof van beroep in 
de bestreden beslissing, door te stellen 
dat de bestemming die aan het loon 
wordt gegeven door het slachtoffer, onge
acht of deze wettelijk dan wel door de 
vrije keuze van de beneficiant wordt be
paald, geen invloed kan hebben op de 
omvang van de vergoedingsverplichting: 
die op de aansprakelijke derde rust, na
laat de schade, die de eisers overeen
komstig artikel 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek zouden dienen te 
vergoeden, in concreto te bepalen, en 
meer bepaald onder deze schade de bij
dragen rekent die het slachtoffer van het 
ongeval krachtens wettelijke en regle
mentaire bepalingen gehouden is te beta
len (derhalve de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek schendt), en 
zodoende aan de subrogatoire schuldei
ser meer toekent dan datgene waarop de 
gesubrogeerde jegens de aansprakelijke 

Overwegende dat het arrest bene
vens de in het middel vermelde re
denen ook oordeelt : « Tevergeefs 
brengen (de eiser) in dat het slacht
offer hoe dan ook zijn sociale voor
delen blijft genieten. Dit laatste is 
immers afhankelijk van de uitvoe
ring van de sinds de wet van 10 juli 
1951 (geldende) verplichting bijdra
gen te betalen op de door de ar
beidsongevallenverzekering uitge
keerde vergoedingen (cfr. artikel 43 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 en de artikelen 31 tot en 
met 34 van het koninklijk besluit 
van 21 december 1979). De betaling 
van deze bijdragen laat het slachtof
fer toe diverse sociale voordelen te 
genieten »; 

Overwegende dat het arrest door 
deze door het middel niet becriti
seerde redengeving te kennen geeft 
dat de werknemersbijdragen aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
- waarover het ten deze gaat, zoals 
het arrest ook vaststelt - verder 
dienen te geschieden opdat het 
slachtoffer de sociale voordelen zou 
blijven genieten die het genoot en 
dat, bij niet-betaling ervan, de scha
de wegens het verlies van die socia
le voordelen niet zou zijn vergoed 
zoals ze zich in concreto voordoet; 

Overwegende dat het arrest daar
bij terecht oordeelt dat de bestem
ming die aan het loon wordt gege
ven door het slachtoffer, ongeacht of 
deze wettelijk dan wel door de vrije 
keuze van de beneficiant wordt be
paald, geen invloed heeft op de om
vang van de vergoedingsverplichting 
die op de aansprakelijke derde rust; 

Overwegende dat het arrest, dat 
zodoende aan de subrogatoire 
schuldeiser niet meer toekent dan 
datgene waarop de gesubrogeerde 
jegens de aansprakelijke derde 
recht heeft, geen der in het middel 
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aangehaalde wettelijke bepalingen 
schendt, zijn beslissing wettelijk 
verantwoordt en regelmatig met re
denen omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de Natio
nale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen eensdeels van Eric Van
decandelaere en de N.V. Assubel an
derdeels in de kosten van hun res
pectieve voorziening. 

19 februari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Dassesse. 

Nr. 369 

2• KAMER - 19 februari 1985 

VERZET - STRAFZAKEN - ONTVANGEN 

VERZET - VONNIS DAT HET VERSTEKVONNIS 
BEVESTIGT - VERMENGING VAN BEIDE VON
NISSEN. 

In strafzaken is er vermenging tussen 
het vonnis op verzet en de beslissing 
bij verstek, wanneer het eerstbedoelde 
vonnis, na het verzet te hebben ont
vangen, die beslissing bevestigt (1). 

(1) Cass., 20 juni 1927 (Bull. en Pas., 1927, I, 
258) en de cone!. van het O.M.; 26 juni 1936 
(ibid., 1936, I, 320); HAYOIT DE TERMICOURT, 
« Etude sur !'opposition aux decisions rendues 
par Ies juridictions correctionnelles et Ies tri
bunaux de police », R.D.P., 1932, biz. 860, 
nr. 50. Zie Cass., 26 okt. 1983, A.R. nr. 2923 
(A.C., 1983-84, nr 116). 

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

ARREST 

(A.R. nr. 9043) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, ... 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat terwijl het hof van beroep in het 
bestreden arrest van 20 juni 1984, na te 
hebben vastgesteld dat het arrest van 19 
april 1984 als niet bestaande dient be
schouwd te worden, en het beroepen 
vonnis van de correctionele rechtbank 
van 28 december 1983 eenvoudigweg be
vestigd, het hof hiermee de procedure 
niet heeft nageleefd; de eerste rechter in 
zijn vonnis van 28 december 1983 een 
procedurefout heeft begaan, die door het 
hof niet werd hersteld; de eerste rechter, 
namelijk in zijn vonnis van 28 december 
1983 moest oordelen op verzet van eiser 
die op 3 november 1983 regelmatig ver
zet had aangetekend tegen een verstek
vonnis van 28 september 1983; de eerste 
rechter er zich toe heeft beperkt, oorde
lend op verzet, het verzet ontvankelijk te 
verklaren doch ongegrond, zonder het 
eerste vonnis op verstek voor niet be
staande te houden; de eerste rechter 
geen vonnis op verstek kan bevestigen 
gezien het volgens artikel 187 Sv. voor 
niet bestaande wordt gehouden; hier dus 
wel degelijk een niet bestaand vonnis 
werd bevestigd; dat derhalve een proce
durefout werd begaan, die door het Hof 
niet werd recht gezet : 

Overwegende dat, wanneer het 
verzet van de beklaagde tegen de 
beslissing waarbij hij bij verstek 
werd veroordeeld, ontvankelijk 
wordt verklaard, die beslissing ten 
gevolge van het ontvankelijk ver
klaarde verzet voor niet bestaande 
wordt gehouden; dat wanneer, zoals 
ten deze, de rechter die het verzet 
ontvankelijk verklaart, in hetzelfde 
vonnis zegt zijn eerste beslissing te 
bevestigen, hij aldus in uitdrukke
lijke bewoordingen over de grond 
van de zaak oordeelt; dat het eerste 
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en het tweede vonnis zich alsdan 5° TELEGRAAF EN TELEFOON - BE-

vermengen; 
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. 

19 februari 1985 - 2' kamer- Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. G. De Muyt, Gent. 

Nr. 370 

2' KAMER - 19 februari 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
8.1 - RECHT VAN EEN lEDER OP EERBIEDI
GING VAN ZIJN PRIVE-LEVEN EN VAN ZIJN 
BRIEFWISSELING - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 8.2 - INMENGING VAN ENIG OPENBAAR 
GEZAG IN DE UITOEFENING VAN EEN IEDERS 
RECHT OP EERBIEDIGING VAN ZIJN BRIEF
WISSELING - WETTIGHEID - VEREISTEN. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJS

KRACHTIGE GEGEVENS IN ZWEDEN VERKRE
GEN DOOR HET AFLUISTEREN VAN TELE
FOONGESPREKKEN, OVEREENKOMSTIG DE 
ZWEEDSE WETGEVING - WETTIGHEID - VER-

WIJS IN ZWEDEN VERKREGEN DOOR HET AF
LUISTEREN VAN TELEFOONGESPREKKEN, 
OVEREENKOMSTIG DE ZWEEDSE WETGEVING. 

1° Telefoongesprekken maken dee] uit 
van het prive-leven en de briefwisse
ling, waarvan de eerbiediging is ge
waarborgd bij art. 8.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens (1). 

2o en 3° Art. 8.2 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens wordt niet geschon
den door de beslissing, door de Belgi
sche rechter uitgesproken op basis van 
bewijskrachtige gegevens die in Zwe
den zijn verkregen door het afluiste
ren van telefoongesprekken, overeen
komstig de Zweedse wetgeving, als in 
zodanige inmenging van het openbaar 
gezag in de uitoefening van het recht 
op eerbiediging van de briefwisseling 
bij de wet is voorzien en die maatregel 
nodig is, in een democratische Staat, 
o.m. voor het handhaven van de orde 
en het voorkomen van strafbare feiten 
(2). 

4° en 5° Het aanwenden van bewijskrach
tige gegevens, die zijn verkregen door 
het afluisteren van telefoongesprekken 
in Zweden, overeenkomstig de Zweed
se wetgeving en binnen de grenzen 
van art. 8 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, is niet op zichzelf strij
dig met de Belgische openbare orde 
(3). 

(DEMUYNCK - ALIAS OLOFSSON) 

ARREST 

(A.R. nr. 9354) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 j anuari 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8 van het Europees 

EISTEN. 1------------------------------------
4° OPENBARE ORDE - STRAFZAKEN -

AFLUISTEREN VAN TELEFOONGESPREKKEN 

(1) Cass., 24 mei 1983, A.R. nr 7913 
(A.C., 1982-83, nr. 527) met de voetnoeten 1, 2 
en 3. 

IN ZWEDEN - NIET STRIJDIG MET DE BELGI- (2) en (3) Zie het in voetnoot 1 vermelde ar-
SCHE OPENBARE ORDE - GRENZEN. rest. .. 
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Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955, 97 en 128 van de Grondwet, 
17, 18, 19 en 20 van de wet van 13 okto
ber 1930 tot samenordening van de ver
schillende wetsbepalingen op de telegra
fie en de telefonie met draad, 87 en 88 
van het Wetboek van Strafvordering, 3, 
tweede lid, van de uitleveringswet van 15 
maart 1874, en van het algemeen rechts
beginsel betreffende de bewijsvoering in 
strafzaken dat de rechter verbiedt reke
ning te houden met feitelijke gegevens 
die ingevolge een onrechtmatig of onwet
telijk optreden werden verkregen, en 
van de regels inzake de bewijslast in 
strafzaken, 

doordat de kamer van inbeschuldi
gingstelling oordeelt dat eiser vergeefs 
aanklaagt dat de door het vreemd bevel 
tot voorlopige hechtenis aangenomen 
waarschijnlijkheid gebaseerd is op afge
luisterde telefoongesprekken, waardoor 
dat bevel indruist tegen de normen van 
het Belgisch rechtsbestel waaronder de 
openbare orde en de algemene beginse
len van het recht op privaat leven, van 
de bescherming waarvan hij mag genie
ten; dat (eiser), als vreemdeling die zich 
op het grondgebied van Belgie bevindt, 
ingevolge het artikel 128 van de Grand
wet de bescherming verleend aan perso
nen en aan goederen geniet « behoudens 
de bij de wet gestelde uitzonderingen » 
en dat het uitleveringsrecht, zoals gere
geld bij de wet van 15 maart 1874, pre
cies een van die uitzonderingen uitmaakt 
op de hem door de Grondwet gewaar
borgde bescherming ( ... ); dat het recht 
van verdediging van de verdachte niet 
wordt gekrenkt wanneer de door de wet 
van 15 maart 1874 voorgeschreven bepa
lingen zijn nagekomen, zoals de boven
staande overwegingen uitwijzen; dat het 
recht op eerbiediging van het prive-le
ven, zoals voorzien door het artikel 8 van 
het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens, de inmenging van het 
openbaar gezag, bij wet, met betrekking 
tot de uitoefening van dit recht niet uit
sluit; dat blijkbaar de Zweedse wet het 
afluisteren van telefoongesprekken in 
verband met een onderzoek in een zaak 
aangaande verdovende middelen toelaat 
en dat (eiser) het tegendeel niet voor
houdt noch aantoont, 

terwijl, eerste onderdeel, het afluiste
ren van telefoongesprekken tijdens een 
gerechtelijk strafonderzoek een daad 
van inmenging van het openbaar gezag 

is met betrekking tot een ieders recht op 
eerbiediging van zijn prive-leven en 
briefwisseling, die, krachtens artikel 8.2 
van voormeld Europees Verdrag, slechts 
is toegestaan voor zover die inmenging 
onder meer bij de wet is voorzien; deze 
uitzondering op bedoeld grondrecht, ge
waarborgd door het Verdrag, bijgevolg 
van strikte interpretatie is; anderzijds de 
door artikel 128 van de Grondwet aan ie
der vreemdeling die zich op het grondge
bied van Belgie bevindt, verleende be
scherming « behoudens de bij de wet 
gestelde uitzonderingen » geenszins on
verenigbaar is met voormelde verdrags
bepaling; noch de bepalingen van de uit
leveringswet van 15 maart 1874, noch de 
regels van het strafprocesrecht, inzon
derheid de artikelen 87 en 88 van het 
Wetboek van Strafvordering, noch enige 
andere wetsbepaling of enig algemeen 
rechtsbeginsel de met het strafonderzoek 
belaste personen enige bevoegdheid ver
lenen tot het afluisteren van telefoonge
sprekken; integendeel de bepalingen van 
de wet van 13 oktober 1930 tot samenor
dening van de verschillende wetsbepalin
gen op de telegrafie en de telefonie met 
draad daarvoor een beletsel vormen en 
dergelijke opsporingsmethode daarenbo
ven onverenigbaar is met de waardig
heid van het ambt van onderzoeksrech
ter; hieruit volgt dat gegevens, waarvan 
kennis werd verworven door middel van 
het afluisteren van telefoongesprekken, 
onregelmatig en onwettig verkregen ge
gevens uitmaken in strijd met de open
bare orde, waaraan de Belgische rechter 
geen enkele bewij swaarde vermag te 
verlenen, ongeacht of deze methode wet
telijk geoorloofd is in het land waar zij 
werd toegepast; de Belgische rechter 
eveneens door deze regel gebonden is 
wanneer hij zich moet uitspreken over 
de uitvoerbaarverklaring in Belgie van 
een vreemd bevel tot voorlopige hechte
nis, zodat, zonder te betwisten dat de 
door dit bevel aangenomen « waarschijn
lijkheid » of verdenking gebaseerd is op 
gegevens ver kregen door het afluisteren 
van telefoongesprekken, de kamer van 
inbeschuldigingstelling haar' beslissing 
niet naar recht heeft verantwoord op de 
enkele gronden dat het uitleveringsrecht, 
zoals geregeld bij wet van 15 maart 1874, 
een uitzondering vormt op de bescher
ming bedoeld in artikel 128 van de 
Grondwet, dat het volstaat dat de door 
die wet voorgeschreven bepalingen zijn 
nagekomen en dat blijkbaar de Zweedse 
wet het afluisteren van telefoongesprek
ken in verband met een onderzoek aan· 
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gaande verdovende middelen toelaat 
(schending van alle in het middel aange
duide wetsbepalingen en van het vermel
de algemeen rechtsbeginsel, met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet 
en de regels inzake bewijslast in strafza
ken); 

tweede onderdeel, het tot de wezen
lijke opdracht van de Belgische rechter 
behoort, die moet oordt;!len over de uit
voerbaarverklaring van een vreemd be
vel tot voorlopige hechtenis met het oog 
op een uitlevering, inzonderheid wan
neer de verdachte vreemdeling een 
schending van artikel 8 van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden heeft ingeroepen met be
trekking tot de in het vreemd land toege
paste opsporingsmethode, te onderzoe
ken of die methode toegelaten is door de 
wet van dat land en de verdachte, krach
tens de bewijslast in strafzaken, niet kan 
worden verplicht ter zake het tegendeel 
aan te tonen; daarenboven de beslissing 
dat « blijkbaar >> de Zweedse wet het af
luisteren van telefoongesprekken in ver
band met een onderzoek aangaande ver
dovende middelen toelaat, dubbelzinnig 
en onnauwkeurig is, nu daaruit niet met 
zekerheid kan worden afgeleid of de 
rechter het bestaan van een dergelijke 
wet al dan niet heeft vastgesteld en de 
inhoud ervan onderzocht, zodat de ka
mer van inbeschuldigingstelling, in de 
veronderstelling dat voor de naleving 
van artikel 8 van voormeld Europees 
Verdrag, het bestaan van een Zweedse 
wet die het afluisteren van telefoonge
sprekken toelaat, volstaat, haar beslis
sing niet enkel niet regelmatig heeft ge
motiveerd, wegens dubbelzinnigheid en 
onnauwkeurigheid (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), doch minstens, 
door te oordelen dat eiser de ontstente
nis van dergelijke wet niet voorhoudt 
noch aantoont, de regels inzake bewijs
last in strafzaken schendt : 

Overwegende dat eiser conclu
deerde dat het vonnis van 9 novem
ber 1984 van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Solna, dat de inhechte
nisneming van eiser beval en dat 
door de beroepen beschikking van 
de raadkamer in Belgie uitvoerbaar 
werd verklaard, « enkel en alleen op 
grond van " waarschijnlijkheid " is 
gebaseerd, waarschijnlijkheid welke 
op haar beurt is gebaseerd op afge
luisterde telefoongesprekken; dat 

een dergelijke motivatie volledig in
druist tegen de Belgische openbare 
orde en de algemene beginselen van 
het recht op privaat leven »; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat het recht op eerbiediging van 
het prive-leven, zoals voorzien door 
het artikel 8 van het Europees Ver
drag van de Rechten van de Mens, 
de inmenging van het openbaar ge
zag, bij wet, met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht niet uit
sluit; dat blijkbaar de Zweedse wet 
het afluisteren van telefoongesprek
ken in verband met het onderzoek 
in de zaak aangaande verdovende 
middelen toelaat en dat de verdach
te het tegendeel niet voorhoudt noch 
aantoont >>; 

Dat de appelrechters door het ge
bruik van het woord « blijkbaar » 
zonder dubbelzinnigheid of onnauw
keurigheid vaststellen dat een der
gelijke wet in Zweden bestaat en 
dat het afluisteren plaatsvond over
eenkomstig de Zweedse wetgeving; 
dat zij, bij ontstentenis van een con
crete conclusie met betrekking tot 
de toepassing van de Zweedse wet, 
de bepalingen van de toepasselijke 
wet niet hoefden op te geven en 
evenmin moesten constateren dat de 
daarin bepaalde voorwaarden waren 
vervuld; 

Dat zij door de ten overvloede ge
dane vaststelling dat (eiser) het te
gendeel << niet voorhoudt » noch aan
toont de regels van de bewijslast in 
strafzaken niet miskennen; 

Overwegende dat artikel 8 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, waarin het recht 
van een ieder op eerbiediging van 
zijn prive- en gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling is vastgelegd, 
waarbij telefoongesprekken vallen 
onder de begrippen << prive-leven » 
en << briefwisseling >>, de inmenging 
van het openbaar gezag met betrek
king tot de uitoefening van dit recht 
toestaat << voor zover bij de wet is 
voorzien >> en in een democratische 
samenleving nodig is, onder meer 
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voor de bescherming van de openba
re orde en het voorkomen van straf
bare feiten; 

Overwegende dat de vreemde wet, 
die het afluisteren of opnemen van 
telefoongesprekken regelt en deze 
handelingen toestaat overeenkom
stig de voorschriften van voormeld 
artikel 8, als zodanig niet strijdig is 
met de principes die de Belgische 
wetgever als essentieel beschouwt 
voor het vrijwaren van de Belgische 
morele, politieke of economische or
de; 

Dat de bestreden beslissing geen 
van de in het middel aangevoerde 
wetsbepalingen schendt of beginse
len miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

19 februari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 371 

2• KAMER - 20 februari 1985 

2° HERZIENING - NIEUW FElT - ONDER
ZOEK DOOR EEN HOF VAN BEROEP - BUR
GERLIJKE KAMER VOORGEZETEN DOOR DE 
EERSTE VOORZITTER - BEGRIP. 

3° HERZIENING - NIEUW FElT - ONDER

ZOEK DOOR EEN HOF VAN BEROEP - VER
PLICHTING HET ARREST TE MOTIVEREN -
GRONDSLAG. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - ADVIES 

VAN HET HOF VAN BEROEP DAT MET HET ON
DERZOEK VAN EEN AANVRAAG TOT HERZIE
NING IS BELAST - MOTIVERINGSVERPLICH
TING OPGELEGD BIJ ART. 445 SV. EN NIET BIJ 
ART. 97 GW. 

5° HERZIENING - NIEUW FElT - NEGA

TIEF ADVIES VAN HET HOF VAN BEROEP DAT 
MET HET ONDERZOEK VAN DE AA~~RAAG 
TOT HERZIENING IS BELAST - BEZWAREN 
VAN ElSER TEGEN DE ONAANTASTBARE BE
OORDELING VAN DE FElTEN DOOR HET HOF 
VAN BEROEP OF TEGEN MOTIEVEN DIE NIETS 
TE MAKEN HEBBEN MET HET VER
ZOEKSCHRIFT, VAN HET VONNIS WAARVAN 
DE HERZIENING WORDT GEVRAAGD - NIET 
ONTVANKELIJKE BEZWAREN. 

1" Het Hoi van Cassatie gaat na of het 
advies van het hoi van beroep, dat met 
het onderzoek van een aanvraag tot 
herziening is belast, overeenkomstig 
de wet is (1). (Art. 445 Sv.) 

2" Wanneer een hoi van beroep door het 
Hoi van Cassatie met het onderzoek 
van een aanvraag tot herziening op 
grand van een nieuw feit is belast, 
moet dat onderzoek geschieden door 
de burgerlijke kamer, die gewoonlijk 
wordt voorgezeten door de eerste voor
zitter, welke een andere magistraat 
mag aanwijzen om hem te vervangen 
(2). (Art. 445 Sv.) 

3" en 4" De motiveringsverplichting is 
aan het hoi van beroep, dat belast is 
met het onderzoek van een aanvraag 
tot herziening wegens een nieuw feit, 
niet opgelegd krachtens art. 97 Gw., 
aangezien het advies van het hoi van 
beroep geen vonnis in de zin van dit 

1° HERZIENING - NIEUW FElT - ADVIES 1----------------
V AN HET HOF VAN BEROEP OVER DE RESUL 
TATEN VAN HET ONDERZOEK VAN DE AAN 
VRAAG TOT HERZIENING TOEZICHT VAN 
HET HOF VAN CASSATIE 
HET ADVIES AAN DE WET 

TOETSING VAN 

(1) en (3) Cass., 5 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 
392). 

(2) Z1e Cass., 20 JUh 1956 (Bull. en 
Pas., 1956, I, 1288). 
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artikel is, maar krachtens art. 445, 
vierde lid, Sv. (3). · 

5' De bezwaren tegen het arrest van het 
hoi van beroep, waarin een advies 
wordt gegeven over de resultaten van 
het onderzoek van een verzoekschrift 
tot herziening, zijn niet ontvankelijk 
wanneer die bezwaren betrekking heb
ben, hetzij op motieven van het vonnis 
waarvan de herziening wordt ge
vraagd, die niets te maken hebben met 
het verzoekschrift, hetzij op de beoor
deling door het hoi van beroep van de 
weerslag van de in het verzoekschrift 
aangevoerde feiten. 

(BODART) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3488) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hof v'an 18 april 1984 (4) 
waarbij wordt bevolen dat het Hof 
van Beroep te Brussel zal worden 
belast met het onderzoek van de 
aanvraag tot herziening van het 
door de Correctionele Rechtbank te 
Aarlen ·gewezen en in kracht van 
gewijsde gegane vonnis van 27 no
vember 1978 waarbij verzoekster is 
veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van achttien maanden en een geld
boete van vijftig frank of vijftien 
dagen vervangende gevangenisstraf, 
alsook tot, betaling van een provi
sionele vergoeding van een frank 
aan de naamloze vennootschap de 
Luikse Verzekering, ter zake dat ze 
op 14 september 1978 te Aarlen een 
weggenomen, verduisterd of door 
misdaad of wanbedrijf verkregen 
bedrag van 212.000 frank geheel of 
ten dele heeft geheeld ten nadele 
van de Banque generale du Luxem
bourg; 

Gelet op het door het Hof van Be
roep te Brussel gedane onderzoek, 
en het op 9 oktober 1984 gewezen 
arrest waarin het hof adviseert dat 

(3} Zie noot 1 op vorige biz. 

(4} A.R. nr. 3488, A.C., 1983-84, nr. 486. 

er geen grond bestaat tot herzie
ning; 

Overwegende dat luidens artikel 
445 van het W etboek van Strafvor
dering het Hof enkel moet nagaan 
of het onderzoek van de aanvraag 
tot herziening geschied is overeen
komstig de wet; 

Over de eerste grief van verzoekster, 
afgeleid uit de schending van artikel 445 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het advies van de eerste ka
mer van het Hof van Beroep te Brussel 
op 9 oktober 1984 is uitgebracht door die 
kamer, voorgezeten door de heer Jans, 

terwijl krachtens artikel 445 van het 
W etboek van Strafvordering het onder
zoek van de aanvraag tot herziening 
plaatsheeft op de openbare terechtzitting 
van de burgerlijke kamer van het hof 
van beroep, voorgezeten door de eerste 
voorzitter: 

Overwegende dat artikel 445 van 
het Wetboek van Strafvordering, ge
wijzigd bij de wet van 18 juni 1894, 
bepaalt dat, wanneer het Hof be
veelt dat een hof van beroep zal 
worden belast met het onderzoek 
van een aanvraag tot herziening, 
dat onderzoek moet plaatshebben op 
de openbare terechtzitting van de 
burgerlijke kamer, voorgezeten door 
de eerste voorzitter; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 
18 juni 1894 blijkt dat de wetgever 
aan de uitdrukking « burgerlijke ka
mer voorgezeten door de eerste 
voorzitter » in artikel 445 dezelfde 
betekenis heeft gegeven als in de 
artikelen 4 en 7 van het decreet van 
6 juli 1810 houdende reglement op 
de inrichting en de dienst van de 
keizerlijke hoven, de assisenhoven 
en de bijzondere hoven, namelijk de 
betekenis van « burgerlijke kamer 
die gewoonlijk wordt voorgezeten 
door de eerste voorzitter »; 

Overwegende dat uit artikel 112 
van het Gerechtelijk Wetboek blijkt 
dat de eerste voorzitter van het hof 
van beroep gewoonlijk de eerste ka
mer van dat hof voorzit en uit arti
kel 3 van het koninklijk besluit van 
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16 december 1974 tot vaststelling 
van het bijzonder reglement voor 
het Hof van Beroep te Brussel dat 
die kamer, die in de zaak uitspraak 
heeft gedaan, zitting houdt in bur
gerlijke zaken; dat, zoals uit de ge
dingstukken blijkt, de eerste voorzit
ter van het hof van beroep, bij 
beschikking van 24 mei 1984, de 
voorzitter van die eerste kamer 
heeft aangewezen om als eerste 
voorzitter op te treden in deze zaak 
en dat de aldus aangewezen magis
traat die kamer heeft voorgezeten, 
na te hebben vastgesteld dat hij er 
het ambt van eerste voorzitter waar
nam; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

Over de tweede grief van verzoekster, 
afgeleid uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep in dat ad
vies van 9 oktober 1984 onvolledig heeft 
geantwoord op de conclusie van verzoek
ster; 

terwijl de door artikel 97 van de 
Grondwet voorgeschreven redengeving 
mede tot doel heeft willekeur tegen te 
gaan door de rechter te verplichten de 
grand van zijn beslissing te zoeken en te 
ontdekken, de partijen te doen inzien 
waarom de beslissing is zeals ze is en 
het Hof van Cassatie in de mogelijkheid 
te stellen na te gaan of de aan het Hof 
onderworpen beslissing al dan niet de 
bepalingen van het positieve recht 
schendt; 

Overwegende dat het advies van 
het hof van beroep, bedoeld in arti
kel 445, vierde lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, geen vonnis is 
in de zin van artikel 97 van de 
Grondwet; dat derhalve het hof van 
beroep die grondwettelijke bepaling 
niet heeft kunnen schenden; 

Dat de grief in dat opzicht faalt 
naar recht; 

Overwegende dat de motiverings
verplichting die door artikel 445, 
vierde lid, wordt opgelegd aan het 
hof van beroep dat het advies moet 
uitbrengen, voor het hof de verpllch
ting inhoudt te antwoorden op de 
conclus1es van de partijen, 

Dat verzoekster nochtans in die 
tweede grief niet aangeeft op welke 
vordering, verweer of exceptie het 
hof van beroep niet heeft geant
woord; dat de grief in dat opzicht 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
nauwkeurigheid; 

Over de derde grief van verweerster, 
afgeleid uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 

· van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden alsook van de elementaire bewijs
regels in strafzaken, 

doordat het advies van het hof van be
roep vermeldt « dat de door verzoekster 
aangevoerde omstandigheden niet bete
kenen dat de Correctionele Rechtbank te 
Aarlen, die zich niet uit te spreken had 
en zich oak niet uitgesproken heeft over 
de schuld van C... aan de hold-up 
te Luxemburg, haar beslissing gegrond 
heeft op de overtuiging dat C ... zelf had 
deelgenomen aan die roofoverval, zodani
ge conclusie met name niet kan worden 
getrokken uit het feit dat de rechtbank 
C ... - die een zwaar gerechtelijk verle
den achter de rug heeft - bestempelt 
als een boosdoener, noch uit de omstan
digheid dat ze de aan verzoekster ten 
laste gelegde deelneming aan roofover
val niet bewezen heeft verklaard op 
grand dat niet is aangetoond dat zij 
vooraf of althans op hetzelfde ogenblik 
weet had van de hold-up, noch uit het 
feit dat de rechtbank de telastlegging 
van heling van een gedeelte van de buit 
bewezen heeft verklaard op grand dat 
het bedrag van 212.000 frank naar een 
schuilplaats was overgebracht en slechts 
van misdadige oorsprong kon zij n, gelet 
op het bijna totale geldgebrek van C ... », 

en doordat het advies nag vermeldt 
« dat er derhalve geen gronden zijn om 
aan te nemen dat de schuld van verzoek
ster onverbrekelijk verbonden is met het 
vermoeden dat C ... schuldig is, zodanig 
dat diens vrijspraak en buitenvervol
gingstelling op zijn minst ernstige twijfel 
hadden kunnen wekken aangaande de 
schuld van verzoekster en dat die beslis
singen, zo ze aan de Correctionele Recht
bank te Aarlen bekend waren geweest, 
tot een andere beslissing zouden hebben 
kunnen leiden •, 

terwijl, eerste onderdeel, uit het onder
zoek van de door de Correctionele Recht
bank te Aarlen in haar vermis van 27 no
vember 1978 gebruikte bewoordingen 
blijkt dat het voor die rechlbank vast-
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stand, enerzijds, dat verzoekster in het 
Groothertogdom Luxemburg drie perso
nen, namelijk C ... en twee andere boos
doeners, was gaan opzoeken en, ander
zijds, dat die drie personen aan de 
hold-up hadden deelgenomen; 

tweede onderdeel, die consideransen 
van de Correctionele Rechtbank te Aar
len nochtans in tegenspraak waren met 
de zich in het strafdossier nrs. 60.32.539 
en 2502 bevindende processen-verbaal 
van de Staatsveiligheid van Luxemburg; 

derde onderdeel, uit de redengeving 
van het door de Correctionele Rechtbank 
te Aarlen op 27 november 1978 gewezen 
vonnis blijkt dat die rechtbank de over
tuiging had dat C... had « deelgenomen • 
aan de roofoverval op de Banque genera
le du Luxembourg; de correctionele 
rechtbank aldus, om de telastlegging van 
heling van een bedrag van 212.000 frank 
tegen verzoekster bewezen te verklaren, 
uitdrukkelijk erop had gewezen dat dit 
bedrag dat naar een schuilplaats was 
overgebracht, slechts van misdadige oar
sprang kon zijn « gelet op het bijna tota
le geldgebrek vail C ... »; de correctionele 
rechtbank eveneens in die zin had bevo
len dat het bedrag van 212.000 frank zou 
worden teruggegeven aan de in de rech
ten van de Banque generale du Luxem
bourg gesubrogeerde burgerlijke partij 
de Luikse Verzekering, wat zoveel bete
kende als toegeven dat er een band be
stand tussen de detentie van het bedrag 
en de diefstal ten nadele van genoemde 
bank; 

vierde onderdeel, de consideransen 
van het advies van het hof van beroep, 
op bladzijde 4 van het arrest, in strijd 
zijn met de hierboven weergegeven re
dengeving van het door de Correctionele 
Rechtbank te Aarlim gewezen vonnis 
waarbij verzoekster werd veroordeeld; de 
consideransen van hetzelfde advies op 
bladzijde 5, eerste lid, de bewoordingen 
miskennen van dat vonnis waaruit im
mers blijkt dat de schuld van verzoek
ster gekoppeld was aan het vermoeden 
dat C... schuldig was; 

vijfde onderdeel, de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen de veroordeling van 
verzoekster niet grondt op bewijzen 
maar op vermoedens en aldus de bewijs
regels in strafzaken miskent; 

zesde onderdeel, het hof van beroep 
zich in het advies ertoe beperkt de door 
verzoekster aangevoerde argumenten te 
betwisten, zonder uiteen te zetten op 
welk punt haar gedachtengang fout is, 
de gronden van dat advies bijgevolg niet 

voldoen aan het vereiste van artikel 97 
van de Grondwet en het advies tevens 
artikel 6 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden schendt : 

Wat het tweede en het vijfde on
derdeel samen betreft : 

Overwegende dat uit het door het 
Hof op 18 april 1984 gewezen arrest 
blijkt dat het Hof van Beroep te 
Brussel is belast met het onderzoek 
van de door verzoekster ingediende 
aanvraag tot herziening en dat dit 
onderzoek enkel ertoe strekt na te 
gaan of de rechterlijke beslissingen 
die ten aanzien van J ... C ... zijn ge
wezen na de veroordeling van Arlet
te Bodart, namelijk het arrest van 
het Hof van Beroep te Luik waarbij 
C ... werd vrijgesproken van diefstal 
van het voertuig dat zou hebben ge
diend voor het plegen van de roof
overval op de Banque generale du 
Luxembourg en de beschikking van 
de raadkamer te Luxemburg waar
bij C... buiten vervolging werd ge
steld voor de diefstal met geweldple
ging ten nadele van genoemde bank, 
beslissend genoeg schijnen om de 
zaak te herzien; 

Dat in het tweede en vijfde onder
dee! van de grief enkel kritiek 
wordt geoefend op gronden van het 
door de Correctionele Rechtbank te 
Aarlen gewezen vonnis die geen en
kel verband houden met de in de 
aanvraag tot herziening aangevoer
de gegevens; dat de grief derhalve 
in dat opzicht niet ontvankelijk is; 

W at het eerste, derde en vierde 
onderdeel samen betreft : 

Overwegende dat luidens artikel 
445 van het Wetboek van Strafvor
dering het Hof enkel moet nagaan 
of het door het hof van beroep geda
ne onderzoek geschied is overeen
komstig de wet; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door de in die grief weergege
ven vermeldingen, op onaantastbare 
wijze heeft geoordeeld dat de nieu
we feiten of omstandigheden die 
door verzoekster zijn aangevoerd tot 
staving van haar aanvraag, niet be-
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slissend genoeg schenen om de zaak 
te herzien; dat de grief, in zoverre 
zij opkomt tegen die beoordeling, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
uit de stukken van de rechtspleging 
niet blijkt dat de in het vierde on
derdeel van die grief weergegeven 
consideransen van het door het hof 
van beroep uitgebrachte advies in 
strijd zouden zijn met de bewoordin
gen van het op 27 november 1978 
door de Correctionele · Rechtbank te 
Aarlen gewezen vonnis of die be
woordingen zouden miskennen; dat 
immers uit die bewoordingen niet 
blijkt dat de correctionele rechtbank 
de schuld van verzoekster aan de 
heling van een bedrag van 212.000 
frank afhankelijk heeft gesteld van 
de schuld van J ... C ... aan de diefstal 
met geweld ten nadele van de Ban
que g€merale du Luxembourg, maar 
dat ze heeft beslist dat het bedrag 
afkomstig was van die diefstal en 
dat Arlette Bodart het van C ... kon 
hebben gekregen, zonder dat ze 
daaruit afleidt dat C... noodzakelijk 
de dader of mededader was van de 
diefstal; dat de grief in dat opzicht 
niet kan worden aangenomen; 

W at het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op de tweede grief blijkt dat het hof 
van beroep artikel 97 van de Grand
wet niet heeft kunnen schenden; dat 
de grief in dat opzicht faalt naar 
recht; 

Overwegende dat de grief overi
gens niet aangeeft waarin de scherr
ding van artikel 6 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden bestaat; dat ze derhalve . 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
nauwkeurigheid; 

Om die redenen, verwerpt de aan
vraag tot herziening; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

20 februari 1985- 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 372 

2" KAMER - 20 februari 1985 

1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- BEKLAAGDEN VEROORDEELD WEGENS 
VERSCHILLENDE FElTEN - HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDEN EN VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE - BEVESTIGING VAN HET 
VONNIS - HOOFDELIJKE VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDEN IN ALLE AFPELKOS
TEN - ONWETTIGE VEROORDELING. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ 
TWEE BEKLAAGDEN HOOFDELIJK TOT HET 
GEHEEL VAN DE KOSTEN VAN VERSCHILLEN
DE HOGERE BEROEPEN WORDEN VEROOR
DEELD - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP VAN EEN BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ - BESLISSING WAAR
BIJ DIE PARTIJ BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJK VOOR DE VEROORDELING IN DE 
KOSTEN WORDT VERKLAARD, ZONDER RE
DEN VAN BESTAAN. 

1° Wanneer twee beklaagden wegens 
verschillende feiten zijn veroordeeld, 
beiden in hager beroep zijn gekomen, 
het openbaar ministerie tegen elk van 
hen hager beroep heeft ingesteld en de 
strafrechtelijke beschikkingen van het 
vonnis in hager beroep zijn bevestigd, 
kan de appelrechter de beklaagden 
niet hoofdelijk tot het geheel van de 
appelkosten veroordelen (1). 

2° Wanneer de beslissing tot hoofdelijke 
veroordeling van twee beklaagden in 
het geheel van de kosten van verschil-

En overwegende dat het onder- Jende hogere beroepen op het cassatie-
zoek is geschied overeenkomstig ar- 1----------------
tikel 445 van het Wetboek van Straf
vordering en dat de voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen; 

{1} Zie Cass., 27 nov. 1972 (A.C., 1973, 305} 
en 5 mei 1981, A.R. nr. 6532 {ibid., 1980-81, 
nr. 498}. 
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beroep van Min van hen wordt vernie
tigd, en het cassatieberoep van de voor 
deze burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij niet ontvankelijk is, verliest de 
beslissing waarbij die partij burger
rechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de genoemde kosten, haar 
reden van bestaan (2). 

(DELHEZ F., DELHEZ E. 
T. FREGESSE, DE SCHELDE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3973) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 september 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

I. Op de voorziening van Fabian 
Delhez, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
op de tegen de medebeklaagde Al
bert Fregesse ingestelde strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiser geen hoe-
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
Iijk is; 

I 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 50 van het Strafwetboek, 162, 194,j 
211 van het Wetboek van Strafvordering 
en 3 van de wet van 1 juni 1849 op de 
herziening der tarieven in strafzaken : 

Overwegende dat het vonnis, op 
de hogere beroepen van de twee be
klaagden en op de tegen hen inge
stelde hogere beroepen van het 
openbaar ministerie, al de strafrech
telijke beschikkingen van het beroe
pen vonnis bevestigt en eiser hoof-

(2) Cass., 6 mei 1974 (A.C., 1974, 1001). 

delijk met de verweerder Fregesse, 
medebeklaagde, veroordeelt in de 
kosten van het hoger beroep en hem 
aldus de volledige kosten ten laste 
legt; 

Overwegende dat de kosten van 
het hoger beroep waarin eiser aldus 
is veroordeeld, mede de kosten om
vatten van het hoger beroep van de 
medebeklaagde en van het hoger be
roep dat door het openbaar ministe
rie is ingesteld tegen laatstgenoem
de die vervolgd en veroordeeld werd 
wegens andere feiten; dat die ver
oordeling onwettig is; 

Overwegende voor het overige dat 
de substantii~le of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

C. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissin
gen op de door de verweerders te
gen hem ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van Eugene 
Delhez, burgerrechtelijk aansprake
lijke en burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorziening 
van eiser is betekend aan de par
tijen tegen wie ze gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat, wat de 
hoofdelijke veroordeling in de kos
ten van het hoger beroep betreft, de 
vernietiging van de tegen de eiser 
Fabian Delhez uitgesproken beslis
sing de bestaansgrond ontneemt 
aan de verklaring dat Eugene Del
hez burgerrechtelijk aansprakelijk 
is voor de betaling van die kosten; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het de ei
ser Fabian Delhez hoofdelijk veroor
deelt in de kosten van het hoger 
beroep; verwerpt de voorziening van 
die eiser voor het overige; verwerpt 
de voorziening van Eugene Delhez, 
met dien verstande dat de beslissing 
waarbij die eiser burgerrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor 
de aan Fabian Delhez ten laste ge
legde kosten van het hoger beroep 
geen bestaansreden meer heeft; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt de eiser Fabian Delhez in 
twee derde van de kosten van zijn 
voorziening; laat de overige kosten 
ten laste van de Staat; veroordeelt 
de eiser Eugene Delhez in de kosten 
van zijn voorziening; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdende in hoger beroep. 

20 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal. 

Nr. 373 

2' KAMER - 20 februari 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE ALLEEN- VERZWARING VAN DE 
TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE - ONWE'ITI
GE BESLISSING. 

NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING - VERBAND TUSSEN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING EN DE BESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RINGEN VAN EN TEGEN DE BEKLAAGDE 
VASTGESTELD IN DE REDENEN VAN HET VON
NIS - VERNIETIGING VAN DE BESLISSINGEN 
OP DIE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. 

1' Op het enkel hager beroep van de be
klaagde mag zijn toestand niet worden 
verergerd; hij mag met name niet wor
den veroordeeld wegens misdrijven 
welke de eerste rechter terzijde heeft 
gelaten (1). 

2' Wanneer de bestreden beslissing we
gens verscheidene misdrijven een en
kele straf heeft uitgesproken en deze 
veroordeling voor een misdrijf onwet
tig is, vernietigt het Hof de gehele ver
oordeling (2). 

3' Wanneer de motieven van het vonnis 
vaststellen dat er een verband bestaat 
tussen de beslissingen op de strafvor
dering ten laste van de beklaagde en 
op de burgerlijke rechtsvorderingen 
van en tegen die beklaagde, strekt de 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering zich uit tot de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorderin
gen, waartegen regelmatig cassatiebe
roep is ingesteld (3). 

(MERCIER, .PATROONKAS N.V. T. DANTHINNE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4002) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 oktober 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van Mercier, 
beklaagde: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de "~?eslissing op de te-

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - ONWE'ITIGE 
VEROORDELING VOOR EEN VAN DIE MISDRIJ- 1-------------------
VEN - VERNIETIGING VAN DE GEHELE VER- (1) Cass., 20 dec. 1976 (A.C., 1977, 440). 
OORDELING. 

(2) Zie Cass., 9 mei 1972 (A.C., 1972, 835). 

3° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN - (3) Zie Cass., 26 okt. 1982, A.R. nr. 7384 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VER- (A.C., 1982-83, nr. 136). 
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gen de medebeklaagde Danthinne 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser op de tegen hem ingestelde 
strafvordering, met bevestiging van 
de beroepen beslissing, veroordeeld 
wordt wegens overtreding van de ar
tikelen 3, 6 en 8 van het koninklijk 
besluit van 31 december 1953 hou
dende regeling nopens de inschrij
ving van motorvoertuigen : 

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

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser, op de tegen hem ingestelde 
strafvordering, veroordeeld wordt 
wegens de andere hem ten laste ge
legde feiten : 

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

doordat het bestreden vonnis, ofschoon 
het vaststelt dat « de hogere beroepen 
van de procureur des Konings laattijdig 
zijn •, niettemin de beslissing van de 
eerste rechter waarbij eiser was vrijge-' 
sproken « van de hem ten laste gelegde 
overtreding van de artikelen 8 en 10 van 
het koninklijk besluit van 1 december 1 

1975 « wijzigt en hem wegens die feiten 
veroordeelt tot een geldboete van 50 
frank of een vervangende gevangenis
straf Van 8 dagen op grond dat de overi
ge hogere beroepen, met name dat van 
de verweerder Danthinne, burgerlijke 
partij, regelmatig zijn, 

terwijl het appelgerecht, op het enkele 
ontvankelijk hoger beroep van de bur
gerlijke partij, enkel kennis neemt van 
de civielrechtelijke vordering en geen 
uitspraak kan doen over de strafvorde
ring; het hoger beroep van eiser, be
klaagde en burgerlijke partij, en het 

door eiseres als burgerlijke partij tegen 
de verweerder Danthinne ingestelde ho
ger beroep anderzijds aan de appelrech
ter niet de kennisneming had opgedra
gen van het beroep tegen de beslissing 
waarbij eiser werd vrijgesproken, nu die 
beslissing genoemde appellanten niet be
nadeelde; de appelrechter, bij de uit
spraak over die hogere beroepen, de toe
stand van eiser niet kon verzwaren door 
hem tot een straf te veroordelen; daaruit 
volgt dat de appelrechter ten deze de 
grenzen van het bij hem aanhangige ge
ding te buiten is gegaan, nu hij eiser 
heeft veroordeeld wegens overtreding 
van de artikelen 8.3.2° en 10.1.3° van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, 
hoewel het openbaar ministerie geen re
gelmatig hoger beroep had ingesteld te
gen de vrijsprekende beslissing van de 
eerste rechter : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis niet zonder de in het middel 
aangegeven wettelijke bepaling te 
schenden, enerzijds, kon beslissen 
dat « de hogere beroepen van de 
procureur des Konings laattijdig 
(waren) » en derhalve niet ontvanke
lijk waren en, anderzijds, de toe
stand van eiser kon verzwaren door 
hem te veroordelen wegens twee 
hem ten laste gelegde feiten waar
van hij door de eerste rechter was 
vrijgesproken; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis tegen eiser een enkele straf 
uitspreekt wegens de door de poli
tierechtbank niet bewezen verklaar
de overtreding van de artikelen 8 en 
10 van het Wegverkeersreglement 
alsook wegens de door de eerste 
rechter aan eiser ten laste gelegde 
overtreding van artikel 5 van het re
glement; dat de hierna uitgesproken 
vernietiging van de op de strafvor
dering gewezen beslissing derhalve 
moet worden uitgebreid tot de gehe
le v,eroordeling die tegen eiser is uit
gesproken wegens de overtreding 
van de artikelen 5, 8 en 10 van het 
reglement; 

D. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
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door verweerder tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser volledig aansprakelijk 
verklaart voor het ongeval op grond, 
enerzijds, dat het niet bewezen is 
dat Danthinne kon zien dat Mercier 
een ~aneuver begon, anderzijds, 
dat mt de lengte van de remsporen 
en de hevigheid van de botsing 
blijkt dat de snelheid van Mercier, 
gelet op zijn gezichtsveld, zijn aan
dacht en zijn remmogelijkheden, 
overdreven was; 

Dat uit die consideransen kan 
worden afgeleid dat de beslissing op 
de tegen eiser ingestelde civielrech
telijke vordering voortvloeit uit de 
beslissing waarbij eiser op de straf
vordering veroordeeld wordt wegens 
overtreding van de artikelen 5, 8 en 
10 van het Wegverkeersreglement; 
dat de hierna uitgesproken vernieti
ging van de beslissing op de tegen · 
eiser ingestelde strafvordering der
halve mede de beslissing op de te
gen hem ingestelde civielrechtelijke 
vordering moet omvatten; 

II. Op de voorzieningen van Mer
cier en de naamloze vennootschap 
Patroonkas, burgerlijke partijen : · 

Overwegende dat in de hierboven 
weergegeven redengeving van het 
bestreden vonnis een verband wordt 
gelegd tussen, enerzijds, de beslis
singen op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering en de tegen hem 
ingestelde civielrechtelijke verde
ring en, anderzijds, de beslissing 
waarbij de rechtbank zich onbe
voegd verklaart om kennis te nemen 
van de door de eisers tegen ver
weerder ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen; 

Dat de vernietiging van de beslis
singen op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering en civielrechtelijke 
vordering derhalve mede de eindbe
slissing moet omvatten die is gewe
zen op de door de eisers tegen ver-. 
weerder ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen waartegen de eisers 
zich regelmatig in cassatie hebben 
voorzien; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel, dat niet tot ruimere 
cassatie of tot cassatie zonder ver
wijzing kan leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het de 
eiser Mercier bij de uitspraak over 
de tegen hem ingestelde strafvorde
ring veroordeelt wegens overtreding 
van de artikelen 5, 8 en 10 van het 
Wegverkeersreglement en in zoverre 
het uitspraak doet over de tegen de 
eiser Mercier ingestelde civielrechte
lijke vordering alsook over de door 
de eisers ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen; verwerpt voor het ove
rige de voorziening van de eiser 
Mercier; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt de eiser Mer
cier in een derde van de kosten van 
zijn voorziening; laat het overblij
vend gedeelte van die kosten, alsook 
de kosten die op de voorziening van 
de naamloze vennootschap Patroon
kas gevallen zijn, ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Hoei, zitting houdend in ho
ger beroep. 

20 februari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
VanRyn. 

Nr. 374 

1 • KAMER - 21 februari 1985 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STMF

ZAKEN - EEN ENKELE STMF DOOR DE 
STRAFRECHTER UITGESPROKEN WEGENS ON
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN 
VERWONDINGEN, RIJDEN IN STAAT VAN 
DRONKENSCHAP, ALCOHOLINTOXICATIE EN 
OVERTREDING VAN ART. 8.3 WEGVERKEERS
REGLEMENT, ONDER VERMELDING DAT HET 
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FElT NIET IN STAAT TE ZIJN GEWEEST TOT 
STUREN RET BESTANDDEEL WAS VAN DE TE
LASTLEGGING ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - BURGER
LIJKE RECHTER DIE NADERHAND EROP 
WIJST DAT DE STRAFRECHTER IMPLICIET 
HEEFT GEOORDEELD DAT RET RIJDEN IN 
STAAT VAN DRONKENSCHAP EN DE ALCOHO~ 
INTOXICATIE RET GEBREK AAN VOORZICH
TIGHEID OF VOORZORG VORMDEN WAARUIT 
DE SCHADE IS ONTSTAAN - GEEN MISKEN
NING VAN RET GEZAG VAN GEWIJSDE. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN - EEN ENKELE STRAF DOOR DE STRAF
RECHTER UITGESPROKEN WEGENS ONOPZET
TELIJK TOEBRENGEN VAN SLAG EN EN VER
WONDINGEN, RIJDEN IN STAAT VAN DRON
KENSCHAP, ALCOHOLINTOXICATIE EN OVER
TREDING VAN ART. 8.3 WEGVERKEERSREGLE
MENT, ONDER VERMELDING DAT RET FElT 
NIET IN STAAT TE ZIJN GEWEEST TOT STU
REN RET BESTANDDEEL WAS VAN DE TE
LASTLEGGING ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - BURGER
LIJKE RECHTER DIE ACHTERAF EROP WIJST 
DAT DE STRAFRECHTER IMPLICIET HEEFT 
GEOORDEELD DAT RET RIJDEN IN STAAT VAN 
DRONKENSCHAP EN DE ALCOHOLINTOXICA
TIE RET GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF 
VOORZORG VORMDEN WAARUIT DE SCHADE 
IS ONTSTAAN- GEEN MISKENNING VAN HET 
GEZAG VAN GEWIJSDE VAN DE BESLISSING 
VAN DE STRAFRECHTER. 

1" en 2" Wanneer de strafrechter de ver
oorzaker van een ongeval tot een en
kele straf heeft veroordeeld wegens 
onopzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen, rijden in staat van 
dronkenschap, alcoholintoxicatie en 
overtreding van art. 8.3 Wegverkeers
reglement, onder vermelding dat het 
feit van die laatste telastlegging het 
bestanddeel was van de telastlegging 
onopzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen, wordt noch de bewijs
kracht, noch het gezag van gewijsde 
van die beslissing miskend door de 
burgerlijke rechter, wanneer deze na
derhand erop wijst dat de strafrechter 
impliciet heeft geoordeeld dat het rij
den in staat van dronkenschap en de 
alcoholintoxicatie het gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg vormden waar
uit de schade is ontstaan en dat die 
rechter, door eraan toe te voegen dat 
het feit niet in staat geweest te zijn tot 
sturen het bestanddeel was van de te
lastlegging onopzettelijk toebrengen 

van slagen en ve1wondingen, niet 
heeft willen zeggen dat dit feit de eni
ge oorzaak was van het ongeval. 

(PARADIS T. " DE SOCIALE VOORZORG " C.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7133) 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek , 65 van het 
Strafwetboek, 23, 24, 25, 26, 27 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1, 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en van het algemeen be
ginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld: 1. dat « (eiser) op 4 januari 1979, 
rond 0 uur 45, op de Anspachlaan te 
Brussel een verkeersongeval veroorzaak
te; dat uit de ontleding van zijn bloed 
een alcoholgehalte van 2,40 gram per li
ter is gebleken; dat hij erkende "in staat 
van dronkenschap " te verkeren en niet 
meer " in staat te zijn te sturen "; dat hij 
volgens het dossier van 3 januari 1979 
om 7 uur 's morgens als taxichauffeur 
reed, dat hij zijn laatste maaltijd rond 14 
uur had genuttigd en nadien " nogal wat 
bier had gedronken "; dat hij aan de dok
ter bij het onderzoek zegde dat hij drie 
glazen whisky had gedronken •; 2. dat 
« (eiser) op 28 juni 1979 door de 6de ka
mer van de Politierechtbank te Brussel 
tot een enkele straf, te weten 250 frank 
geldboete (en tot verval van het recht tot 
sturen gedurende twee maanden) werd 
veroordeeld wegens de volgende telast
leggingen : A. onopzettelijk toebrengen 
van slagen en verwondingen; B. rijden in 
staat van dronkenschap; C. alcoholintoxi
catie; D. overtreding van artikel 16.3, 
tweede lid; E. overtreding van de artike
len 5 en 72.2, en F. overtreding van arti
kel 8.3, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 •; 3. dat « de 
strafrechter verklaarde dat het constitu
tief element van de telastlegging A (on
opzettelijk toebrengen van slagen en ver
wondingen) de telastlegging F was, te 
weten het feit niet in staat te zijn ge
weest te sturen, zodat hij niet de vereis-
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te lichaamsgeschiktheid en de nodige 
rijvaardigheid bezat >>, de verhaalsvorde
ring van verweerster, de verzekeraar 
van de werkgever van eiser, tot terugbe
taling van de door haar aan de benadeel
den betaalde vergoedingen gegrond ver
klaart, om de redenen « dat de eerste 
rechter ten onrechte heeft geoordeeld 
dat de strafrechter door die beslissing 
expliciet elk oorzakelijk verband tussen 
de dronkenschap en het ongeval had uit
gesloten; dat de strafrechter, integendeel, 
door de telastlegging F te beschouwen 
als het bestanddeel van het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg van de telast
legging A, ten deze heeft geoordeeld dat 
de dronkenschap (van eiser) niet de eni
ge oorzaak was van het ongeval, maar 
dat dit ongeval was te wijten aan het feit 
dat (eiser) niet in staat was te sturen, 
welke algemene term zowel dronken
schap, als de vermoeidheid en het niet
eten sinds een tiental uren omvat; dat 
(eiser) die zich diende bewust te zijn van 
die toestand, die voor (verweerster) een 
verzwaring van het risico meebracht, 
waarin het contract niet voorzag », 

terwijl, eerste onderdeel, als het von
nis van de politierechtbank van 28 juni 
1979 eiser tot een enkele straf heeft ver
oordeeld, onder meer, doordat hij A. bij 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
onopzettelijk slagen en verwondingen 
heeft toegebracht (artt. 418 en 420 van 
het Strafwetboek); B. een voertuig in 
staat van dronkenschap heeft bestuurd 
(artikel 35 van het koninklijk besluit van 
16 maart 1968); C. een voertuig in staat 
van alcoholintoxicatie heeft bestuurd (ar
tikel 34.1 van genoemd koninklijk be
sluit) en F. niet in staat was te sturen, 
daar hij niet de vereiste lichaamsge
schiktheid en de nodige rijvaardigheid 
bezat (artikel 8.3, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975), 
het uitdrukkelijk vaststelt « dat de telast
legging sub F het bestanddeel vormt van 
het bij de telastlegging A bedoelde ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg », 
hetgeen noodzakelijk, volgens de con
text, impliceert dat de telastleggingen A 
en C niet bestonden in het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, bedoeld in 
de telastlegging A; waaruit volgt dat het 
arrest, door te oordelen dat dat vonnis 
impliciet had overwogen dat de telastleg
gingen B en C onrechtstreeks bestonden 
in het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, aan dat vonnis een draagwijdte 
toekent die niet verenigbaar is met de 
betekenis en de inhoud ervan en de be-

wijskracht ervan miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het vonnis van de 
politierechtbank van 28 juni 1979 dat, 
enerzijds, beklaagde tot een enkele straf 
heeft veroordeeld ter zake dat hij een 
voertuig heeft bestuurd terwijl hij in 
staat van alcoholintoxicatie verkeerde en 
wegens een wanbedrijf « onopzettelijk 
toebrengen van verwondingen >>, en dat, 
anderzijds heeft vastgesteld dat een an
der misdrijf dan die staat van intoxicatie 
het bestanddeel vormde van het wanbe
drijf « onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen •, tegenstrijdig of, althans 
dubbelzinnig is; die beslissing derhalve 
geen gezag van gewijsde kon hebben, 
met betrekking tot het oorzakelijk ver
band tussen de staat van alcoholintoxica
tie en het ongeval; waaruit volgt .dat het 
arrest het begrip << gezag van gewijsde >> 
en zijn eigen beoordelingsbevoegdheid 
miskent, door het oorzakelijk verband 
tussen de dronkenschap van eiser en het 
ongeval af te leiden uit de enkele rede
nen van de strafrechtelijke beslissing 
(schending van aile in het middel aange
wezen bepalingen, met uitsluiting van de 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek): 

Wat de twee onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat de politierech
ter, door een enkele straf op te leg
gen voor de in het middel aangewe
zen telastleggingen en onder meer 
het gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg 'vervat in de telastlegging 
A, rijden onder invloed (telastleg
ging B) en alcoholintoxicatie (telast
legging C) waaraan de beklaagde 
Paradis schuldig was verklaard, 
noodzakelijk en zeker heeft geoor
deeld dat de staat van dronkenschap 
en die van alcoholintoxicatie, zo niet 
de enige oorzaak van het ongeval, 
dan toch een van de oorzaken zijn 
geweest; 

Dat het arrest, zonder aan het 
strafrechteli)k vonnis een interpre
tatie te geven die niet verenigbaar 
is met de betekenis en de draag
wijdte ervan en zonder het alge
meen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken alsmede de 
in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen te schenden, heeft kun-
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nen beslissen dat het vonnis impli
ciet heeft geoordeeld dat de feiten 
van de telastleggingen B en C het 
gebrek aan voorzichtigheid en voor
zorg hebben opgeleverd waaruit de 
schade is ontstaan en, door eraan 
toe te voegen dat het feit « niet in 
staat te zijn te sturen » (telastleg
ging F) het bestanddeel van de te
lastlegging A is geweest, niet heeft 
willen zeggen dat dit feit de enige 
oorzaak van het ongeval was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 februari 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Helvetius - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Kirckpatrick en Simont. 

Nr. 375 

1' KAMER - 21 februari 1985 

1° VORDERING IN RECHTE - ACTIO 

JUDICATI - BEGRIP. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

ACTIO JUDICATI - DERTIGJARIGE VERJA
RING. 

3° INDEPLAATSSTELLING - GEMEEN

SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS -
K.B. VAN 5 JAN. 1957 TOT BEPALING VAN DE 
TOEKENNINGSVOORWAARDEN EN VAN DE 

TORWAARBORGFONDS OP DE PLEGER VAN 
HET SCHADEVERWEKKEND MISDRIJF 
GEEN VORDERING IN RECHTE TOT VERGOE
DING DOOR HET SLACHTOFFER TEGEN DE 
DADER INGESTELD - VORDERING VOORT
VLOEIEND UIT EEN MISDRIJF EN GEEN ACTIO 
JUDICATL 

5° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

VERHAAL VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS OP DE PLEGER VAN 
HET SCHADEVERWEKKEND MISDRIJF 
GEEN VORDERING IN RECHTE TOT VERGOE
DING DOOR HET SLACHTOFFER TEGEN DE 
DADER INGESTELD - VORDERING VOORT
VLOEIEND UIT EEN MISDRIJF, DIE VERJAART 
DOOR VERLOOP VAN VIJF JAREN, EN GEEN 
ACTIO JUDICATI, DIE VERJAART DOOR VER
LOOP VAN DERTIG JAREN. 

1" en 2" Elk veroordelend vonnis doet een 
rechtsvordering ontstaan tot tenuit
voerlegging van de veroordeling; die 
rechtsvordering, « actio judicati » ge
naamd, verjaart pas door verloop van 
dertig jaren, te rekenen van het von
nis, oak al gaat het om een veroorde
ling op grand van een schuldvordering 
waarop een kortere verjaring van toe
passing is (1). 

3" Het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds is door de benadeelde enkel 
in die rechten en vordering gesteld die 
deze tegen de aansprakelijke dader be
zit, en zulks, ten belope van de gedane 
betalingen. (Art. 7. K.B. van 5 jan. 1957 
tot bepaling van de toekenningsvoor
waarden en van de omvang van de 
rechten van de benadeelden tegenover 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds.) 

4" en 5" Wanneer de benadeelde in rechte 
geen vergoeding van de schade heeft 
gevorderd van de pleger van het scha
deverwekkend misdrijf, is het verhaal 
dat het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds tegen die dader instelt 
wegens ter uitvoering van een vonnis 
gedane uitbetalingen, geen « actio judi
cati » die verjaart door verloop van 
dertig jaren te rekenen van het von-

OMVANG VAN DE RECHTEN VAN DE BENA- ~---------------------------------
DEELDEN TEGENOVER HET GEMEENSCHAP
PELIJK MOTORWAARBORGFONDS, ART. 7 
OMVANG VAN DE INDEPLAATSSTELLING. 

4° VORDERING IN RECHTE - VER

HAAL VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MO-

(1) en (2) Zie Cass., 26 okt. 1944 (Bull. en 
Pas., 1945, I, 18), met cone!. proc.-gen. Hayoit 
de Termicourt, toen eerste adv.-gen.; A.C., 
1945, biz. 18 e.v.; 10 mei 1957 (Bull. en 
Pas., 1957, I, 1088) en 17 maart 1967 
(A.C., 1967, 885) en R.C.J.B., 1967, biz. 416 met 
noot J.C. DE PRETER, inz. biz. 422. 
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nis, maar een uit het misdrijf voort
vloeiende vordering, die verjaart door 
verloop van vijf jaren te rekenen van 
de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd, zonder dat zij v66r de strafvor
dering kan verjaren (2). (Artt. 21 en 22 
wet van 17 april 1878; art. 7 K.B. van 5 
jan. 1957 tot bepaling van de toeken
ningsvoorwaarden en van de omvang 
van de rechten van de benadeelden te
genover het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds.) 

(DELISE T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7201) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 februari 1983 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 30 mei 1961, 1, 7 van het konink
lijk besluit van 5 januari 1957 tot bepa
ling van de toekenningsvoorwaarden en 
van de omvang van de rechten van de 
benadeelden tegenover het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds, bedoeld bij 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, 1250, 1°, en, voor zo
veel nodig, 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat het geschil be
trekking heeft op de terugbetaling van 
de bedragen die verweerder ter uitvoe
ring van de arresten van 17 november 
1971 en 16 mei 1973 van het Hof van Be
roep te Luik aan Andre Collard heeft uit
betaald wegens een verkeersongeval dat 
deze laatste op 12 september 1966 is 
overkomen, dat dit ongeval werd veroor
zaakt door eiser die, ten tijde van de fei
ten, op de leeftijd van 17 jaar en 8 maan
den, een vrachtwagen bestuurde zonder 
op geldige wijze te zijn verzekerd, dat 
het ongeval aanleiding heeft gegeven tot 
een strafonderzoek, dat uit het strafdos
sier blijkt dat het ongeval uitsluitend is 

· veroorzaakt door de « zwenking naar 
links om rechtsomkeer te maken » die 
eiser aan het stuur van de vrachtwagen 
heeft uitgevoerd en waardoor Collard, 
die per motor reed, is gevallen, dat de 
fout van eiser niet wordt betwist en valt 
af te leiden uit voormeld arrest van 17 
november 1971, afwijzend beschikt op 
het middel van niet-ontvankelijkheid dat 
is gesteund op de vijfjarige verjaring en 
waarin werd aangevoerd dat het ongeval 
op 12 september 1966 heeft plaatsgehad 
en het slachtoffer, dat tegen de aanspra
kelijke dader geen vordering had inge
steld, verweerder niet had kunnen doen 
treden in een actio judicati maar enkel 
in een rechtsvordering tot vergoeding 
van de door een misdrijf veroorzaakte 
schade, welke rechtsvorderding derhalve 
sedert 12 september 1971 was verjaard, 
door de overweging « dat artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 5 januari 1957, 
onder de erin vastgestelde voorwaarden, 
bepaalt dat het Gemeenschappelijk 
Fonds in de plaats van de verplichtingen 
van de aansprakelijke dader wordt ge
steld door de vergoeding van de schade 
voortvloeiende uit lichamelijke letsels; 
dat artikel 7 van dit besluit bepaalt dat 
de benadeelden bij de betaling en in de 
mate van deze betaling gehouden zijn 
het Gemeenschappelijk Fonds in hun 
rechten en vorderingen tegen de aan
sprakelijke dader te stellen; dat de 
rechtsvordering waarover het Gemeen
schappelijk Fonds, dat verplicht is tot 
een indeplaatsstelling bij overeenkomst, 
beschikt geen actio ex delicto is die 
wordt ingesteld krachtens een recht
streeks voor hem ontstaan recht, maar 
een actio judicati die het instelt ingevol
ge voormelde arresten waarbij het is ver
oordeeld om de benadeelde derde te ver
goeden; dat deze rechtsvordering ver
jaart door verloop van dertig jaren », 

terwijl het misdrijf van slagen en ver
wondingen toegebracht aan Collard het 
feit vormt waaruit de tegen eiser ge
richte rechtsvordering is ontstaan, zodat 
de uit dit misdrijf voortspruitende bur
gerlijke rechtsvordering, naar luid van 
artikel 26 van de wet van 17 april 1878, 
verjaard is door verloop van vijf jaren, 
te rekenen van de dag waarop het mis
drijf is gepleegd, zonder dat ze v66r de 
strafvordering kan verjaren; het slachtof
fer, dat, binnen de bij dat artikel voorge
schreven termijn, tegen eiser niet de uit 
dat misdrijf volgende burgerlijke rechts
vordering heeft ingesteld, nooit heeft be------------------1 schikt over een actio judicati die alleen 

(2) Zie noot 1 op vorige biz. is toegekend aan degene in wiens voor-
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deel een rechterlijke veroordeling is uit
gesproken, wanneer deze niet wordt uit
gevoerd; de indeplaatsstelling bij over
eel).komst die bij artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 aan 
het slachtoffer is opgelegd ten voordele 
van het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds (thans verweerder) onder de toe
passing valt van artikel 1250, 1', van het 
Burgerlijk Wetboek en derhalve aan ver
weerder, tot beloop van hetgeen hij heeft 
betaald, enkel de rechten en rechtsvorde
ringen van het slachtoffer tegen eiser, 
voor het ongeval aansprakelijke derde, 
heeft kunnen overdragen; daar het 
slachtoffer verweerder niet heeft kunnen 
doen treden in een actio judicati waar
over het nooit heeft beschikt, het arrest 
bijgevolg niet, zonder de in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen te 
schenden, afwijzend kon beschikken op 
het middel van niet-ontvankelijkheid val
gens hetwelk de uit een misdrijf volgen
de burgerlijke rechtsvordering was ver
jaard en, v66r de rechtsvordering van 
eiser gegrond te verklaren, niet kon be
slissen dat ze verj aarde door verloop van 
dertig jaren: 

Over de grand van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat het middel nieuw is : 

Overwegende dat het middel het 
arrest verwijt te hebben beslist dat 
verweerder, die in de rechten en 
rechtsvorderingen van het slachtof
fer is getreden, niet de uit een mis
drijf volgende burgerlijke rechtsvor
dering instelt die verjaart na ver
loop van vijf jaren, te rekenen van 
de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd, maar de actio judicati die 
verjaart door verloop van dertig ja
ren; 

Overwegende dat, in de regel, het 
middel, zelfs indien het de openbare 
orde niet raakt, niet nieuw is wan
neer het kritiek uitoefent op een 
motief dat door de rechter tot sta
ving van zijn beslissing wordt gege
ven; 

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

Wat het middel betreft: 
Overwegende dat elk vonnis van 

veroordeling een rechtsvordering 

doet ontstaan tot tenuitvoerlegging 
van de veroordeling; dat deze rechts
vordering, actio judicati genaamd, 
pas verj aart door verloop van dertig 
jaren te rekenen vanaf het vonnis, 
al gaat het om een veroordeling die 
is uitgesproken krachtens een 
schuldvordering waarop een kortere 
verjaring van toepassing is; 

Overwegende dat, hoewel het ar
rest zegt dat het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, thans ver
weerder, ingevolge artikel 16 van de 
wet van 1 juli 1956, gehouden was 
het slachtoffer schadeloos te stellen 
wegens de lichamelijke letsels die 
het heeft opgelopen, noch uit de 
vaststellingen van het arrest noch 
uit enig ander stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat het 
slachtoffer van eiser, die het schade
veroorzakende misdrijf heeft ge
pleegd, vergoeding van die schade 
heeft gevorderd; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 7 van het koninklijk besluit 
van 5 januari 1957, het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds 
door de benadeelde enkel in de 
rechten en vorderingen is gesteld 
die deze tegen de aansprakelijke da
der bezit en zulks tot beloop van de 
gedane betalingen; 

Overwegende dat het arrest, zon
der vast te stellen dat ten deze de 
door verweerder ingestelde rechts
vordering strekte tot de tenuitvoer
legging van een ten laste van eiser 
uitgesproken vonnis van veroorde
ling, niet, zonder de in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen 
te schenden, heeft kunnen beslissen 
dat die rechtsvordering verjaarde 
door verloop van dertig jaren; 

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 
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beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwij st de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

21 februari 1985 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Draps en Simont. 

Nr. 376 

1 • KAMER - 21 februari 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LJJKE ZAKEN - MIDDEL WAARIN ALS GE
SCHONDEN WETIELIJKE BEPALINGEN ENKEL 
DE ARTI. 1134 EN 1135 B.W. WORDEN OPGEGE
VEN, DIE GEEN VERBAND HEBBEN MET DE 
AANGEV\)ERDE GRIEF - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

2° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN- MIDDEL WAAR
IN ALS GESCHONDEN WETIELIJKE BEPALIN
GEN ENKEL DE ARTI. 1134 EN 1135 B.W. WOR
DEN OPGEGEVEN, HOEWEL ZIJ GEEN BETREK
KING HEBBEN OP DE AANGEVOERDE GRIEF 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" en 2" Niet ontvankelijk is het middel, 
dat enkel is afgeleid uit schending van 
de artt. 1134 en 1135 B. W. en, terwijl 
het niet betoogt dat het bestreden ar
rest zou hebben geweigerd de contrac
tuele bepalingen toe te passen of daar
aan de gevolgen toe te kennen die ze, 
volgens de uitlegging die het eraan 
geeft, wettig tussen partijen hebben, 
tegen het arrest als grief enkel aan
voert dat het aan die contractuele be
palingen een andere betekenis heeft 
toegekend dan eiser had voorgesteld. 

(« DE LUIKSE VERZEKERING » N.V. 
T. SCHWARTZ, PATROONKAS N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7216) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, in verband met de door ver
weerder ingestelde rechtsvordering tot 
vrijwaring tegen eiseres bij wie de stief
vader van verweerder een verzekerings
polis « B.A. Ideale Familiale ,, had geslo
ten, het arrest, na te hebben vastgesteld 
dat « (verweerder), die toen minderjarig 
was, op 20 september 1976 meehielp aan 
een verhuizing waarmee de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Vincent Mil was belast; dat hij 
achter het stuur van de vrachtwagen van 
die (vennootschap) ging zitten en door 
onhandigheid een ongeval veroorzaakte 
waarvan derden het slachtoffer werden; 
dat, hetgeen in de zaak bijzonder is, 
(verweerder) de zoon is van Mathilde 
Nahon, zaakvoerster van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Vincent Mil en destijds geasso
cieerd met Vincenzo Cavallaro, haar 
echtgenoot; ( ... ) dat niet wordt betwist 
dat (verweerder) ten tijde van het onge
val student was en als verzekerde moest 
worden beschouwd in de zin van artikel 
1 van polis nr. 1523700, " B.A. Ideale Fa
miliale " die Vincenzo Cavallaro bij ( eise
res) had gesloten "• eiseres veroordeelt 
om verweerder te vrijwaren voor alle 
veroordelingen die tegen hem in hoofd
som, interesten en kosten ten voordele 
van de Patroonkas, verzekeraar van bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Vincent Mil voor het gebruik van die 
vrachtwagen, worden uitgesproken voor 
de gevolgen van het ongeval van 20 sep
tember 1976, alsmede in de kosten van 
eerste aanleg en hoger beroep, op grond 
dat, « hoewel uitgesloten is het burger
lijk herstel dat het gevolg is van welke 
daad ook voortvloeiend uit winstgevende 
of beroepsactiviteiten van de verzeker
den » (artikel 5), die polis, welke « de 
niettemin op aanvullende of suppletoire 
titel gedekte gevallen » opgeeft, bepaalt 
dat voor die aanvullende en suppletoire 
dekking in aanmerking komen de verze
kerden die aansprakelijk zijn voor scha
de die is veroorzaakt « wanneer de ver
zekerde kinderen tijdens de schoolva
kantie of vrije tijd voor rekening van 
anderen onder bezwarende titel of om 
niet diensten presteren » (artikel 6); dat 
(verweerder) aan de voorwaarden van 
die aanvullende dekking voldoet als 
wordt aangenomen dat hij, als verzekerd 
kind in de zin van de polis, werkte voor 
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rekening van anderen, de personenv.~n
nootschap met beperkte ~a~spr~ke~lJ~
heid Vincent Mil, een entlte1t d1e JUrl
disch verschilde van die van zijn ouders, 
en dat hij als student, aileen maar tij
dens zijn ~choolvakantie of vrije tijd, a! 
dan niet bezoldigd, zijn diensten pres
teerde », 

terwijl, krachtens artikel 1 van ~~ ver
zekeringspolis « B.A. Ideale Fam1ha!e » 
met name verzekerd zijn de verzekering
nemer de echtgenoot en de kinderen die 
met h~n samenwonen; volgens artikel 5A 
van die polis van de verzekeringswaar
borg uitgesloten is het burgerlijk herstel 
dat het gevolg is van « welke daad ook 
voortvloeiend uit winstgevende of be
roepsactiviteiten van de ':~rzekerden ~f 
uit een goed dat daartoe blJdraagt »; artl
kel 6 van de polis echter voorziet in een 
a~nvullende dekking « wanneer de verz~
kerde kinderen tijdens de schoo!vakant1e 
of vrije tijd voor rekening van anderen 
onder bezwarende titel of om niet dien
sten presteren »; het arrest, door vast te 
stellen dat de verzekeringnemer vennoot 
was in de P.V.B.A. Vincent Mil en dat 
zijn echtgenote zaakvoerster en ook ven
note in dezelfde personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid was, al
dus impliciet maar zeker vaststelt dat de 
P.V.B.A. Vincent Mil het kader van de 
winstgevende of beroepsactiviteiten van 
de verzekerden vormde; het arrest bo
vendien vaststelt dat het ongeval heeft 
plaatsgehad terwijl verweerder meehielp 
aan een verhuizing waarmee de P.V.B.A. 
Vincent Mil was belast, en dat de vracht
wagen, waarmee verweerder bij het sru
ren het ongeval veroorzaakte, toebehoor
de aan die personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid en d~s een 
goed was dat « bijdroeg » tot de wmstge
vende en beroepsactiviteiten van de ver
zekerden; het arrest, door te beslissen 
dat eiseres dekking moest geven voor 
het herstel van de door het ongeval ver
oorzaakte schade die het gevolg is van 
een daad voortvloeiend uit de winstge
vende of beroepsactiviteiten van de ver
zekerden of van een goed dat daartoe 
bijdraagt, op grond dat verweerder val
deed aan de voorwaarden van de aanvul
lende dekking bedoeld in artikel 6 van 
de polis voor zover hij werkte « v~or re
kening van anderen, de P.V.B.A. Vmcent 
Mil, een juridische entiteit die ve:schilt 
van die van zijn ouders >>, de verbl_nden
de kracht miskent van de tussen e1seres 
en Vincenzo Cavallaro gesloten verzek~
ringsovereenkomst « B.A. ~deale . Faml
liale , nr. 1.523.700 van 9 Januan 1968; 

immers de combinatie van artikel 5A, 
volgens hetwelk geen dekking wordt ver
leend door « welke daad ook voortvloei
end uit winstgevende of beroepsactivitei
ten van de verzekerden of uit een goed 
dat daartoe bijdraagt », en artikel 6, dat 
in afwijking van die uitsluiting niettemin 
bepaalt dat er dekking is « wanneer de 
verzekerde kinderen tijdens de schoolva
kantie of vrije tijd onder bezwarende ti
tel of kosteloos diensten presteren », en
kel strekt tot dekking van de schade 
veroorzaakt door een minderjarig kind, 
dat een verzekerde is in de zin van de 
polis, wanneer het een occasionele activi
teit a! dan niet bezoldigd, tijdens de va
kar{tie of vrije tijd verricht buiten de in 
artikel 5A bedoelde winstgevende of be
roepsactiviteiten van de diverse verze
kerde personen, ten deze de stiefvader, 
verzekeringnemer, en de moeder, echtge
note van de verzekeringnemer, en geen 
betrekking heeft op het _gebruik van 
een goed dat daartoe bijdraagt, ten deze 
de vrachtwagen van de familiezaak voor 
verhuizingen; het arrest derhalve niet 
kon beslissen dat de vergoeding van het 
ongeval onder de toepassing viel van ar
tikel 6 dat uitzondering maakt op artikel 
5A daar een van de voorwaarden van ar
tik~l 6, namelijk de a! dan niet bezoldig
de arbeid « voor rekening van anderen », 

ten deze verweerder onder de toepassing 
doet vallen van artikel 5A in zoverre uit 
de vaststellingen van het arrest volgt dat 
het kind voor de P.V.B.A. Vincent Mil 
werkte en dat die personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid het ka
der was van de winstgevende en beroeps
activiteiten van de verzekerden, de ver
zekeringnemer en zijn echtgenote; het 
arrest bovendien eiseres niet kon veroor
delen tot dekking van het burgerlijk her
stel dat het gevolg is van het gebruik 
van de vrachtwagen die aan die per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid toebehoorde en tot doe! 
ervan, namelijk het verrichten van ver
huizingen, werd aangewend, daar vol
gens artikel 5A van de polis geen dek
king wordt verleend voor het herstel dat 
het gevolg is van « welke daad ook voort
vloeiend ( ... ) uit een goed dat bijdraagt 
(tot de winstgevende of beroepsactivitei
ten van de verzekerden) » (schending 
van de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid tegen het middel opgewor
pen door verweerder Schwartz en 
de naamloze vennootschap Patroon-
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kas, die tot bindendverklaring van 
het arrest is opgeroepen, en hieruit 
afgeleid dat het middel enkel scherr
ding aanvoert van de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 
en de tegen het arrest uitgebrachte 
kritiek geen verband houdt met die 
artikelen: 

Overwegende dat het arrest be
slist dat een entiteit die juridisch 
verschilt van de persoon van de ver
zekerde ouders, ten deze de ven
nootschap Vincent Mil, als « ande
ren » moet worden beschouwd in de 
zin van artikel 6, b, dat uitzondering 
maakt op artikel 5A van de overeen
komst « burgerlijke aansprakelijk
heid !deale Familiale » die de stief
vader van verweerder heeft aange
gaan, en dat bijgevolg de bij eiseres 
gesloten verzekering zich uitstrekte 
tot het litigieuze ongeval; 

Overwegende dat het middel niet 
betoogt dat het arrest heeft gewei
gerd de bepalingen van de artikelen 
5 en 6 van de verzekeringsovereen
komst toe te passen of er de gevol
gen aan toe te kennen die ze, vol
gens de uitlegging die het eraan 
geeft, wettig tussen partijen hebben, 
maar dat het aan die artikelen een 
andere betekenis toekent dan die 
welke is voorgesteld door eiseres, 
die aanvoerde dat artikel 6, b, in af
wijking van artikel 5A, voorziet in 
een aanvullende dekking van de 
diensten die bij gelegenheid door de 
verzekerde kinderen worden gepres
teerd, op voorwaarde dat het gaat 
om diensten voor rekening van an
deren die worden verricht buiten 
het kader van de winstgevende of 
beroepsactiviteiten van de verzeker
den, de verzekeringnemer en zijn 
echtgenote; 

Overwegende dat het middel der
halve geen betrekking heeft op de 
artikelen 1134 en 1135 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

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

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

21 februari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse, Draps en De Bruyn. 

Nr. 377 

1• KAMER - 22 februari 1985 

VRUCHTGEBRUIK- GEBRUIK EN BEWO

NING - BEWONING - VERVAL VAN HET 
RECHT VAN BEWONING - OMSTANDIGHEDEN 
DIE ZO ERNSTIG ZIJN DAT DE RECHTER HET
ZIJ HET GEHELE VERVAL VAN HET RECHT 
VAN BEWONING KAN UITSPREKEN, HETZIJ 
BEVELEN DAT DE EIGENAAR NIET OPNIEUW 
IN HET GENOT VAN HET PAND ZAL TREDEN 
WAAROP HET RECHT VAN BEWONING IS GE
VESTIGD, DAN ONDER DE VOORWAARDEN BE
PAALD BIJ ART. 618, DERDE LID, B.W. - BE

GRIP. 

Het recht van bewoning kan eindigen 
door het misbruik dat de bewoner 
maakt van zijn genot, hetzij door het 
erf te beschadigen, hetzij door het bij 
gebrek aan onderhoud te Jaten verval
len; de omstandigheden, volgens de 
ernst waarvan de rechter hetzij het ge
hele verval van het recht van bewo
ning kan uitspreken, hetzij kan beve
len dat de eigenaar niet opnieuw in 
het genot zal treden van het pand 
waarop dat recht is gevestigd, dan on
der de verplichting om aan de bewoner 
of zijn rechthebbenden jaarlijks een 
bepaalde som te betalen tot op het 
ogenblik waarop het recht van bewo
ning had moeten eind1gen, kunnen be
trekking hebben niet enkel op het mis
bruik van genot maar ook op aile 
andere gegevens van de zaak. (Artt. 
618, 625 en 627 B.W) 
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(VAN MUYLEM F., MAGINET 
T. CRISP, VAN MUYLEM G.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4455) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 juni 1983 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Oudenaarde in hoger beroep gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 618, 625 en 627 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, recht
doende op de door de verweerders inge
stelde hoofdeis, voor recht zegt dat de 
tussen partijen bestaande overeenkomst 
van 26 mei 1973 verbroken is ten voorde
le van de verweerders en ten nadele van 
de eisers, aan de eisers verbod oplegt de 
koer en achterkeuken van het huis, gele
gen aan de Bokerstraat 23, te Geraards
bergen, te betre1ien, de eisers veroor
deelt de deur, die zij tussen het koertje 
van het huis nr. 23 en de zitplaats van 
het huis nr. 21 Bokerstraat hebben ge
maakt, dicht te metselen, en de eisers 
veroordeelt om aan de verweerders een 
vergoeding van 12.000 frank te betalen, 
en rechtdoende op de door de eisers 
ingestelde tegeneis tot afbraak van de 
door de verweerders aangebrachte leidin
gen uit badkamer en W.C. in de afvoer
buis op de koer, deze ongegrond ver
klaart, op volgende gronden : de verweer
ders, die respectievelijk de schoonzoon 
en dochter van de eisers zijn, kochten op 
26 mei 1973 van de eisers een waning 
aan de Bokerstraat 23 te Geraardsber
gen, gelegen naast het huis nr. 21 dat ei
gendom is en bewoond wordt door de ei
sers. Op dezelfde dag van 26 mei 1973 
hebben de verweerders, bij eenzijdige 
onderhandse verklaring, bevestigd dat de 
eisers, zonder vergoeding, het levenslang 
genot van de koer en de achterkeuken 
van hun eigendom hebben ... Uit de 
strafbundel not. 11.118178 en het geheel 
van de getuigenissen is gebleken dat in 
de achterkeuken van het huis nr. 23 
voorheen plastiekplanchetten op de mu
ren waren aangebracht en een alumi
nium afwasbak was. Uit deze strafbundel 
is in meer gebleken dat de eisers stelsel
matig feiten, die afdoend bewezen zijn, 
loochenen, bepaalde getuigen tot valse 
getuigenis aanzetten en de verweerders 
bespieden en bedreigen (onder meer met 

een bijl), derwijze dat zij genoodzaakt 
zijn hun achterdeur toe te schroeven of 
de hulp van de politie in te roepen. Uit 
hetgeen voorafgaat blijkt derhalve duide
lijk dat de plastiekplanchetten en de af
wasbak in de achterkeuken, bij de ver
koop van de waning nr. 23, aanwezig 
waren, zodat door het uitbreken ervan 
en het beschadigen van de achterkeuken 
de eisers erg misbruik van hun genot 
hebben gepleegd. Anderzijds staat het 
vast dat de verstandhouding tussen de 
partijen, door de houding en de niet ver
antwoorde gedragingen van eerste eiser 
zelf, onmogelijk wordt gemaakt. Dienvol
gens dient, met toepassing van de artike
len 625 en 618 van het Burgerlijk Wet
hoek en ten einde de verweerders het 
rustig genot van hun waning te verzeke
ren, een einde aan het recht van gebruik 
van de eisers over de koer en de achter
keuken van het huis nr. 23 gemaakt en 
dient de deur, die door de eisers werd 
gemaakt tussen het koertje van nr. 23 en 
de zitplaats van nr. 21, toegemetseld. 
Wat de gevorderde schadevergoeding be
treft, is de rechtbank van oordeel dat ter 
zake moet rekening gehouden worden 
met de vetusteit die de plastiekplanchet
ten zouden hebben ondergaan. De waar
de ervan kan dan ook billijk op 3.000 
frank worden bepaald, hetzij geplaatst 
5.000 frank. Voor verminderd genot we
gens het wederrechtelijk optreden van 
de eisers, door de verweerders genoemd 
« huurprijs >> of « aandeel in onroerende 
voorheffing », kan in billijkheid 7.000 
frank toegestaan worden, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis de overeenkomst, waarbij de ver
weerders aan de eisers het recht van ge
bruik en bewoning van de koer en de 
achterkeuken van het huis nr. 23 ver
leenden, ten laste van de eisers ver
breekt op grand van twee tegelijk weer
houden motieven, namelijk het beschadi
gen van de achterkeuken en de onmoge
lijke verstandhouding van de partijen 
door de schuld van de eisers; echter de 
onmogelijke verstandhouding van de 
partijen, gegrond op het feit dat de ei
sers stelselmatig feiten die bewezen zijn, 
loochenen, tot valse getuigenis aanzet
ten, de verweerders bespieden en bedrei
gen met een bijl, vreemd zijn aan de ver
plichtingen van de eisers als gebruikers 
en bewoners van de koer en de achter
keuken en derhalve geen misbruik van 
het genot van de zaak uitmaken, zodat 
het bestreden vonnis ten onrechte op die 
grand van onmogelijke verstandhouding 
de verbreking van de overeenkomst ten 
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laste van de eisers heeft uitgesproken; 
immers de verplichtingen, aan de eisers 
opgelegd door de artikelen 618 en 627 
van het Burgerlijk Wetboek, betrekking 
hebben op de bewaring en het onder
houd van de zaak die aan het recht van 
gebruik en bewoning onderworpen is, en 
waarvan zij moeten genieten als een 
goed huisvader; de persoonlijke ver
standhouding tussen de eigenaar en de 
gebruiker, die beide titularis zijn van za
kelijke rechten, vreemd is aan de uitoe
fening van deze zakelijke rechten en 
derhalve niet wettelijk in aanmerking 
kan genomen worden als grand tot ver
breking van de overeenkomst (schending 
van de artikelen 618, 625 en 627 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis de overeenkomst, waarbij de ver
weerders aan de eisers het recht van ge
bruik en bewoning van de koer en de 
achterkeuken van het huis nr. 23 ver
leenden, ten laste van de eisers ver
breekt ten einde de verweerders het rus
tig genot van hun waning te verzekeren; 
echter het misbruik van genot, dat inge
roepen kan worden om de overeenkomst 
ten laste van de gebruiker en de bewo
ner te verbreken, enkel ten opzichte van 
de zaak, voorwerp van deze rechten, 
dient beoordeeld te worden en de consi
deratie dat de verbreking uitgesproken 
wordt om de verweerders het rustig ge
not van hun eigendom te verzekeren, 
daaraan vreemd is; immers het verval 
van het recht van gebruik en bewoning 
slechts kan uitgesproken worden met het 
oog op de beveiliging van de zaken, voor
werp van dit recht, en niet met het oog 
op de beveiliging van andere rechten, als 
het eigendomsrecht en rustig genot van 
de verweerders van hun waning, zodat 
de verbreking ten onrechte op die grond 
werd verleend (schending van de artike
len 618, 625 en 627 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat artikel 618, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat het vruchtgebruik kan 
eindigen door het misbruik dat de 
vruchtgebruiker maakt van zijn ge
not, onder meer door het erf te be
schadigen; dat het derde lid van het
zelfde artikel de rechter toelaat << al 
naar de ernst van de omstandighe
den » het gehele verval van het 
recht van vruchtgebruik lilt te spre-

ken; dat artikel 625 het recht van 
bewoning laat tenietgaan op dezelf
de wijze als het vruchtgebruik; 

Overwegende dat de rechtbank 
ten deze beslist dat het uitbreken 
van de plastiekplanchetten en de af
wasbak in de achterkeuken, alsook 
het beschadigen van die achterkeu
ken, een << erg misbruik » van het 
recht van bewoning uitmaken; dat 
het vonnis aldus beslist dat aan het 
vereiste voor de toepassing van het 
eerste lid van artikel 618 is voldaan; 

Overwegende dat de rechtbank 
dan verder onderzoekt of dat erge 
misbruik van genot de rechter ertoe 
brengt het gehele verval van het 
recht van bewoning uit te spreken; 
dat de rechter moet oordelen << al 
naar de ernst van de omstandighe
den », zoals het derde lid van artikel 
618 luidt; 

Dat de rechtbank voor deze beoor
deling in acht neemt dat de ver
standhouding onmogelijk is ingevol
ge de houding en gedraging van 
eiser en dat de verweerders pas 
door het beeindigen van het recht 
van bewoning het rustig genot van 
hun waning zullen bekomen; 

Overwegende dat in artikel 618, 
derde lid, met de ernst van de om
standigheden niet enkel het mis
bruik van het genot door de vrucht
gebruiker wordt bedoeld doch alle 
omstandigheden van de zaak; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

22 februari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Ballet, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr Houtekier. 
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Nr. 378 

1' KAMER - 22 februari 1985 

MANDELIGHEID - GEDWONGEN AFKOOP 
VAN DE MANDELIGHEID - VOORWAARDEN. 

Het recht van de eigenaar van een schei
dingsmuur om zijn nabuur te dwingen 
de mandeligheid van die muur aan te 
kopen, onderstelt dat de nabuur een 
bezitsaanmatiging pleegt of een feite
lijkheid die op een inbezitneming neer
komt (1). (Art. 661 B.W.) 

(BOGAERS T. WINDMOLDERS T., WINDMOLDERS 
JOZ., WINDMOLDERS JOH., WINDMOLDERS G., 

WINDMOLDERS L., DEKENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4469) 

HET HOF; _.:; Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 december 1983 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren in hoger beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 661 van het Burgerlijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel be
treffende het rechtsmisbruik, 

doordat het bestreden vonnis het des
kundigenverslag bekrachtigt en eiser. 
veroordeelt om aan de verweerders de 
som te betalen van 55.012 frank voor de 
overname van de gemeenheid van de 
scheidingsmuur van de verweerders op 
grond : dat wanneer er « gebruik » is van 
een bestaande muur, ook de gemeenheid 
ervan dient overgenomen en betaald, al 
weze dit gebruik ook slechts de bescher
ming tegen warmte, vocht, stabiliteit of 
geluidsisolatie; dat hieraan enkel nog 
kan toegevoegd, dat wanneer uit « kop
pigheid • tussen geburen, men een zelf
dragende muur meent op te richten, 
doch profijt haalt uit deze kunstmatig 
geschapen toestand, men niet op de 
rechtbank moet rekenen om gelijk te 
krijgen voor deze nog al te zeer bestaan
de maar even spijtige mentaliteit, als 
volledig af te keuren activiteit, 

(1) Zie Cass., 2 juni 1977 (A.C., 1976-77, 
1020); zie ook Cass., 18 feb. 1983, A.R. nr. 3602 
(A.C., 1982-83, nr 344). 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
aanvullende conclusie in hoger beroep 
uitdrukkelijk staande hield : dat de oor
spronkelijke vordering van de verweer
ders niet ontvankelijk was; dat artikel 
661 van het Burgerlijk Wetboek aileen 
spreekt over het recht om de gemeenma
king te vorderen, namelijk het dwingen 
tot verkopen; dat de verweerders hun 
vordering tot gemeenmaking steunen op 
het feit dat eiser hun eigendom zou ge
bruiken, maar de wet nergens spreekt 
over de hypothese dat de eigenaar van 
een scheidingsmuur zijn nabuur kan 
dwingen tot aankoop (zie aanvullende 
conclusie in hoger beroep van eiser, 
bladzijde 2, !eden 6 tot 8); het vonnis op 
dit verweer niet antwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het recht van de 
verweerders, eigenaars van de privatieve 
muur op hun grond langs de scheidings
lijn gebouwd, om eiser te dwingen de 
mandeligheid van deze muur en grond te 
verkrijgen, veronderstelt dat eiser een 
bezitsaanmatiging of een andere derge
lijke feitelijkheid heeft begaan waarte
gen de verweerders zich kunnen verzet
ten en die de ondubbelzinnige wil van 
eiser zou doen blijken de mandeligheid 
van de muur van de verweerders te ver
werven; echter eiser zijn muur op 3 em 
afstand van de privatieve muur van de 
verweerders gebouwd heeft en de beide 
muren in genen dele elkander aanraken 
of vastgeankerd zijn; het enkele feit dat 
de privatieve muur van de verweerders 
bescherming aan eisers muur zou verle
nen tegen warmte, vocht, stabiliteit of 
geluidsisolatie geen enkele uiting van in
bezitneming van eiser uitmaakt waaruit 
diens wil om de mandeligheid over te ne
men, kan worden afgeleid, zodat de ver
oordeling van eiser tot betaling van het 
bedrag van 55.012 frank niet wettelijk 
verantwoord is (schending van artikel 
661 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds, bij bevestiging van alle schik
kingen van het beroepen vonnis, het des
kundigenverslag te bekrachtigen, waar
uit blijkt dat eiser de welfsels en balken 
van de muur, die hij oprichtte, moeilijk 
kon laten dragen doorheen de dunne bui
ten- en binnenmuur van de verweerders, 
en het voor eiser voordeliger was een af
zonderlijke muur op te richten, en ander
zijds te stellen dat eiser uit koppigheid 
een zelfdragende muur heeft opgericht 
en deze activiteit volledig af te keuren is 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 
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vierde onderdeel, eiser in zijn conclu
sie in hager beroep uitdrukkelijk staan
de hield dat eiser een zelfdragende muur 
naast deze van de verweerders had ge
bouwd omdat de muur van de verweer
ders niet kon dienen tot steun, daar deze 
muur te oud en te dun was; trouwens de 
deskundige in zijn verslag vermeldt dat 
eiser de welfsels en balken van zijn 
muur niet kon laten dragen door de 
muur van de verweerders, zodat er bij 
eiser geen inzicht was om misbruik te 
maken; het bestreden vonnis, door enkel 
te stellen dat eiser uit koppigheid een 
zelfdragende muur gebouwd heeft, onvol
doende op deze omstandig gemotiveerde 
conclusie antwoordt (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, nu eiser een zelfdra
gende muur naast deze van de verweer
ders gebouwd heeft omdat de muur van 
de verweerders te oud en te dun was en 
niet toeliet de welfsels en balken van de 
muur van eiser te laten dragen door de 
muur van verweerders, en aan de voor
waarden van artikel 661 van het Burger
lijk Wetboek voor de gedwongen overna
me der mandeligheid van de muur van 
de verweerders niet voldaan was, de be
slissing volgens welke eiser zich door 
koppigheid zou schuldig gemaakt hebben 
aan misbruik van recht niet wettelijk ge
rechtvaardigd is; immers eiser om niet 
weerlegde en gegronde redenen deze 
zelfdragende muur terecht gebouwd 
heeft (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel en artikel 661 van het 
Burgerlijk Wetboek): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het recht van de 
eigenaar van een scheidingsmuur 
om zijn nabuur te dwingen de man
deligheid van die muur aan te ko
pen, onderstelt dat de nabuur een 
bezitsaanmatiging pleegt of een fei
telijkheid die op een inbezitneming 
neerkomt; dat de eigenaar van de 
muur zich daartegen kan verzetten; 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat eiser « een 
zelfdragende muur » heeft opgericht; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt « dat wanneer er 
" gebruik " is van een bestaande 
muur, ook de gemeenheid ervan 
dient overgenomen en betaald, al 
weze dit gebruik ook slechts de be-

scherming tegen warmte, vocht, sta
biliteit of geluidsisolatie »; 

Overwegende dat het niet vol
doende is dat de scheidingsmuur 
enig nut oplevert, om de nabuur tot 
aankoop van de mandeligheid te 
dwingen; 

Dat de veroordeling niet wettelijk 
is verantwoord en het onderdeel ge
grond 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 Hasselt, zitting houdende in 
hoger beroep. 

22 februari 1985- 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Ballet, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 379 

1• KAMER - 22 februari 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - BE
WIJS VAN HET BESTAAN VAN DIE PACHT, BIJ 
ONTSTENTENIS VAN GESCHRIIT, DOOR DEGE
NE DIE IN HET BEZIT IS VAN EEN LANDEI
GENDOM - BEZIT - BEGRIP. 

Het bezit van een landeigendom op 
grand waarvan de bezitter, bij ontsten
tenis van geschrift, het bestaan van de 
pacht en de pachtvoorwaarden, met 
name het tijdstip van ingebruikneming 
en de pachtsom, kan bewijzen met aile 
middelen rechtens, getuigen en ver· 
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moedens inbegrepen, is het in bezit 
zijn of de ]outer materiele detentie van 
dat goed (1). (Art. 3 Pachtwet.) 

(CALLENS G. T. CALLENS P.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4490) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 december 1983 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3, 56, lid 2, van artikel I van de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom
men, vormend afdeling III, van hoofd
stuk II, van titel VIII, van boek III, van 
het Burgerlijk Wetboek, 1319, 1320, 1322, 
1341, 1349, 1353, 1715, 1716, 2228 en 2229 
van het Burgerlijk Wetboek, als gewij
zigd door de wet van 4 november 1969, 

doordat het bestreden vonnis de door 
eiser ingestelde vordering om te horen 
zeggen dat hij pachter, minstens onder
pachter was, nu zij betrekking heeft op 
het perceel weide gelegen te Wielsbeke
Sint-Baafs-Vijve, gekadastreerd sectie B, 
nr. 504, groot 73 a en 94 ca, verwerpt op 
deze gronden : zelfs wanneer eiser wer
kelijk bedoelde weidegrond in zijn bezit 
heeft (wat betwist wordt), volgt daaruit 
niet dat hij pachter is jegens het 
O.C.M.W. Dit laat hem enkel toe, bij ont
stentenis van een geschreven pacht, te
genover de wederpartij het bewijs te le
veren van het bestaan van de pacht door 
aile rechtsmiddelen ... Eiser bewijst niet' 
dat hij het perceel in onderpacht hield 
als pachter van zijn broer, de verweer-' 
der. Het bewijs van het bestaan van de 
pacht mag hij inderdaad leveren met ai
le middelen van recht op voorwaarde dat 
hij eerst aantoont dat hij in het bezit is 
van het betwiste landbouwgoed. Welnu 
dit bewijs is tot nog toe niet geleverd en 
eisers bewijsaanbod in dit verband is tel 
vaag en te weinig door duidelijke feiten 

(1) Zie DE PAGE, Traite de droit civil, dl. IV,: 
3de uitg., nr. 803 C, blz. 908, noot 3; CwsoN, Le 
bail a ferme, nr. 31 B, blz. 80, en SEVENS en 
TRAEST, A.P.R., Pacht, nr. 28, blz. 38. 

gepreciseerd om toelaatbaar te zijn. Dat 
hij bedoelde perceel gebruikt en hiervan 
het genot had is inderdaad te weinig dui
delijk omdat geen bezitsdaden worden 
aangehaald die worden gepreciseerd in 
tijd en omstandigheden en waaruit wer
kelijk kan worden afgeleid dat hij voor 
eigen rekening in bezit is van de weide. 
Hetzelfde geldt voor eisers aanbod van 
bewijs dat hij een pachtprijs betaalde. 
Dit aanbod is niet dienend omdat uit de 
kwijtingen blijkt dat eiser nimmer of te 
nooit een pachtprijs aan zijn broer Paul 
heeft betaald, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis ten onrechte oordeelt dat eiser 
het bewijs niet zou geleverd hebben, 
overeenkomstig artikel 3 van de Pacht
wet, dat hij in het bezit was van het per
ceel nr. 4, zodat hij gerechtigd was het 
bestaan van de pacht met aile middelen 
van recht, getuigen en vermoedens inbe
grepen, te bewijzen; immers dit bewijs 
een loutere detentie is en het bestreden 
vonnis zelf erkent dat eiser in het bezit 
is van de weide, het weze weliswaar niet 
voor eigen rekening; echter zulk bezit 
voldoende is om eiser vervolgens toe te 
laten het bewijs van de pacht met aile 
middelen van recht te leveren, zodat het 
bestreden vonnis ten onrechte het be
wijsaanbod van eiser verwerpt (schen
ding van de artikelen 3, 56, lid 2, van de 
wet van 4 november 1969, 1341, 1349, 
1353, 1715 en, 1716 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, de motieven van het 
bestreden vonnis, nu enerzijds gesteld 
wordt dat het bezit van de weide in hoof
de van eiser betwist wordt en anderzijds 
erkend wordt dat eiser het bezit van de 
weide had, weliswaar niet « pro suo », 
vaag, onduidelijk en tegenstrijdig zijn; 
zij niet toelaten uit te maken of eiser al 
dan niet het bezit van de weide als de
tentie had en dan ook de bestreden be
slissing niet wettelijk rechtvaardigen 
(schending van de artikelen 3 van de wet 
van 4 november 1969 en voor zoveel no· 
dig 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het bezit van het per
ceel weiland, dat door artikel 3 van de 
Pachtwet in hoofde van eiser vereist 
wordt om de pacht met aile middelen 
van recht, getuigen en vermoedens inbe
grepen, te mogen bewijzen, een loutere 
detentie is die geen bezitsdaden vereist; 
het bestreden vonnis dan ook ten on
rechte het door eiser gedane bewijsaan
bod, inhoudend dat hij in het bezit was 
van de weide, de afsluiting onderhield, 
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het gras Iiet afgrazen en zelf de weide 
vette, verwerpt omdat deze feiten geen 
bezitsdaden inhielden waaruit het bezit 
« pro suo , kon afgeleid worden; echter 
zulk bezit niet vereist is, zodat het be
streden vonnis ten onrechte oordeelt dat 
eiser het bewijs niet aanbood (schending 
van de artikelen 3, 56, lid 2, van de wet 
van 4 november 1969, 1341, 1349, 1353, 
1715 en 1716 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vierde onderdeel, eiser in zijn akte van 
hager beroep met alle middelen van 
recht, getuigen en vermoedens inbegre
pen, ten bewijze aanbood : « dat hij van
a£ 1966 het genet had van het kwestieuze 
perceel; dat hij dit gebruikte voor land
bouwexploitatie en hij hiervoor pacht
prijs betaalde '' (zie akte van hoger be
roep, blz. 4, !eden 2 tot 4); dat eiser in 
zijn op 23 september 1983 neergelegde 
conclusies nog aanbood volgende feiten 
te bewijzen : « concluant gebruikt zelf 
het perceel grasland nr. 4; hij onder
houdt de afsluitingen van dit perceel; hij 
laat het gras afgrazen en vet het gras
land zelf; hij betaalde steeds zelf de 
pachtprijs » (zie conclusies van 23 sep
tember 1983, blz. 5, lid 9); de door eiser 
ten bewijze aangeboden feiten, namelijk 
dat hij sinds 1966 het genot van het per
ceel had, hij de afsluitingen onderhield, 
gras liet afgrazen en zelf het land vette, 
wei feiten en bezitsdaden zijn, gepreci
seerd naar tijd en plaats, zodat het be
streden vonnis, door te oordelen dat ei
ser het bewijs aanbod van feiten die te 
vaag en te weinig gepreciseerd waren 
naar tijd en plaats en die geen bezitsda
den zijn, waaruit kan afgeieid worden 
dat hij voor eigen rekening in bezit is 
van de weide, de bewijskracht van deze 
akte van beroep en conclusies miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, de door eiser in zijn 
alde van hager beroep en in zijn op 23 
september 1983 neergelegde conclusie tot 
bewijs aangeboden feiten, namelijk dat 
hij het kwestieuze perceel gebruikte voor 
landbouwexploitatie, namelijk voor gras
land, hij de afsluitingen ervan onder
hieid, hij het gras liet afgrazen en het 
grasiand zeif vette, wei daden van bezit 
zijn; zulke daden immers het materieei 
bezit van het perceei impliceren en deze 
door eiser als pachter worden gesteid, 
zodat het bestreden vonnis ten onrechte 
deze daden ais bezitsdaden verwerpt 

(schending van de artikeien 3 van de wet 
van 4 november 1969, 2228 en 2229 van 
het Burgeriijk Watboek): 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 3 van de 

Pachtwet bepaalt : « De pacht moet 
schriftelijk worden vastgesteld, an
ders kan degene die in het bezit is 
van de landeigendom het bewij s le
veren van het bestaan van een 
pacht en van de pachtvoorwaarden 
... door alle rechtsmiddelen, met in
begrip van getuigen en vermoe
dens »; 

Dat de wetgever hier met bezit 
bedoelt de louter materii:He detentie; 

Dat het derhalve ten onrechte is 
dat de rechtbank eiser het bewijs 
oplegt « dat hij voor eigen rekening 
in bezit is van de weide »; 

Overwegende dat het vonnis oor
deelt dat « geen bezitsdaden worden 
aangehaald die worden gepreciseerd 
in tijd en omstandigheden en waar
uit werkelijk kan worden afgeleid 
dat (eiser) voor eigen rekening in 
bezit is van de weide »; 

Dat het niet zeker is dat de recht
bank de feiten waarvan het bewij s 
werd aangeboden door eiser, onvol
doende << gepreciseerd in tijd en om
standigheden " zou geacht hebben, 
hadden de rechters enkel het bewijs 
van de detentie op het oog gehad; 

Dat het 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 leper, zitting houdende in ho
ger beroep. 

22 februari 1986 - 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Ballet, advocaat-gene
raai - Advocaat: mr. Houtekier. 
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Nr. 380 

3• KAMER - 25 februari 1985 

1° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP 
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- ONDER
BREKING VAN HET TRAJECT - AANZIEN
LIJKE ONDERBREKING NIET DOOR OVER
MACHT VERANTWOORD - TRAJECT NIET 
LANGER NORMAAL. 

2° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP 
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- ONDER
BREKING VAN HET TRAJECT - ONDERBRE
KING DOOR OVERMACHT VERANTWOORD -
BEG RIP. 

1o Het traject dat de werknemer moet 
afleggen om zich te begeven van zijn 
verblijfplaats naar de plaats waar hij 
werkt, en omgekeerd, kan als normaal 
worden beschouwd, in de zin van art. 
8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallen
wet; wanneer de onderbreking waar
van de duur niet aanzienlijk is, door 
een wettige reden is verantwoord; het 
traject is echter niet ]anger normaal 
wanneer de onderbreking aanzienlijk 
is en niet door overmacht is verant
woord (1). 

2° Wanneer de rechter vaststelt dat het 
normaal was dat het jonge slachtoffer 
van een ongeval met oudere werkge
zellen meeging om Sint-Barbara, de 
patrones van hun beroep, te vieren, 
dat de duur van de onderbreking be
paald werd door de wil van oudere 
werkgezellen van de getroffene van 
wie hij afhing, dat men zich moeilijk 
kan voorstellen dat de getroffene zijn 
oudere werkgezellen kon verlaten om 
na te gaan hoe laat hij per trein zou 
kunnen terugkeren, wat voor hem een

1 gebrek a an solidariteit en een bran, 
van moeilijkheden zou geweest z1jn, 
waarvan men hem niet kan verwijten, 
dat hij ze buiten beschouwing heeft 
gelaten en dat de getroffene zich wer
kelijk bevond in een staat van afhan
kelijkheid, van noodzaak, nu zijn oor
spronkelijke handeling normaal was 
en de getroffene afhing van zijn oude
re werkgezellen, onder wie de chauf
feur van het voertuig, en dat het voor 

hem niet om gemak of plezier ging, 
heeft die rechter wettig kunnen beslis
sen dat de belangrijke onderbreking 
van het traject aan overmacht was te 
wijten en dat derhalve het traject niet 
had opgehouden normaal te zijn. (Art. 
8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallen
wet.) 

(BELGIE INDUSTRIE T. CHARRON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7038) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1983 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 114 7, 1148 van het 
Burgerlijk Wetboek, 8, § 1, inzonderheid 
eerste en tweede lid, van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971 en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de zoon van verweerster op 4 
december 1979 om 16 uur de plaats waar 
hij werkte te Limburg heeft verlaten, dat 
hij rond 16 uur 15 met werkgezellen een 
cafe te Dolhain is binnengegaan naar 
aanleiding van Sint-Barbara en dat hij 
rond 19 uur 20 om het leven is gekomen 
ten gevolge van een verkeersongeval dat 
zich te Verviers heeft voorgedaan toen 
de bestelwagen waarin hij had plaatsge
nomen om naar zijn woonplaats te Com
blain-au-Pont terug te keren met een an
der voertuig in botsing is gekomen, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, be
slist dat het ongeval heeft plaatsgehad 
op de weg van het werk en eiseres ver
oordeelt om aan verweerster de wette
lijke vergoedingen en lijfrente te betalen 
en, om aldus te beslissen, steunt a) met 
verwijzing naar de gronden van de eer
ste rechter, op de motivering dat de on
derbreking gedurende drie uur aanzien
lijk is en uitsluit dat het trajekt normaal 
is; dat de getroffene echter afhing van de 
chauffeur van de bestelwagen; dat over
macht niet moet worden beoordeeld naar 
een abstracte en absolute volmaaktheid 
maar op concrete wijze naar de mense
lijke reacties die zich gewoonlijk voor
doen volgens de leeftijd en de ondervin

------------------1 ding om de hinderpaal uit de weg te 
(1) Cass., 6 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 266); 

25 jan. 1982, A.R. nr. 3314 (ibid., 1981-82, nr. 
313). 

ruimen; dat redelijkerwijze mag worden 
aangenomen dat een jongen van 17 jaar 
verplicht was zijn oudere werkgezellen 
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te volgen en geduldig te wachten tot zij 
besloten naar huis te gaan langs de rij
weg die de gewone en gemakkelijkste 
weg was, in plaats van naar andere mid
delen te zoeken die slecht gekend en 
moeilijker waren; dat de door eiseres uit
gedachte andere weg per trein « echt 
niet kan worden aangenomen als men 
overrompeld wordt en kiezen voor het 
gemakkelijkste menselijkerwijze te be
grijpen valt, namelijk voor de terugkeer 
per wagen; dat kan worden aangenomen 
dat (de getroffene) zowel materieel als 
moreel gedwongen was en dat daardoor 
de onderbreking was gewettigd >>; b) op 
de volgende eigen gronden van het ar
rest: « het normaal ( ... ) was dat de jeug
dige getroffene met zijn oudere werkge
zellen meeging om de patrones van hun 
beroep te vieren; de duur van dat feest 
niet werd bepaald door de beslissing van 
de getroffene (17 jaar) maar wel door die 
van zijn oudere werkgezellen van wie hij 
afhing; men zich moeilijk kan voorstel
len dat hij op een bepaald ogenblik 
(welk?) zou beslissen zijn oudere werkge
zellen te verlaten om na te gaan hoe laat 
hij per trein zou kunnen terugkeren, het
geen meteen al ingewikkeld lijkt (aan
sluitingen); het voor hem een gebrek aan 
solidariteit was, maar ook een bron van 
moeilijkheden die men hem zeker niet 
kan verwijten niet onder ogen te hebben 
gezien; ( ... ) de getroffene zich in een 
staat van afhankelijkheid, van noodzaak 
bevond; zijn eerste stap weliswaar vrij
willig is geweest, maar aangenomen 
wordt dat hij normaal was; vanaf het 
ogenblik dat hij meeging met zijn oudere 
werkgezellen, onder wie de chauffeur 
van het voertuig, hij van hen afhing; het 
voor hem dis niet ging om gemak of ple
zier, maar wel om een staat van nood
zaak en een toestand van overmacht >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het trajekt 
dat de werknemer moet afleggen om 
zich van de plaats waar hij werkt naar 
zijn verblijfplaats te begeven, niet meer 
normaal is en dus niet meer kan worden 
beschouwd als de weg van het werk in 
de zin van artikel 8, § 1, van de wet van 
10 april 1971 als het trajekt wordt onder
broken en de onderbreking aanzienlijk 
is, zoals de feitenrechters erkennen dat 
ze ten deze is geweest, tenzij ze door 
overmacht is verantwoord; overmacht en
kel kan voortvloeien uit een gebeurtenis 
die de wil niet heeft kunnen voorzien of 
voorkomen (artikelen 1147, 1148 van het 
Burgerlijk Wetboek); uit de overwegin
gen van de feitenrechters volgens welke 
de rijweg, voor de getroffene die naar 

zijn verblijfplaats moest terugkeren, de 
« gewone en gemakkelijkste weg >> was, 
hij deze moest nemen door << te kiezen 
voor het gemakkelijkste >>, een terugkeer 
per trein voor hem een « gebrek aan soli
dariteit >> zou zijn geweest en ook « een 
bron van moeilijkheden die hem niet 
kan worden verweten niet onder ogen te 
hebben gezien >>, blijkt dat, zoals eiseres 
betoogde, de getroffene, die met de trein 
naar zijn verblijfplaats had kunnen te
rugkeren, niet door een dwang die zijn 
wil niet had kunnen voorkomen, ver
plicht was geweest te wachten tot zijn 
werkgezellen hem daar met de wagen 
naartoe brachten; daaruit volgt dat het 
bestreden arrest, door te beslissen dat 
het ongeval een arbeidsongeval is, het 
wettelijk begrip overmacht miskent 
(schending van de artikelen 1147 en 1148 
van het Burgerlijk Wetboe!") en ook het 
wettelijk begrip weg van het werk 
(schending van artikel 8, § 1, inzonder
heid eerste en tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971); 

tweede onderdeel, de motivering van 
het arrest tegenstrijdig of althans dub
belzinnig is in zoverre het, na, met de 
overwegingen die het verklaart over te 
nemen of met de eigen overwegingen, te 
hebben aangenomen dat de terugkeer 
langs de rijweg voor de getroffene de 
« gemakkelijkste >> weg was, dat hij deze 
moest nemen door « te kiezen voor het 
gemakkelijkste >>, dat een terugkeer per 
trein « een bron van moeilijkheden >> zou 
zijn geweest, hetgeen impliceert dat hij 
het gemak of het plezier heeft gekozen 
door bij zijn werkgezellen te blijven in 
plaats van naar zijn verblijfplaats terug 
te keren, het voorts verklaart dat het feit 
dat hij met hen is meegegaan en afhing 
van de chauffeur van het voertuig die 
hem naar zijn verblijfplaats moest terug
brengen, voor hem geen oplossing « van 
gemak of plezier >> is geweest, maar wel 
een « staat van noodzaak en een toe
stand van overmacht >>; het arrest, we
gens deze tegenstrijdigheid of deze dub
belzinnigheid, niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het trajekt dat 
de werknemer moet afleggen om 
zich van zijn verblijfplaats te bege
ven naar de plaats waar hij werkt, 
en omgekeerd, als normaal kan wor
den beschouwd in de zin van artikel 
8, § 1, tweede lid, van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, wan-
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neer de onderbreking, waarvan de 
duur niet aanzienlijk is, door een 
wettige reden is verantwoord; dat 
het trajekt echter niet langer nor
maal is wanneer de onderbreking 
aanzienlijk is en niet door over
macht is verantwoord; 

Overwegende dat het arrest, zon
der de gronden van de eerste rech
ter over te nemen zoals in het mid
del wordt betoogd, oordeelt dat het 
normaal was dat de getroffene met 
zijn oudere werkgezellen meeging 
om Sint-Barbara, patrones van hun 
beroep, te vieren en dat de duur van 
de onderbreking werd bepaald door 
de wil van de oudere werkgezellen 
van de getroffene van wie hij af
hing; dat het erop wijst dat men 
zich moeilijk kan voorstellen dat de 
getroffene zou beslissen zijn oudere 
werkgezellen te verlaten om na te 
gaan hoe laat hij per trein zou kun
nen terugkeren, hetgeen al ingewik
keld lijkt, wat voor hem een gebrek 
aan solidariteit zou zijn geweest, 
maar ook een bron van moeilijkhe
den die men hem niet kan verwijten 
niet onder ogen te hebben gezien, 
en beslist dat de getroffene zich 
werkelijk bevond in een staat van 
afhankelijkheid, van noodzaak, ( ... ) 
dat, nu zijn eerste stap normaal was 
en de getroffene vanaf het moment 
dat hij meeging met zijn oudere 
werkgezellen, onder wie de chauf
feur van het voertuig, van hen af
hing, « het niet ging om gemak of 
plezier maar wei om een staat van 
noodzaak, en om een toestand van 
overmacht »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
op onaantastbare wijze beslist dat 
het normaal was dat de getroffene 
met zijn oudere werkgezellen mee
ging en dat hij vanaf dat ogenblik 
afhing van deze werkgezellen die de 
duur van hun onderbreking hebben 
verlengd; 

Dat het niet tegenstrijdig is erop 
te wijzen, enerzijds, dat de getroffe
ne zijn werkgezellen niet kon verla
ten zonder inbreuk te maken op de 
solidariteit en zonder aanleiding te 
geven tot een reeks van moeilijkhe-

den die men hem niet kan verwijten 
niet onder ogen te hebben gezien, 
en, anderzijds, dat de getroffene, die 
normaal had beslist met zijn oudere 
werkgezellen mee te gaan, vanaf dat 
ogenblik van hen, onder wie de 
chauffeur van het voertuig, afhing, 
hetgeen niet een gemak of een ple
zier maar een staat van noodzaak 
was; 

Dat het arrest op basis van die 
vaststellingen wettig heeft kunnen 
beslissen dat de onderbreking van 
het trajekt door overmacht was 
verantwoord; 

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

25 februari 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 381 

2' KAMER - 26 februari 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - AF

STAND- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN 
HET BESTUUR VAN FINANCIEN, VERVOLGEN
DE PARTIJ, TEGEN EEN BESLISSING DIE, WAT 
SOMMIGE BEKLAAGDEN BETREFT, DE STRAF
VORDERING VERVALLEN VERKLAART DOOR 
VERJARING EN ANDERE BEKLAAGDEN VRIJ
SPREEKT- AFSTAND VAN DE VOORZIENING, 
WELKE GELIJKSTAAT MET AFSTAND VAN DE 
RECHTSVORDERING - BIJZONDERE VOL
MACHT VOOR DE ADVOCAAT VAN HET MINIS
TERIE VAN FINANCIEN VEREIST. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF

ZAKEN - STRAFVORDERING - IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGANE VEROORDELING WE
GENS MISDRIJVEN VAN GEMEEN RECHT -
VERVOLGINGEN ACHTERAF WEGENS MISDRIJ
VEN INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN - BE
SLISSING DAT DE MISDRIJVEN VAN GEMEEN 
RECHT EN DE MISDRIJVEN INZAKE DOUANE 
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EN ACCIJNZEN DE UITVOERING ZIJN VAN DE
ZELFDE MISDAD!GE OPZET - VEROORDE
LING WEGENS DE MISDRIJVEN VAN GEMEEN 
RECHT STAAT VEROORDEL!NG TOT FISCALE 
GELDBOETEN WEGENS DE MISDRIJVEN INZA
KE DOUANE EN ACCIJNZEN NIET IN DE WET. 

3° DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAF

ZAKEN - STRAFVORDERING - IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGANE VEROORDEL!NG WE
GENS MISDRIJVEN VAN GEMEEN RECHT -
VERVOLGINGEN ACHTERAF WEGENS MISDRIJ
VEN INZAKE DOUANE EN ACC!JNZEN - BE
SLISSING DAT DE MISDRIJVEN VAN GEMEEN 
RECHT EN DE MISDRIJVEN INZAKE DOUANE 
EN ACCIJNZEN DE UITVOERING ZIJN VAN DE
ZELFDE MISDAD!GE OPZET - VEROORDE
LING WEGENS DE MISDRIJVEN VAN GEMEEN 
RECHT STAAT VEROORDELING TOT FISCALE 
GELDBOETEN WEGENS DE MISDRIJVEN INZA
KE DOUANE EN ACCIJNZEN NIET IN DE WEG. 

4° STRAF - IN KRACHT VAN GEWIJSDE GE

GANE VEROORDEL!NG WEGENS MISDRIJVEN 
VAN GEMEEN RECHT - VERVOLG!NGEN 
ACHTERAF WEGENS MISDR!JVEN INZAKE 
DOUANE EN ACCIJNZEN - BESLISSING DAT 
DE MISDRIJVEN VAN GEMEEN RECHT EN DE 
MISDRIJVEN INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN 
DE UITVOERING Z!JN VAN DEZELFDE MISDA
D!GE OPZET - VEROORDELING WEGENS DE 
MISDRIJVEN VAN GEMEEN RECHT STAAT 
VEROORDELING TOT FISCALE GELDBOETEN 
WEGENS DE MISDRIJVEN INZAKE DOUANE EN 
ACCIJNZEN NIET IN DE WEG. 

5° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN -
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE VEROOR
DELING WEGENS MISDRIJVEN VAN GEMEEN 
RECHT - VERVOLGINGEN ACHTERAF WE
GENS MISDRIJVEN INZAKE DOUANE EN AC
CIJNZEN - BESLISSING DAT DE MISDRIJVEN 
VAN GEMEEN RECHT EN DE MISDRIJVEN IN
ZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN DE U!TVOE
RING Z!JN VAN DEZELFDE MISDAD!GE OPZET 
- VEROORDELING WEGENS DE MISDRIJVEN 

1' Om namens het bestuur van finan
cifin, als vervolgende partij, op geldige 
wijze afstand te doen van een voorzie
ning tegen een beslissing die, wat som
mige beklaagden betreft, de strafvor
dering vervallen verklaart door verja
ring en andere beklaagden, vrij
spreekt, welke afstand gelijkstaat met 
afstand van de rechtsvorderding, moet 
de advocaat van het ministerie van fi
nancien doen blijken dat hij daartoe 
houder is van een bijzondere volmacht 
(1). 

2', 3', 4' en 5' Wanneer tegen een be
klaagde vervolgingen worden ingesteld 
wegens misdrijven inzake douane en 
accijnzen, nadat hij bij een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing werd 
veroordeeld wegens misdrijven van ge
meen recht, en de rechte.· oordeelt dat 
de misdrijven van gemeen recht en de 
misdrijven inzake douane en accijnzen 
de uitvoering zijn van dezelfde misda
dige opzet, staat de veroordeling we
gens de misdrijven van gemeen recht 
aan de veroordeling tot fiscale geldboe
ten wegens de misdrijven inzake dou
ane en accijnzen niet in de weg {2). 

6' Verjaring van de strafvordering we
gens ovel"treding van de wet inzake 
douane en accijnzen heeft geen in
vloed op de verjaring van de burger
lijke rechtsvordering tot het betalen 
van de ontdoken rechten, ingesteld 
v66r de verjaring van de strafvorde
ring (3). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN, BEL
G!SCHE STAAT - MIN. VAN ECONOMISCHE 

ZAKEN T. CALLENS E.A.) 

ARREST 

{A.R. nr. 7912) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1983 door 

VAN GEMEEN RECHT STAAT VEROORDELING ~-----------------------------------
TOT FISCALE GELDBOETEN WEGENS DE MIS-
DRIJVEN INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN 
NIET IN DE WEG. 

6° DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE 

- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING -
GEEN INVLOED OP DE VERJARING VAN DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TOT HET 
BETALEN VAN DE ONTDOKEN RECHTEN, 
INGESTELD V66R DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING. 

(1) Zie Cass., 4 april 1979 (A.C, 1978-79, 927) 
en 17 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 359). 

(2) Zie Cass., 4 nov. 1946 (Bull. en Pas., 1946, 
I, 399); de noot 3, get. P.M., onder Cass., 18 
jan. 1972 (A.C, 1972, 483) en « Overwegingen 
omtrent de bestraffing van de sluikerij ter za
ke van douane », rede uitgesproken door de 
heer eerste adv.-gen. R. Janssens de Bisthoven 
ter plechtige zitting van 1 sept. 1959 van het 
Hof, inzonderheid biz. 19. 

(3) Cass., 4 april 1979 (A.C., 1978-79, 927). 
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het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat, op vervolging 
van eerste eiser, de verweerders sub 
1 tot 6 terechtstonden ter zake van, 
als daders of als medeplichtigen, 
aan de in de telastleggingen vermel
de goederen aangegeven op de in de 
telastleggingen vermelde documen
ten, zonder toelating van het Be
stuur der Douane en Accijnzen een 
andere bestemming te hebben gege
ven dan uitdrukkelijk was aange
duid en aldus aan de doorvoer te 
hebben onttrokken, met de omstan
digheid dat de vereiste invoerver
gunning voor deze goederen niet 
werd overgelegd en de goederen 
niet konden worden aangehaald; 
dat, op vervolging van eerste eiser, 
verweerster P.V.B.A. Callens gedag
vaard was ten einde zich burger
rechtelijk aansprakelijk te horen 
verklaren voor de geldstraffen, 
rechten, tegenwaarde en kosten op
gelopen door verweerster Nicole 
Carton, haar aangestelde; 

Overwegende dat het arrest, wat 
verweerder Willy Heymans betreft, 
met bevestiging van het beroepen 
vonnis, vaststelt dat die verw~erder 
bij vonnis van de Correctwnele 
Rechtbank te Antwerpen van 11 fe
bruari 1976, in kracht van gewijsde 
gegaan, was veroordeeld wegens : 
A. tussen 8 januari 1975 en 24 fe
bruari 1975: als dader-mededader, 
valsheid in geschriften in douanedo
cumenten; B. op 8 januari 1975: po
ging tot omkoping van een ambte
naar, een openbare officier of een 
met een openbare dienst belaste 
persoon; dat het arrest beslist dat de 
thans aan die verweerder ten laste 
gelegde feiten zich wegens eenheid 
van opzet vermengen met die waar
voor hij bij genoemd vonnis was 
veroordeeld; dat het, op grond daar
van, beslist dat de tegen de verweer
der Willy Heymans ingestelde straf
vordering vervallen is en de civiel
rechtelijke vorderingen tegen hem 
niet ontvankelijk ·zijn, en de eisers 
op strafrechtelijk en burgerrechte
lijk gebied verwijst in de kosten van 

beide aanleggen, behalve de kosten 
van verzet, het verstek aan verweer
der te wijten zijnde; 

Overwegende dat het arrest, wat 
de verweerders Marcel callens, Nico
le Carton, Klaus Pieper, Joseph 
Vanassche, Jean-Pierre Vanassche 
en P.V.B.A. Callens betreft, vaststelt 
dat de strafvordering vervallen is 
door verjaring, die verweerders ont
slaat van straffen en kosten tegen 
hen door de eerste rechter uitge
sproken, en de kosten van beide 
aanleggen ten laste legt van de 
Staat, uitgezonderd de kosten van 
verzet, het verstek aan die verweer
ders te wijten zijnde; dat het vast
stelt dat de civielrechtelijke vorde
ringen van de eisers tegen die 
verweerders tijdig en v66r de verja
ring van de strafvordering werden 
ingesteld; dat het de verweerders 
Marcel Callens, Nicole Carton, 
Klaus Pieper en P.V.B.A. Callens, 
met bevestiging van de beroepen 
vonnissen, veroordeelt tot betaling 
van de gesloken invoerrechten, de 
heffingen en de compensatie, de 
kosten in eerste aanleg en in hoger 
beroep; dat het arrest voorts, wat de 
verweerders Joseph Vanassche en 
Jean-Pierre Vanassche betreft, op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
eisers beslist dat die verweerders de 
hun ten laste gelegde feiten niet 
hebben gepleegd, hen buiten zake 
stelt zonder kosten en de kosten 
aan de eisers laat; 

I. Op de voorziening van eerste ei
ser, vervolgende partij : 

A. Tegen de verweerders Marcel 
Calle, Nicole Carton, Klaus Pieper, 
Joseph Vanassche, Jean-Pierre Van
assche en P.V.B.A. Callens: 

Overwegende dat Mr. L. Van der 
Straten namens eiser verklaart af
stand te doen van de voorziening in 
zoverre zij tegen de verweerders is 
gericht; 

Overwegende dat eiser, vervolgen
de partij, slechts op geldige wijze af
stand kan doen van een voorziening 
tegen een beslissing tot vrijspraak, 
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afstand die gelijkstaat met afstand 
van de rechtsvordering, voor zover 
zijn advocaat bewijst daartoe een 
bijzondere volmacht te bezitten; 

Overwegende dat Mr. L. Van der 
Straten niet doet blijken dat hij · 
houder is van de vereiste volmacht; 

Dat het Hof derhalve op de af
stand geen acht vermag te slaan; 

1. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
strafvordering tegen de verweer
ders: 

Overwegende dat de substanWHe 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissingen over
eenkomstig de wet zijn gewezen; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
vorderingen van eiser strekkende 
tot veroordeling van de verweerders 
tot betaling van de ontdoken invoer
rechten: 

aan te duiden, klaarblijkelijk van me
ning dat de eerste rechter zonder juris
dictie was ingevolge het gezag van ge
wijsde van het correctioneel vonnis van 
11 februari 1976. Het arrest schijnt der
halve te steunen op de exceptie van het 
gezag van gewijsde, dat in strafzaken 
van openbare orde is. Dat rechtsprincipe 
is onder meer terug te vinden in de arti
kelen 23 en 25 van het Gerechtelijk Wet
hoek. Evenwel dient de toepassing van 
die exceptie te worden onderzocht in het 
kader van het zeer speciale strafrecht in
zake de beteugeling van de overtredin
gen van de wet inzake douane en accijn
zen, dat verschillende van het gemene 
recht afwijkende bepalingen inhoudt en 
bovendien deels een andere finaliteit 
heeft. Het gaat hier om twee strafzaken 
waarbij de kwestie rijst van de a! dan 
niet-toepasselijkheid van de exceptie van 
het gezag van het gewijsde van de ge
meenrechtelijke uitspraak met betrek
king tot de uitoefening van de publieke 
vordering voor de overtr()ding op de wet
ten inzake douane en accijnzen. De be
slechting van die kwestie is afhankelijk 
van het onderzoek of in een dergelijk ge
val er geen rechtsbeginselen zijn waar

d van de toepassing onverenigbaar is met 
Overwegende dat eiser geen mi - deze exceptie, als bepaald bij artikel 2 

del aanvoert; van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 23 
van het Gerechtelijk Wetboek stelt de 

B. tegen de verweerder Willy Hey- voorwaarde : identiteit van voorwerp, 
mans: oorzaak en partijen. Het is in het ge

meenrechtelijk strafrecht begrijpelijk 
Over het middel, afgeleid uit de schen- dat aan deze voorwaarde voldaan is van

ding van artikel 100 van het Strafwet- af het ogenblik dat men te maken heeft 
boek door onjuiste toepassing van de ar- met een zelfde beklaagde en een zelfde 
tikelen 23 en 25 van het Gerechtelijk feit, vermits het openbaar ministerie im
Wetboek, en luidende als volgt: Het ar- mers steeds een identieke partij is. De 
rest oordeelt dat de eerste rechter zon- rechter ten gronde kan gesaisisseerd zijn 
der juridictie was met betrekking tot de van hetzelfde feit. Evenwel dient deze si
vordering tegen Heymans, daar deze tuatie te worden geconfronteerd met de 
voor feiten die zich wegens eenheid van rechtsbeginselen inzake beteugeling van 
opzet vermengen met de thans ver-
volgde, reeds veroordeeld was bij vonnis overtredingen van de wetgeving inzake 
van de bij Correctionele Rechtbank te douane en accijnzen. Na toetsing van die 
Antwerpen van 11 februari 1976. Dit von- wetgeving met het vooropgestelde princi
nis had kracht van gewijsde verkregen. pe moet men vaststellen dat de exceptie 
Uit de voormelde elementen moet wor- in casu niet toepasselijk is. Inderdaad 
den afgeleid dat, bij de behandeling van bevat het strafrecht inzake douane en 
de zaak voor de Correctionele Rechtbank 

1 
accijnzen verschillende particulariteiten 

te Antwerpen die resulteerde in het von- waarvan onder meer de volgende bepa
nis van 11 februari 1976, de minister van, lend zijn: 1• de uitoefening van de pu
Financien geen partij was, en de fiscale blieke vordering : hoewel een gedeelte en 
vordering niet werd gesteld. Beklaagde een gelijktijdige uitoefening van de pu
Heymans werd bij deze procedure voor blieke vordering door het openbaar mi
de Correctionele Rechtbank te Antwer- nisterie en het bestuur geschiedt, be
pen vervolgd door het openbaar ministe-, hoort het initiatiefrecht hiertoe uitslui
rie wegens gemeenrechtelijke misdrij-! tend tot het bestuur en blijft het vorde
ven, onder meer valsheid. Het arrest is, ringsrecht van het openbaar ministerie 
zonder evenwel de juiste rechtsgrond volledig afhankelijk van dit van het be-
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stuur krachtens de artikelen 208, 229 en 
247 van de wet van 26 augustus 1822, 
thans de artikelen 228, 263 en 281 van de 
wetscoordinatie door het koninklijk be
sluit van 18 juli 1977; 2' de strafrechter 
ten gronde in het gemene recht kan 
ingevolge dezelfde bepaling onmogelijk 
kennis nemen van de overtredingen in
zake douane en accijnzen, bij ontstente
nis van enige publieke vordering vanwe
ge het bestuur, met als gevolg dat de 
bijkomende kwalificatie van een in het 
gemene recht ten laste gelegde feit, in 
een overtreding van de wet inzake dou
ane en accijnzen ontoelaatbaar zou zijn. 
Uit deze elementen volgt noodzakelijk 
dat de voormelde interpretatie naar ge
meen recht betreffende de vereisten van 
identiteit van partijen, voorwerp en oor
zaak, onverenigbaar zijn met voormelde 
rechtsbeginselen, zodat in casu dient te 
worden vastgesteld dat, zelfs bij ideiHe 
samenloop, hier geen identiteit van par
tijen is, omdat het bestuur geen partij in 
de gemeenrechtelijke strafzaak was en 
alleszins dat er hier geen identiteit van 
voorwerp is, omdat er een verschil be
staat tussen gemeenrechtelijke valsheid 
en het onttrekken aan de doorvoer, ter
wijl er evenmin identiteit van oorzaak is, 
gelet op het verschil in de nagestreefde 
finaliteit. In casu kan dan ook de ver
moedelijk door de rechter gehanteerde 
exceptie niet van toepassing zijn. Het ar
rest, door toch toepassing te maken van 
de voornoemde exceptie, heeft niet ai
leen een exceptie aanvaard die door de 
beklaagde zelf niet was ingeroepen, 
maar schendt bovendien, door de ver
keerde toepassing ervan, artikel 100 van 
het Strafwetboek. W eliswaar zou theore
tisch kunnen worden aangenomen dat de 
uitgesproken gevangenisstraffen opge
slorpt zijn door de reeds uitgesproken 
gevangenisstraffen inzake het gemene 
recht, doch deze kwestie rijst thans niet 
wegens de vaststelling in het arrest van 
de verjaring van de strafvordering. Even
wei dient de vordering in betaling van 
ontdoken rechten gehandhaafd te blij
ven, daar deze noch door de verj aring 
van de strafvordering noch door de even
tuele opslorping kan getroffen zijn, gelet 
op de bescherming van die rechten ver
leend door artikel 100, tweede lid, van 
het Strafwetboek. Derhalve oordeelt het 
arrest ten onrechte dat de eerste rechter, 
bij de beoordeling van de vorderingen te
gen Heymans, zonder jurisdictie was, nu, 
integendeel, de eerste rechter eventueel 
de opslorping had kunnen aanvaarden 
van de gevangenisstraffen, maar alles-

zins tot geldboete en betaling van rech
ten had moeten veroordelen. In hoger be
roep, en gelet op de voortschrijdende 
verjaringstermijn had men moeten vast
stellen dat de strafvordering verjaard 
was, maar dat de vordering tot betaling 
van rechten ongeschonden en onvermin
derd behouden bleef en ter zake gegrond 
was: 

1. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen verweerder : 

Overwegende dat wanneer ver
schillende feiten de uitvoering zijn 
van dezelfde misdadige opzet, en die 
feiten respectievelijk misdrijven van 
gemeen recht en fiscale misdrijven 
opleveren, krachtens artikel 100, 
tweede lid, van het Strafwetboek, de 
veroordeling wegens de misdrijven 
van gemeen recht de veroordeling 
tot fiscale geldboeten wegens de fis
cale misdrijven niet in de weg staat; 
dat hieruit volgt dat het arrest ten 
onrechte de strafvordering vervallen 
verklaart in zoverre de thans ten 
laste gelegde feiten strafbaar zijn 
met fiscale geldboeten en ten on
rechte eiser veroordeelt in de kosten 
op penaal gebied in beide aanleg
gen; 

Overwegende nochtans dat het ar
rest, met betrekking tot de hiervo
ren sub A vermelde verweerders, 
vaststelt dat de ten laste gelegde fei
ten werden gepleegd tijdens de pe
riode tussen 5 januari en 7 februari 
1975, en dat sedert de laatste nutti
ge stuiting, te weten 2 februari 1978, 
meer dan drie jaar zijn verlopen, 
zelfs rekening houdende met de 
schorsing van de verjaring door het 
cassatieberoep ingesteld op 17 no
vember 1978 door de verweerders 
Marcel Callens, Nicole Carton en 
P.V.B.A. Callens; 

Dat hieruit volgt dat, nu de ver
weerder Willy Heymans wegens de
zelfde feiten was vervolgd, de straf
vordering, ook wat hem betreft, 
vervallen was door verjaring; dat de 
beslissing dat de strafvordering te
gen verweerder vervallen is, derhal
ve wettelijk verantwoord blijft en de 
voorziening, in zoverre zij tegen die 



Nr. 382 HOF VAN CASSATIE 873 

verweerder is gericht, niet tot cassa
tie kan leiden; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
vordering van eiser strekkende tot 
veroordeling van verweerder tot be
taling van ontdoken invoerrechten : 

Overwegende dat eiser in de op 21 
november 1977 aan verweerder bete
kende dagvaarding vorderde dat 
verweerder zou worden veroordeeld 
tot het betalen van de ontdoken in
voerrechten; dat die civielrechtelijke 
vordering derhalve werd ingesteld 
vooraleer de strafvordering tegen 
verweerder vervallen was door ver
jaring; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 283 van de bij koninklijk besluit 
van 18 juli 1977, bekrachtigd door de 
wet van 6 juli 1978, gecoordineerde 
algemene bepalingen inzake douane 
en accijnzen, de rechtsvordering tot 
invordering van de ontdoken rech
ten een burgerlijke rechtsvordering 
is die samengaat met de strafvorde
ring, doch daarvan volledig los staat 
en waarop de regels van de verja
ring van de strafvordering niet van 
toepassing zijn; dat de verjaring van 
de strafvordering derhalve de verja
ring van de civielrechtelijke verde
ring niet medebrengt; 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring van de administratie tot invor
dering van de ontdoken rechten in
zake douane en accijnzen, overeen
komstig artikel 2262 van het Burger
lijk Wetboek, verjaart na dertig 
jaar; 

Overwegende dat, hoewel ten deze 
de strafvordering vervallen was 
door verjaring, het hof van beroep 
uitspraak diende te doen over de 
rechtsvordering van eiser tot beta
ling van de ontdoken invoerrechten; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

II. Op de voorziening van tweede 
eiser, burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voor-

ziening heeft doen betekenen aan 
de verweerders en aan het openbaar 
ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de ci
vielrechtelijke vordering van eerste 
eiser tegen de verweerder Willy 
Heymans, ertoe strekkende deze 
verweerder te veroordelen tot het 
betalen van de ontdoken invoerrech
ten, niet ontvankelijk verklaart en 
beslist over de kosten van die 
rechtsvordering; verwerpt de voor
ziening van eerste eiser voor het 
overige; verwerpt de voorziening 
van tweede eiser; veroordeelt de ver
weerder Willy Heymans in een ze
vende van de kosten van de voorzie
ning van eerste eiser en eerste eiser 
in de overige kosten ervan; veroor
deelt tweede eiser in de kosten van 
zijn voorziening; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

26 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
der Straten, Antwerpen. 

Nr. 382 

2• KAMER - 26 februari 1985 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEME

NE WET, ART. 230 - VRIJSTELLING VAN GE
VANGENISSTRAF INGEVAL DE INBESLAGNE
MING VAN DE GOEDEREN ALLEEN GE
SCHIEDT WEGENS NIET-NALEVING VAN DE 
FORMALITEITEN IN VERBAND MET DE BE
SCHEIDEN TOT DEKKING VAN HET VERVOER 
OFWEL INGEVAL HET GOEDEREN GELDT DIE 
ALS INLANDS WORDEN ERKEND - DRAAG
WIJDTE. 
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2° DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEME- Nr. 383 
NE WET, ART. 221, § 2 - VERBODEN GOEDE-
REN - BEGRIP. 

1 o Art. 230 van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen, luidens hetwelk, 
bij paging tot ontduiking van de rech
ten van de Schatkist, de bij de artt. 230 
en 231 van die wet bepaalde gevange
nisstraf nooit wordt opgelopen ingeval 
de inbeslagneming van de goederen ai
leen geschiedt wegens niet-naleving 
van de formaliteiten in verband met 
de bescheiden tot dekking van het ver
voer of ingeval het goederen geldt die 
als inlands worden erkend, is niet van 
toepassing wanneer rechten werden 
ontdoken; ontduiking van rechten in 
de zin van de wetten inzake douane en 
accijnzen bestaat niet alleen wanneer 
men zich aan de betaling van verschul
digde rechten onttrekt, maar ook wan
neer men, bij uitvoer, doorvoer of in
voer, een wettelijke controlemaatregel 
ontwijkt (1). 

2o Luidens art. 221, § 2, van de algemene 
wet inzake douane en accijnzen be
loopt de geldboete, wanneer het om 
verboden goederen gaat, tweemaal de 
waarde van die goederen; in de zin 
van die bepaling zijn als verboden aan 
te merken de goederen die worden uit
gevoerd zonder dat de wettelijke for
maliteiten worden vervuld (2). 

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

(A.R. nr. 8152) 

26 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 

2' KAMER - 26 februari 1985 

1° ARBEIDSONGEVAL - VERBOD DE 
SCHADEVERGOEDING VAN HET GEMEEN 
RECHT EN DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN 
OP GROND VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN
WET TE CUMULEREN - ARBEIDSONGEVAL
LENWET, ART. 46, § 2, TWEEDE LID - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - VERBOD DE SCHA
DEVERGOEDING VAN HET GEMEEN RECHT EN 
DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN OP GROND 
VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET TE CUMU
LEREN- ARBEIDSONGEVALLENWET, ART. 46, 
§ 2, TWEEDE LID - BEGRIP. 

1 o en 2o In art. 46, § 2, tweede lid, van de 
Arbeidsongevallenwet, luidens hetwelk 
de volgens het gemeen recht toegeken
de vergoeding, die geen betrekking 
kan hebben op de vergoeding van de 
lichamelijke schade zoals zij gedekt is 
door deze wet, mag samengevoegd 
worden met de krachtens die wet toe
gekende vergoedingen, moeten de ter
men « zoals zij gedekt is door deze 
wet » begrepen worden als « in zoverre 
zij gedekt is door deze wet »; daaruit 
volgt dat de getroffene of zijn recht
hebbenden van de derde die volledig 
aansprakelijk is voor het arbeidsonge
val slechts vergoeding voor lichame
lijke schade kunnen eisen volgens het 
gemeen recht wanneer de volgens dat 
recht berekende lichamelijke materiele 
schade meer bedraagt dan het bedrag 
van de schadeloosstelling voor dezelfde 
schade toegekend op grand van de Ar
beidsongevallenwet en enkel voor het 
verschil (1). 

- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge- 1-----------------
lijkluidende conclusie van de h. Tille-
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten: Nota arrest nr. 383 : 
mrs. Goossens en Sebregts, Antwerpen, (1) VAN DE VELDEN en ScHAMP, Arbeidsonge-
en Claeys Bouuaert. vallen Prive-sector, druk 1981, biz. 218 tot 220; 

--------------------! zie Cass., 22 juni 1971 (A.C., 1971, 1073), gewe
zen onder de gelding van art. 19 van de bij 

Nota's arrest nr. 382 : 

(1) Zie Cass., 19 dec. 1960 (Bull. en 
Pas., 1961, I, 439). 

(2) Zie Cass., 8 JUli 1935 (Bull. en Pas., 1935, 
I, 311). 

K.B. 28 sept. 1931 gecoordineerde wetten be
treffende de vergoeding der schade voortsprui
tende uit de arbeidsongevallen, en 4 maart 
1981 (ibid., 1980-81, nr. 390), gewezen onder de 
gelding van art. 46, § 2, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet, v66r de wijziging ervan 
door art. 4 wet 7 juli 1978. 
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(VOLDERS T. BEYSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8658) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1984 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om aan verweerder te 
betalen het bedrag van 728.937 
frank, waarin begrepen een bedrag 
van 350.000 frank « voor vermengde 
materiele en morele sehade naar bil
lijkheid geschat », ter vergoeding 
van « de sedert 16 juli 1981 blijven
de werkonbekwaamheid van 10 
pet. »; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 46, § 2, tweede lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, als vervangen door artikel 4 
van de wet van 7 juli 1978, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerder geen daadwerke
lijk loonverlies leed ingevolge zijn blij
vende gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid van 10 pet., en dat hij een even
waardig inkomen kon handhaven mits 
bijkomende inspanning, en dat « de eni
ge materiele schade hierdoor veroor
zaakt, deze is die uit de grotere inspan
ningen en vermoeidheid volgt om deze 
beroepsactiviteit uit te oefenen, welke tot 
heden reeds grotendeels vergoed werd 
en zal blijven vergoed worden door het 
ontvangen van een jaarlijkse vergoeding 
door de wetsverzekeraar uitbetaald 
(st. 24), hetzij 47.060 frank tot 31 decem
ber 1981 en 50.936 frank van 1 januari 
1982 af •, desondanks aan verweerder 
een schadevergoeding toekent ex aequo 
et bono begroot op 350.000 frank voor 
vermengde materiele en morele schade 
na consolidatie, 

terwijl de lijfrente die, met toepassing 
van de Arbeidsongevallenwet verschul
digd is aan het slachtoffer van een onge
val waaruit een blijvende arbeidsonge
schiktheid is gevolgd en de schadever
goeding in gemeen recht wegens de 
bijkomende inspanning die het slachtof
fer moet leveren om zijn beroepsactivi
teit uit te oefenen, twee wijzen van ver
goeding zijn voor een zelfde materiele 
schade, 

en terwijl het samen genieten van de 
beide vergoedingen derhalve uitgesloten 
is ingevolge de dwingende bepalingen 
van artikel 46, § 2, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet, 

zodat het arrest , door eiser te veroor
delen om aan verweerder 350.000 frank 
te betalen ter vergoeding van vermengde 
materiele en morele schade voor blijven
de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, 
terwijl deze materiele schade reeds op 
forfaitaire wijze vergoed was geworden 
door de uitkering van een rente door de 
wetsverzekeraar, een schending heeft 
begaan van artikel 46, § 2, tweede lid, 
van de Arbeidsongevallenwet, en door al
dus een schadevergoeding toe te kennen 
die de werkelijk geleden schade over
treft, bovendien schending heeft begaan 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek: 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 46, § 2, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet, als gewijzigd 
door artikel 4 van de wet van 7 juli 
1978, luidt: « De volgens het gemeen 
recht toegekende vergoeding, die 
geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke 
schade zoals zij gedekt is door deze 
wet, mag samengevoegd worden 
met de krachtens deze wet toege-
kende vergoedingen »; ' 

Overwegende dat de termen « zo
als zij gedekt is door deze wet » 
moeten worden begrepen als « in de 
mate waarin zij gedekt is door deze 
wet »; dat daaruit volgt dat het in de 
desbetreffende wetsbepaling aanwe
zige eumulatieverbod enkel betekent 
dat de getroffene of zijn rechtheb
benden slechts vergoeding voor li
chamelijke schade mogen eisen val
gens het gemeen reeht wanneer de 
volgens gemeen recht berekende li
chamelijke materiele schade meer 
bedraagt dan het bedrag van de 
schadeloosstelling op grond van de 
Arbeidsongevallenwet en enkel voor 
het verschil; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat de bedoelde lichamelijke mate
riele schade wegens blijvende ar
beidsongeschiktheid van 10 pet. 
« reeds grotendeels vergoed werd en 
zal blijven vergoed worden door het 



876 HOF VAN CASSATIE Nr. 384 

ontvangen van een jaarlijkse ver
goeding door de wetsverzekeraar 
uitbetaald »; 

Dat het arrest aldus duidelijk te 
kennen geeft dat de « voor vermeng
de materii:He en morele schade naar 
billijkheid geschatte » vergoeding 
van 350.000 frank, wat de daarin 
vervatte vergoeding voor lichame
lijke schade betreft, de schade is die 
de schadeloosstelling op grond van 
de Arbeidsongevallenwet overtreft; 

Dat het arrest aldus het in de wet 
vervatte cumulatieverbod eerbiedigt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat, wat de ande
re elementen van de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van 
verweerder tegen eiser betreft, eiser · 
geen middel aanvoert; 

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

26 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 384 

2' KAMER - 26 februari 1985 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VER
OORDELING - VERGISSING IN DE AANWIJ
ZING VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEKST -
WETTELIJKE STRAF UITGESPROKEN - GEEN 
NIETIGHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - VEROORDELING - BESLIS-

SING DAT DE OMSCHREVEN CONSTITUTIEVE 
BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF VER
ENIGD ZIJN - VERGISSING IN DE AANWIJ
ZING VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEKSTEN 
- MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

1o De vergissing in de aanwijzing van de 
toepasselijke wettekst brengt geen nie
tigheid mede van de veroordelende be
slissing, indien de uitgesproken straf 
dezelfde is als die welke is bepaald 
door de op het misdrijf toepasselijke 
wet (1). (Artt. 411 en 414 Sv) 

2° Met redenen omkleed is de veroorde
Jende beslissing die oordeelt dat de 
omschreven constitutieve bestanddelen 
van het misdrijf verenigd zijn, doch 
een vergissing in de aanwijzing van de 
toepasselijke wettekst bevat (2). (Art. 
97 Gw.) 

(WARSON T. REYNDERS, CAMPSTEYN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8918) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
strafvordering tegen eiseres : 

A. wegens de telastleggingen I A 
en II A: 

Overwegende dat eiseres van die 
telastleggingen wordt vrijgesproken; 

Dat mitsdien de voorziening, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

B. wegens de feiten van de telast
leggingen I B en II B : 

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

doordat het arrest eiseres schuldig ver
klaart aan de telastleggingen << een som 

(1) en (2) Cass., 29 sept. 1947 (Bull. en 
Pas., 1947, I, 390); zie Cass., 25 feb. 1924 
(ibid., , 1924, I, 218) en de noot 1; de noot, get. 
R.H., onder Cass., 7 okt. 1946 (ibid., 1946, I, 
356) en de noot J.V., onder Cass., 21 maart 
1977 (A.C., 1977, 782). 
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geld van 268.000 frank die (haar) over
handigd werd onder verplichting om ze 
terug te geven of ze voor een bepaald 
doel te gebruiken of aan te wenden, be
drieglijk verduisterd of verspild te heb
ben ten nadele van Campsteyn Huberti
na », en « een som geld van 211.000 
frank, die (haar) overhandigd werd on
der verplichting om ze terug te geven of 
ze voor een bepaald doel te gebruiken of 
aan te wenden, bedrieglijk verduisterd of 
verspild te hebben ten nadele van Reyn
ders Jean », en haar uit hoofde van deze 
telastleggingen veroordeelt tot een ge
vangenisstraf van zes maanden en een 
geldboete van tweehonderd frank voor 
de eerste, en een gevangenisstraf van 
vijf maanden, met uitstel van vijf jaar, 
en een geldboete van tweehonderd frank 
voor de tweede telastlegging, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
noch zelf, noch door verwijzing naar het 
vonnis van de eerste rechter, melding 
maakt van een wetsbepaling die op de 
bewezen verklaarde misdrijven een straf 
stelt, en derhalve niet regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is, 
minstens dubbelzinnig, eiseres te veroor
delen wegens oplichting (hetgeen de ver
melding van het artikel 496 van het 
Strafwetboek door de eerste rechter, die 
de rechter in beroep zich eigen maakt, 
impliceert), en anderzijds in de motive
ring uitdrukkelijk te stellen dat eiseres 
slechts schuldig is aan misbruik van ver
trouwen, tegenstrijdigheid die met het 
volledig ontbreken van enige motivering 
gelijkstaat (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende, wat het eerste on
derdeel betreft, dat het arrest, door 
overneming van de artikelen ver
meld door de eerste rechter, een 
wettelijke bepaling aanwijst waarbij 
een straf wordt vastgesteld, name
lijk artikel 496 van het Strafwet
boek; 

Overwegende, wat het tweede on
derdeel betreft, dat het arrest in de 
omschrijving van de telastleggingen 
I B en II B de constitutieve bestand
delen van het misdrijf van misbruik 
van vertrouwen (verduistering) ver
meldt en beslist dat ten deze die be
standdelen verenigd zijn; 

Overwegende dat de appelrechters 
uitvoerig in nauwkeurige en duide
lijke overwegingen de aan. eiseres 
ten laste gelegde feiten onderzoeken 
en uit dit onderzoek besluiten dat 
met de eerste rechter dient te wor
den aangenomen dat eiseres zich 
heeft schuldig gemaakt aan mis
bruik van vertrouwen onder de te
lastlegging I B ( ... ) << overwegende 
dat de strafbare feiten omschreven 
worden als oplichting onder de te
lastlegging I A/IIa en als misbruik 
van vertrouwen onder de telastleg
ging I B/II B; dat deze feiten echter 
als bewezen voorkomen als mis
bruik van vertrouwen onder de te
lastlegging I B/II B en niet als op
lichting onder de telastlegging I A/II 
A>>; 

Dat de appelrechters aldus hun 
beslissing regelmatig met redenen 
omkleden en de verwijzing naar de 
artikelen aangewezen door de eerste 
rechter - zijnde artikel 496 (in 
plaats van artikel 491) van het Straf
wetboek - geen tegenstrijdigheid of 
dubbelzinnigheid schept maar klaar
blijkelijk aan een materiele missing 
is te wijten die geen schending van 
artikel 97 van de Grondwet oplevert 
en zonder invloed is op de geldig
heid van de genomen beslissing, nu 
het aangewezen artikel 496 van het 
Strafwetboek de uitgesproken straf
fen wettelijk verantwoordt; dat die 
materiele missing des te duidelijker 
is daar, rekening houdende met de 
door de eerste rechter voor zijn be
slissing gegeven redengeving, de 
vermelding in het beroepen vonnis 
van artikel 496 van het Strafwet
boek duidelijk een verschrijving is; 

Dat immers, riaar luid van de arti
kelen 411 en 414 van het Wetboek 
van Strafvordering, wanneer, zoals 
ten deze, de uitgesproken straf de
zelfde is als die welke bepaald is 
door de op het misdrijf toepasselijke 
wet, niemand de vernietiging van 
het arrest kan vorderen onder voor
geven dat bij de vermelding van de 
tekst van de wet een vergissing is 
begaan; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiseres : 

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

26 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, ~waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nr. 385 

2' KAMER - 27 februari 1985 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - UITSTEL VAN TENUITVOER
LEGGING DOOR DE RECHTER GEWEIGERD 
MET MISKENNING VAN HET RECHT VAN VER
DEDIGING - ONWE'ITIGE WEIGERING. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VEROORDELENDE BESLISSING - ONWETTIG
HEID VAN DE BESLISSING WAARBIJ UITSTEL 

GING DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLIS
SING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGE
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDER!i'JG. 

1' Het recht van verdediging wordt mis
kend door het vonnis dat uitstel van 
de tenuitvoerlegging van de straf wei
gert op grand dat de zelfzekerheid 
waarmee de beklaagde een onwaar
schijnlijk verhaal staande heeft gehou
den, blijk geeft van een wezenlijke 
kwade trouw die een billijke vergoe· 
ding van de getroffene aanzienlijk 
heeft vertraagd (1). 

2' Wanneer een vonnis wordt vernietigd 
wegens onwettigheid van de beslissing, 
waarbij aan de veroordeelde uitstel 
van de tenuitvoerlegging van de straf 
wordt geweigerd, slaat de vernietiging 
op de hele veroordeling (2). 

3' 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 (3). 

(DEBACKER T. SPINOY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3986) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

I. In zoverre de voorziening van 
eiseres gericht is tegen de beslissing 
op de tegen haar ingestelde strafvor
dering waarbij de verj aring van die 
rechtsvordering met betrekking tot 
de telastlegging B wordt vastge
steld: 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

WORDT GEWEIGERD - VOLLEDIGE VERNIETI- 1-----------------
GING. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN-

(1) Zie Cass., 23 dec. 1974 (A.C., 1975, 487). 

(2) Cass., 17 jan. 1978 (A.C., 1978, 599) 

NIET BEPERKT CA.SSATIEBEROEP VAN DE BE-, (3) Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3724 
KLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE BESLIS- (A.C., 1984-85, nr. 166) en 23 jan. 1985, A.R. 
SING OP DE STRAFVORDERING - VERNIETI- nr. 3602 (A.C., 1984-85, nr. 301). 
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II. In zoverre de voorziening van 
eiseres gericht is tegen de beslissing 
waarbij eiseres op de strafvordering 
veroordeeld wordt wegens het sub A 
ten laste gelegde feit en tegen de 
beslissing op de door verweerster te
gen haar ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 6, inzonderheid lid 1 en 
2, van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, van het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging en 
van artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie, 

doordat het arrest, na de telastlegging 
van het onopzettelijk toebrengen van sla
gen en verwondingen bewezen te hebben 
verklaard, eiseres veroordeelt tot een ge
vangenisstraf van twee maanden en tot 
een geldboete van driehonderd frank, 
verhoogd met vijfhonderd negentig opde
ciemen en vastgesteld op het bedrag van 
18.000 frank, bij niet-betaling waarvan 
binnen de wettelijke termijn een vervan
gende gevangenisstraf van vijftien dagen 
wordt opgelegd, op grond « dat de zelf
verzekerdheid waarmee (eiseres) een on
waarschijnlijk verhaal blijft staande hou
den, wijst op echt kwade trouw die, gelet 
op de omstandigheden van de zaak, vol
strekt onaanvaardbaar is; dat de kwade 
trouw die een billijke schadeloosstelling 
aanzienlijk heeft vertraagd, zich verzet 
tegen het toekennen van een, zelfs ge
deeltelijk, uitstel >>, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 6, lid 
2, van het Verdrag betreffende de rech
ten van de mens bepaalt dat een ieder, 
die wegens een strafbaar feit wordt ver
volgd, voor onschuldig wordt gehouden 
totdat zijn schuld volgens de wet bewe
zen wordt; hieruit volgt dat het bewijs 
van de schuld van een beklaagde door 
het openbaar ministerie moet worden ge
leverd en dat beklaagde het recht heeft 
om als verweerder de stelling van de 
vervolgende partij te betwisten, zodat 
het arrest, nu het eiseres veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van twee maanden 
en tot een geldboete van driehonderd 
frank en nu het voor die straffen geen, 
zelfs niet een gedeeltelijk, uitstel toekent 
op grond dat eiseres de feiten en dus 
haar schuld is blijven ontkennen, het 
vermoeden van onschuld waarvan een ie
der geniet die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd, miskent en derhalve ar-

tikel 6, lid 2, van het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens schendt 
alsook het recht van verdediging van ei
seres die immers wordt gestraft wegens 
de manier waarop ze haar schuld heeft 
ontkend (schending van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging); 

tweede onderdeel, eiseres bij conclusie 
betoogde dat, zelfs in de veronderstelling 
dat zij de bestuurster was die de kleine 
Sarah aangereden heeft, zij dan nog niet 

· gehouden kan zijn tot schadeloosstelling 
van het slachtoffer vermits aileen 
laatstgenoemde aansprakelijk was voor 
de door haar geleden schade; de burger
lijke partij die schadeloosstelling vor
dert, de gegrondheid van haar vordering 
moet bewijzen; beklaagde op grond van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging het recht heeft om de vorde
ringen van de burgerlijke partij te be
twisten; het enkele feit dat beklaagde de 
vorderingen van de burgerlijke partij, te
recht of ten onrechte, betwist, de straf
verzwaring en inzonderheid de weigering 
om uitstel van de tenuitvoerlegging van 
de straf toe te staan, niet verantwoordt; 
het arrest bijgevolg, nu het eiseres tot 
een gevangenisstraf van twee maanden 
en tot een geldboete van driehonderd 
frank veroordeelt en beslist dat er geen 
grond bestaat om voor die straffen een, 
zelfs gedeeltelijk, uitstel toe te staan op 
grond dat eiseres door haar schuld en 
haar aansprakelijkheid voor het ongeval 
te blijven ontkennen, de billijke schade
loosstelling van het slachtoffer aanzien
lijk heeft vertraagd, het recht van eise
res om haar burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid te betwisten miskent en der
halve het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, alsook artikel 8 
van de wet van 29 juni 1964 betreffende 
de opschorting, het uitstel en de probatie 
schendt: 

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

het vermeldt dat « de zelfverzekerd
heid waarmee beklaagde een on
waarschijnlijk verhaal blijft staande 
houden, wijst op echt kwade trouw 
die, gelet op de omstandigheden van 
de zaak, volstrekt onaanvaardbaar 
is; dat die kwade trouw die een bil
lijke schadeloosstelling aanzienlijk 
heeft vertraagd, zich verzet tegen 
het toekennen van een, zelfs gedeel
telijk, uitstel », eiseres, die niet de 
bewijslast droeg, onrechtstreeks het 
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recht betwist vrij naar voren te 
brengen al hetgeen zij dienstig acht
te voor de uitoefening van haar 
recht van verdediging en haar ver
weer te voeren zoals zij dat wenste; 
dat het aldus het in het middel be
doelde algemeen rechtsbeginsel mis
kent; 

Dat dit onderdeel in dat opzicht 
gegrond is; 

Overwegende dat het uitstel een 
bestanddeel is van de hoofdstraf, zo
dat de onwettigheid van de beslis
sing in verband met het uitstel de 
vernietiging van de gehele veroorde
ling tot gevolg heeft; 

Overwegende dat de op de niet 
beperkte voorziening van eiseres 
uitgesproken vernietiging van de be
slissing op de strafvordering de ver
nietiging tot gevolg heeft van de be
slissing op de tegen haar ingestelde 
civielrechtelijke vordering, die voort
vloeit uit eerstgenoemde beslissing; 

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 arrest, behalve in zoverre 
het de strafvordering wegens de te
lastlegging B verjaard verklaart; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat;. 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

Nr. 386 

2' KAMER - 27 februari 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - DEVO
LUTIEVE KRACHT - HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE EN VAN DE BE
KLAAGDE - GEVOLGD M.B.T. DE RECHTSVOR
DERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
DE BEKLAAGDE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - MEMORIE 
TER GRIFFIE VAN HET HOF INGEDIEND - ME
DEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET 
HOF VAN CASSATIE VEREIST. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VER
NIETIGING OP HET CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE VAN DE BESLISSING OP DE 
RECHTSVORDERING VAN EEN BURGERLIJKE 
PARTIJ - VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE 
VAN DE BESLISSING DIE IS GEGROND OP DE
ZELFDE ONWETTIGHEID EN GEWEZEN OP DE 
RECHTSVORDERING VAN EEN ANDERE BUR
GERLIJKE PARTJJ TEGEN DE EERSTE ALS BE
KLAAGDE, NU DIE ANDERE BURGERLIJKE 
PARTIJ REGELMATIG CASSATIEBEROEP 
HEEFr INGESTELD. 

1 o Op de enkele hog ere .beroepen van het 
openbaar ministerie en van de be
klaagde kan de appelrechter, bij ge
brek aan principaal of incidenteel ha
ger beroep van de burgerlijke partih 
de veroordeling van de beklaagde je
gens de burgerlijke partij niet verzwa
ren (1). (Art. 202 Sv.) 

2o Niet ontvankelijk is de memorie van 
de burgerlijke partij, eiseres tot cassa
tie, wanneer zij ter. griffie van het Hoi 
van Cassatie is ingediend zonder de 
medewerking van een advocaat bij dat 
hoi (2). (Art. 425 Sv.) 

3° Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing tot 
veroordeling op de rechtsvordering van 
een burgerlijke partij, brengt vei:nieti-

27 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit-1----------------
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 

(1) Zie Cass., 5 sept. 1984, A.R. nr. 3579 
(A.C., 1984-85, nr. 10). 

(2) Cass., 23 feb. 1982, A.R. nr. 7019 
(A.C., 1981-82, nr. 374). 
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ging mede van de beslissing op de 
door een andere burgerlijke partij te
gen de eerste ingestelde rechtsvorde
ring, wanneer de beslissing aan dezelf
de onwettigheid Jijdt en de andere 
burgerlijke partij zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien (3). 

(SIMON A., SIMON L. T. DEVOS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3987) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 oktober 1984 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen; 

I. Op de voorziening van Andre 
Simon, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 

(3) Die uitbreiding van de vernietiging doet 
zich het vaakst voor wanneer de beklaagde, 
die vernietiging van zijn burgerrechtelijke ver
oordeling bekomt, zichzelf burgerlijke partij 
heeft gesteld tegen een medebeklaagde (b.v. 
Cass., 21 nov. 1979 en 25 maart 1980, 
A.C., 1979-80, nrs. 193 en 471), of als de voor 
de beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij (Cass., 29 maart 1977, ibid., 1977, 821) of 
nag de verzekeraar van de beklaagde, (Cass., 
28 mei 1973, ibid., 1973, 939; Cass., 20 nov. 1984, 
A.R. nr. 8639, ibid., 1984-85, nr. 176) zich tegen 
een medebeklaagde burgerlijke partij heeft ge
steld. 

In het geval dat aanleiding heeft gegeven tot 
het geannoteerde arrest verkrijgt de beklaagde 
Andre Simon vernietiging van zijn burgerrech
telijke veroordeling. 

De vernietiging wordt uitgebreid tot het be
schikkende gedeelte betreffende de vader van 
de beklaagde, Leon Simon, in zijn hoedanig
heid van burgerlije partij tegen de medebe
klaagde Devos. De vader, nl. Leon Simon, was 
niet burgerrechtleijk aansprakelijk voor zijn 
zoon. Hij heeft echter slechts een derde van 
de door hem gevorderde schadevergoeding 
verkregen doordat hij de vader was van de be
klaagde, Andre Simon, die zelf voor twee der
de aansprakelijk was voor het ongeval. 

De vernietiging diende des te meer te wor
den uitgebreid daar Leon Simon, de eigenaar 
van het beschadigde voertuig, blijkbaar een 
rechtstreekse schade had opgelopen en geen 
schade per repercussie; in dit geval zou hij 
recht gehad hebben op de volledige vergoeding 
van zijn schade (Cass., 10 en 18 feb. en 14 
april 1981, A.R. nrs. 5907, 1361 en 6056, 
A.C., 1980-81, nrs. 342, 366 en 470; Cass., 6 
okt. 1982, A.R. nr. 2192, ibid., 1982-83, nr. 95). 

op de tegen de medebeklaagde Joi:H 
Devos ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
op de tegen hem ingestelde strafvor
dering: 

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

C. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
op de door verweerder tegen hem 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 807, 1068 
en 1138 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om aan verweerder een bedrag van 
26.245 frank te betalen, 

terwijl verweerder, die geen hoofd- of 
incidenteel beroep heeft ingesteld, bij 
conclusie enkel vroeg dat het beroepen 
vonnis waarbij hem een vergoeding van 
19.675 frank was toegekend, zou worden 
bevestigd; de rechtbank bijgevolg, door 
aan verweerder meer dan het gevraagde 
toe te kennen, uitspraak heeft gedaan 
over niet gevorderde zaken en artikel 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek als
ook de regel betreffende de devolutieve 
werking van het hoger beroep heeft ge
schonden: 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat ai
leen eiser en het openbaar ministe
rie hager beroep hebben ingesteld 
tegen het vonnis van de politierecht
bank; 

Overwegende dat het beroepen von
nis eiser, op grand dat hij voor de 
helft burgerrechtelijk aansprakelijk 
was voor het ongeval, had veroor
deeld om aan verweerder een ver-

. goeding van 19.675 frank te betalen, 
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verhoogd met de vergoedende inte
resten en de kosten; dat het bestre
den vonnis, ofschoon verweerder 
geen hoofd- of incidenteel beroep 
had ingesteld, beslist dat deze 
slechts een derde van de aansprake
lijkheid draagt en het bedrag tot be
taling waarvan eiser was veroor
deeld jegens verweerder, brengt op 
26.245 frank, verhoogd met de inte
resten en de kosten; dat het vonnis 
zodoende de toestand van eiser ver
zwaard en aldus artikel 202 van 
het Wetboek van Strafvordering 
schendt; 

Oat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

II. Op de voorziening van Leon Si
mon, burgerlijke partij : 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissin
gen op de strafvordering ten laste 
van de beklaagden Andre Simon en 
Joel Devos: 

Overwegende dat eiser, die als 
burgerlijke partij niet in kosten van 
die strafvordering is verwezen, geen 
hoedanigheid bezit om zich tegen 
die beslissingen in cassatie te voor
zien; 

Oat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
op de door hem tegen verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert waarop het Hof 
vermag acht te slaan; dat immers de 
memorie, die in zijn naam op de 
griffie van het Hof is neergelegd op 
13 november 1984, is ingediend zon
der de ambtelijke tussenkomst van 
een advocaat bij het Hof en derhal
ve niet ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat de op 
de regelmatige voorziening van ei
ser uitgesproken vernietiging van de 
beslissing op de door verweerder te
gen de eiser Andre Simon ingestel-

de civielrechtelijke vordering de ver
nietiging tot gevolg heeft van de 
beslissing op de door de eiser Leon 
Simon tegen verweerder ingestelde 
civielrechtelijke vordering, nu die 
beslissing door dezelfde onwettig
heid is aangetast; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
eerste twee middelen van de eiser 
Andre Simon die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis, in zoverre het 
uitspraak doet over de civielrechte
lijke vorderingen van de verweerder 
Devos tegen de eiser Andre Simon 
en van de eiser Leon Simon tegen 
de verweerder Devos; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt de eisers, ieder van hen, in 
de helft van de kosten van hun 
voorziening; laat het overblijvende 
gedeelte ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep. 

27 februari 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Derenne, Namen. 

Nr. 387 

2" KAMER - 27 februari 1985 

1° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
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1° Wanneer sommige beslissingen vervat 
in een arrest of vonnis door een of 
meer cassatieberoepen worden bestre
den, zijn de in dat vonnis of arrest ver
vatte beslissingen waartegen geen cas
satieberoep is ingesteld, niet aan het 
Hof voorgelegd en slaat, in de regel, 
de gehele of gedeeltelijke vernietiging 
van de bestreden beslissingen niet op 
de niet bestreden beslissingen. 

2° Wanneer het Hof in zijn beschikkende 
gedeelte de bestreden beslissing ver
nietigt, doet het noodzakelijkerwijze 
uitspraak binnen de perken van de 
cassatieberoepen, ongeacht de gebruik
te bewoordingen, en is de vernietiging, 
op de burgerlijke rechtsvorderingen, 
noodzakelijk beperkt tot de draagwijd
te van de middelen krachtens welke 
zij is uitgesproken (1). 

(DEHEU T. PEETERS E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4125) 

HET HOF; - Gelet op het door 
het Hof op 5 september 1984 gewe
zen arrest (2); 

Gelet op het verzoek tot uitleg
ging en verbetering van dat arrest; 

Overwegende dat het verzoek be
oogt te horen zeggen dat de vernieti
ging, die door het Hof in het tussen 
de partijen gewezen arrest van 5 
september 1984 is uitgesproken, van 
de beslissingen van het bestreden 
vonnis dat op 14 februari 1984 door 
de Correctionele Rechtbank te Brus
sel in hager beroep is gewezen op 
de « tegen » de eisers ingestelde ci
vielrechtelijke vorderingen, zich niet 
uitstrekt tot de beslissing waarbij de 
civielrechtelijke vordering van de 
naamloze vennootschap Molens van 
Deinze << tegen de eiser Deheu » 
werd afgewezen, en dat de vernieti-. 

ging van de beslissing van dat von
nis waarbij uitspraak is gedaan over 
de door Jean Deheu tegen Andries 
Peeters ingestelde civielrechtelijke 
vordering enkel slaat op de beslis
sing waarbij de schade van Jean De
heu is vastgesteld; 

Overwegende dat uit het arrest 
van 5 september 1984 blijkt dat de 
middelen die Peeters heeft voorge
dragen tot staving van de beperkte 
voorziening die hij tegen het op 14 
februari 1984 door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel gewezen von
nis had ingesteld, niet gegrond wa
ren en dus enkel tot vernietiging 
van dat vonnis hebben geleid, in zo
verre het : 1 o uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vorderi.1g van de 
naamloze vennootschap Molens van 
Deinze tegen eiser Peeters en over 
de civielrechtelijke vorderingen van 
genoemde eiser tegen Leys en de 
naamloze vennootschap Molens van 
Deinze, behalve in zoverre dat von
nis beslist dat genoemde eiser een 
fout in oorzakelijk verband met het 
ongeval heeft begaan en het bedrag 
van de door de naamloze vennoot
schap Molens van Deinze geleden 
schade vaststelt; 2o het bedrag waar
toe het eiser Peeters jegens Deheu 
veroordeelt, vaststelt op 107.937 
frank, verhoogd met de interesten; 

Overwegende dat de naamloze 
vennootschap Molens Van Deinze 
geen voorziening heeft ingesteld te
gen de beschikking van het bestre
den vonnis waarbij de door haar te
gen Deheu ingestelde civielrechte
lijke vordering wordt afgewezen, en 
dat Deheu, die trouwens geen be
lang zou hebben gehad bij een voor
ziening tegen die beslissing, zijn 
cassatieberoep heeft beperkt in de 
volgende bewoordingen: « Voorzie
ning in cassatie die enkel tegen het 
vonnis is ingesteld, in zoverre dit de 

-----------------1 civielrechtelijke vordering van Jean 
{1) Zie Cass., 30 april 1914 (Bull. en 

Pas., 1914, I, 207); 26 juni 1930 (ibid., 1930, I, 
257); 22 dec. 1978 {A.C, 1978-79, 485); zie oak 
de noot F.D. onder Cass., 7 dec. 1978 
(ibid., 1978-79, 404), inz. biz. 404, 2e kolom. 

{2) A.C., 1984-85, nr. 8. 

Deheu tegen Leo Leys en de naam
loze vennootschap Molens van Dein
ze afwij st en hem de kosten ten las
te legt »; dat tegen die beslissing 
geen enkele voorziening was inge
steld, zodat ze niet aan het Hof was 
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onderworpen en de uitgesproken 
vernietiging niet op haar betrekking 
he eft; 

Dat bovendien het door Deheu 
aangevoerde en gegrond verklaarde 
middel eilkel kritiek oefende op de 
beslissing waartegen eiser zich re
gelmatig in cassatie had voorzien en 
enkel de vernietiging van die beslis
sing tot gevolg kon hebben; 

Overwegende dat, wanneer het 
Hof in het beschikkende gedeelte de 
bestreden beslissing vernietigt, het 
ongeacht de gebruikte bewoordin
gen noodzakelijkerwijze uitspraak 
doet binnen de perken van de voor
zieningen en dat de vernietiging 
op de civielrechtelijke vorderingen 
noodzakelijkerwijze uitgesproken 
wordt binnen de perken van de mid
delen die tot de vernietiging hebben 
geleid; 

Dat de vernietiging zich ten deze 
derhalve niet kon uitstrekken tot de 
niet door de voorzieningen bestre
den beslissing van het vonnis van 14 
februari 1984 waarbij de door de 
naamloze vennootschap Molens Van 
Deinze tegen Deheu ingestelde ci
vielrechtelijke vordering was afge
wezen en dat de vernietiging van de 
beslissing van bedoeld vonnis, met 
betrekking tot de uitspraak op de 
door Jean Deheu tegen Andries Pee
ters ingestelde civielrechtelijke vor
dering, beperkt is tot de beslissing 
waarbij het bedrag van de door 
Jean Deheu geleden schade is vast
gesteld; 

Om die redenen, zegt dat er geen 
grond is tot verbetering van het 
door het Hof op 5 september 1984 
gewezen arrest; zegt dat de in het 
beschikkende gedeelte van dat ar
rest uitgesproken vernietiging van 
de beslissing van het bestreden von
nis dat op 14 februari 1984 door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel 

in hoger beroep is gewezen op de 
<< tegen » de eisers ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen, zich niet 
uitstrekt tot de beslissing van het 
bestreden vonnis waarbij de door de 
naamloze vennootschap Molens van 
Deinze << tegen de eiser Deheu » 
ingestelde civielrechtelijke verde
ring is afgewezen, en dat de vernie
tiging van de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van Jean De
heu tegen Andries Peeters beperkt 
is tot de beslissing waarbij het be
drag van de door Jean Deh~u gele
den schade is vastgesteld; beveelt 
dat van dit arrest melding 2)al wor
den gemaakt op de kant van het ar
rest van 5 september 1984 en van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis 
dat op 14 februari 1984 in hoger be
roep is gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

27 februari 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelings:voorztiter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat:· mr. Das
sesse. 

Nr. 388 

2" KAMER - 27 februari 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESLIS
SING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT WAAR
BIJ HET BEVEL TOT AANHOUDING WORDT BE
VESTIGD - DUBBELZINNIGE REDENEN -
NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
SLISSING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT 
WAARBIJ HET BEVEL TOT AANHOUDING 
WORDT BEVESTIGD - DUBBELZINNIGE REDE
NEN - N!ET REGELMAT!G MET REDENEN OM
KLEDE BESL!SSING. 

1 • en 2" Dubbelzinnig en derhalve niet re
gelmatig met redenen omkleed is de 
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beslissing van het onderzoeksgerecht 
waarbij een bevel tot aanhouding 
wordt bevestigd, terwijl in het onzeke
re wordt gelaten of dat gerecht van 
oordeel was dat het bevel was ver
leend met toepassing van art. 8 Wet 
Voorlopige Hechtenis, wegens feiten 
waarvoor verdachte vroeger al in vrij
heid was gelaten, dan wei met toepas
sing van de artt. 1 en 2 van die wet, 
wegens andere feiten (1). 

(FLOR!ZOONE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4130) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1984 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 1, 2 en 8 van de wet op de voorlo
pige hechtenis : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie ter zitting van het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, betoogde dat hij in het kader 
van een door de onderzoeksrechter 
te Mechelen in mei 1984 gedaan on
derzoek herhaalde malen was on
dervraagd in verband met die dief
stal, maar dat hij uit dien hoofde in 
vrijheid was gelaten; dat hij daaruit 
heeft afgeleid dat hij krachtens arti
kel 8 van de wet op de voorlopige 
hechtenis niet wegens die diefstal 
onder bevel tot aanhouding kon 
worden gesteld, tenzij op voorwaar
de dat die maatregel wegens nieuwe 
en ernstige omstandigheden vereist 
was; 

Overwegende dat het arrest op die 
conclusie antwoordt << dat sedert 
eind mei 1984 ... , tijdstip waarop de 
verdachte herhaalde malen werd on
dervraagd in het kader van een door 

de onderzoeksrechter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen gedaan onderzoek, nieuwe 
gegevens aan het licht zijn gekomen 
die het op 12 december 1984 verleen
de aanhoudingsbevel - het eerste 
dat tegen verdachte is uitgevaardigd 
wegens de feiten die het vermeldt 
- ten voile verantwoorden; dat der
halve, gelet op het bestaan van ern
stige schuldaanwijzingen tegen ver
dachte, dat aanhoudingsbevel naar 
behoren met redenen is omkleed 
naar het vereiste van artikel 1, der
de lid, van de wet van 20 april 
1874 »; 

Dat het arrest het aldus in het on
gewisse laat of het hof van beroep 
beslist dat het bevel tot aanhouding 
van 12 december 1984 was verleend 
op grond van artikel 8 van de wet 
op de voorlopige hechtenis dan wel 
of het beslist dat het wegens andere 
feiten, krachtens de artikelen 1 en 2 
van die wet, was uitgevaardigd; 

Overwegende dat het bevel tot 
aanhouding dat op 12 december 1984 
door de onderzoeksrechter te Ver
viers tegen eiser was verleend we
gens vereniging van boosdoeners, le
vering van werktuigen aan een ge
organiseerde bende voor het plegen 
van misdaden waarop de doodstraf 
of dwangarbeid staat, verberging 
van boosdoeners en diefstal door 
middel van geweld of bedreiging 
met drie van de in de artikelen 4 71 
en 472 van het Strafwetboek om
schreven omstandigheden, vermeldt 
dat de verdachte in Belgie verblijft 
maar dat de feiten kunnen gestraft 
worden met vijftien tot twintig jaar 
dwangarbeid of met een zwaardere 
straf; dat de redengeving van het 
aanhoudingsbevel slechts verant
woord is door de diefstal die op 22 
maart 1984 door middel van geweld 
of bedreiging is gepleegd te Puurs, 
in het gerechtelijk arrondissement 
Mechelen; Dat het Hof ten gevolge van die ----------------1 dubbelzinnigheid de bestreden be

(1) Zie Cass., 28 april 1982, A.R. nr. 2274 
(A.C., 1981-82, nr. 507). 

slissing onmogelijk op haar wettig
heid kan toetsen; 
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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 het Hof 
van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

27 februari 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 389 

2• KAMER - 27 februari 1985 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA· 
VING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLOPI
GE HECHTENIS, ART. 5 - REDENGEVING. 

(DESMEDT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4131) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1984 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, hieruit afge-
leid dat het arrest, met wijziging van de 
beschikking van de raadkamer, de voor
lopige hechtenis van de sedert 23 maart 
1984 gehechte eiser handhaaft op grond 
van " de ernstige schuldaanwijzingen die 
onder meer voortvloeien uit het feit dat 
verdachte en zijn voertuig door verschil
lende getuigen werden herkend », « de 
uitzonderlijke zwaarwichtigheid van de 
feiten waaraan immers een gewapend 
optreden in bende is voorafgegaan » en 
« het zware gerechtelijk verleden van 
verdachte », uit welke gegevens het ar
rest afleidt dat de persoonlijkheid van ei
ser « gevaar oplevert voor de openbare 
rust», 

terwijl, eerste onderdeel, het hier alge
mene beschouwingen betreft die op ge
lijk welke beslissing tot handhaving van 
een voorlopige hechtenis van toepassing 
kunnen zijn; 

tweede onderdeel, de ernstige schuld
aanwijzingen die altijd voorhanden zijn 
wanneer een bevel tot aanhouding wordt 
verleend en bevestigd, op zich geen vol
doende gronden kunnen opleveren om 
een voorlopige hechtenis !anger dan tien 
maanden te handhaven; 

derde onderdeel, de feiten die het ar
rest 11ls zwaarwichtig omschrijft, door ei
ser worden betwist, zodat zijn latere ver
oordeling niet zeker is; het trouwens de 
feitenrechter aileen is die de zwaarwich
tigheid van de feiten moet beoordelen; 

vierde onderdeel, de persoonlijkheid 
van de verdachte volgens de redenering 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling noodzakelijkerwijs gevaar oplevert 
voor de openbare rust omdat er tegen 
hem ernstige schuldaanwijzingen be
staan en de in het aanhoudingsbevel ver
melde feiten zwaarwichtig zijn; 

De reden waarom de aangeduide gege
vens, eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte, ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden opleve
ren die de openbare veiligheid derma
te raken dat de hechtenis moet wor
den gehandhaafd, wordt niet aangege
ven door het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, met wijzi
ging van de beschikking van de raad
kamer waarbij de invrijheidstelling 
van de verdachte werd bevolen, enkel 
wijst op « de ernstige aanwijzingen 
van schuld die onder meer voortvloei
en uit het feit dat verschillende getui
gen verdachte en diens voertuig heb
ben herkend », « de uitzonderlijke 
zwaarwichtigheid van de feiten, waar
aan immers een gewapend optreden in 
bende voorafgegaan is » en « het 
zwaar gerechtelijk verleden » van ver
dachte, om daaruit of te leiden dat 
« de persoonlijkheid van (laatstge
noemde} gevaar oplevert voor de open
bare rust » (1). (Wet Voorlopige Hech
tenis, art. 5). vijfde onderdeel, de omstandigheid dat 

eiser reeds meer dan eens is veroordeeld -------------------1 wegens zware misdaden tegen eigendom
(1) Zie Cass., 26 okt. 1983, A.R. nr. 3242 

(A.C., 1983-84, nr. 119). 
men op zich geen voldoende wettelijke 
grondslag oplevert voor de handhaving 
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van de voorlopige hechtenis, nu het ar
rest niet vaststelt dat wegens die om
standigheid de hechtenis uit het oogpunt 
van openbare veiligheid geboden is; ook 
al kan het gerechtelijk verleden in be
paalde gevallen de overtuiging wettigen 
dat de persoonlijkheid van de verdachte 
gevaar oplevert voor de openbare rust, 
het dan nog de plicht is van het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, eraan te herinneren welke feiten in 
het verleden zijn gepleegd en in welk 
verband ze staan met de nieuwe feiten 
waarvoor verdachte wordt vervolgd; de 
openbare veiligheid slechts kan worden 
geacht in gevaar te zijn indien de kamer 
van inbeschuldigingstelling vaststelt dat 
de nieuwe feiten van dezelfde aard zijn 
als de vorige en dat er derhalve gevaar 
voor herhaling bestaat; 

zesde onderdeel, het hof van beroep, 
kamer van inbeschuldigingstelling, open
bare rust schijnt te verwarren met open
bare veiligheid; de openbare rust slechts 
een aspect is van de openbare veiligheid; 
zij weliswaar kan worden verstoord door 
de heftige reacties van de openbare opi
nie op het bericht van de vrijlating van 
een verdacht; het arrest echter niet ver
meldt hoe de invrijheidstelling van eiser 
de openbare rust kan verstoren; 

zevende onderdeel, het arrest met 
geen woord rept over de persoonlijkheid 
van eiser, tenzij dan in verband met zijn 
zwaar gerechtelijk verleden dat het ech
ter niet nauwkeurig omschrijft of in de 
tijd situeert; 

achtste onderdeel, het voorbereidend 
onderzoek reeds vele maanden is afge
sloten; al de thans lopende onderzoeks
verrichtingen betrekking hebben op an
dere verdachten, hetgeen niet wordt 
vastgesteld door het hof van beroep, ka
mer van inbeschuldigingstelling : 

Over het eerste, tweede, vijfde, 
zesde en zevende onderdeel: 

Overwegende dat het arrest, dat 
de gronden van de vordering van 
het openbaar ministerie niet over
neemt, de beschikking van de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Verviers waarbij de invrij
heidstelling van eiser was bevolen, 
wijzigt, doch enkel op grond van 
<< de ernstige schuldaanwijzingen die 
onder meer voortvloeien uit het feit 
dat verdachte en zijn voertuig door 
verschillende getuigen werden her
kend », << de uitzonderlijke zwaar-

wichtigheid van de feiten waaraan 
immers een gewapend optreden in 
bende is voorafgegaan » en << het 
zwaar gerechtelijk verleden »van ei
ser, en daaruit afleidt dat << de per
soonlijkheid van (laatstgenoemde) 
gevaar oplevert voor de openbare 
rust »; 

Dat het arrest aldus niet nauw
keurig omschrijft waarom de opge
somde gegevens, eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de ver
dachte, ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden zijn die de handha
ving van de hechtenis in het belang 
van de openbare veiligheid verant
woorden; 

Dat het middel' in dat opzicht ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen van het eerste 
middel en van de andere middelen 
van eiser die niet tot cassatie zon
der verwij zing kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

27 februari 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Lancas
ter, Brussel. 

Nr. 390 

1' KAMER - 28 februari 1985 

1° OVEREENKOMST - BURGERLIJK WET

BOEK, ART. 1165 - EEN OVEREENKOMST 
BRENGT ALLEEN GEVOLGEN TEWEEG TUSSEN 
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DE CONTRACTERENDE PARTIJEN - DRAAG
WIJDTE VAN DIE BEPALING. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-

DERINGEN EN SCHULDEN - BEOORDELING 
VAN DE SAMENHANG- ONAANTASTBARE BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

MENTSAKKOORD EN GERECHTE- 7° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
LIJK AKKOORD - TIJDELIJKE HAN-
DELSVERENIGING - FAILLISSEMENT VAN 
EEN DER VENNOTEN - GEVOLGEN VAN DE 
OVEREENKOMST TUSSEN DE VENNOTEN -
VERBINTENIS VAN DE SCHULDEISERS IN HET 
F AILLISSEMENT. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - WEDERKERIG CON
TRACT - OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE 
HANDELSVERENIGING - AANNEMINGSCON
TRACT TUSSEN DE TIJDELIJKE VENNOTEN EN 
DE OPDRACHTGEVER- FAILLISSEMENT VAN 
EEN DER VENNOTEN - TIJDELIJKE VENNO
TEN, SCHULDEISERS VAN DE DOOR DE OP
DRACHTGEVER VERSCHULDIGDE VOOR
SCHOTTEN EN SCHULDENAARS VAN DE LAS
TEN VAN DE ONDERNEMING - SCHULDVOR
DERINGEN EN SCHULDEN DIE EEN ENIGE EN 
ONDEELBARE REKENING MOETEN VORMEN -
GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT VOOR 
HET ONDERLING VERBAND VAN DE WEDER
ZIJDSE VERBINTENISSEN UIT DE OVEREEN
KOMST VAN TIJDELIJKE HANDELSVERENI
GING. 

4° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD OVEREENKOMST 
VAN TIJDELIJKE HANDELSVERENIGING -
FAILLISSEMENT VAN EEN DER VENNOTEN -
SCHULDVORDERINGEN VAN DE FAILLIETE 
VENNOOT VAN V66R HET FAILLISSEMENT -
SCHULDEN VAN DE VENOTEN - HOOFDE
LIJKE SCHULDEN BETAALD DOOR DE NIET 
FAILLIETE VENNOOT - SCHULDVERGELIJ
KING - VEREISTEN. 

5° SCHULDVERGELIJKING- OVEREEN
KOMST VAN TIJDELIJKE HANDELSVERENI
GING - FAILLISSEMENT VAN EEN DER VEN
NOTEN - SCHULDVORDERINGEN VAN DE 
FAILLIETE VENNOOT VAN V66R HET FAILLIS
SEMENT - SCHULDEN VAN DE VENNOTEN -
HOOFDELIJKE SCHULDEN BETAALD DOOR DE 
NIET FAILLIETE VENNOOT - SCHULDVERGE
LIJKING NIETTEGENSTAANDE HET FAILLISSE
MENT- VEREISTEN. 

6° SAMENHANG - SCHULDVERGELIJKING 
NIETTEGENSTAANDE FAILLISSEMENT- VER
EISTE SAMENHANG TUSSEN SCHULDVOR 

MENTSAKKOORD EN GERECHTE-
LIJK AKKOORD - GELIJKHEID TUSSEN 
DE SCHULDEISERS VAN HET FAILLISSEMENT 
- BEGRIP. 

8° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE-
LIJK AKKOORD CURATOR 
BEVOEGDHEDEN - CONTRACTEN DOOR DE 
GEFAILLEERDE GESLOTEN - VERDERE UIT
VOERING VAN DIE CONTRACTEN - WETTIG
HEID - VEREISTEN. 

1° Uit art. 1165 B.W. volgt niet dat een 
overeenkomst niet bestaat voor der
den; de overeenkomst kan, integen
deel, aan derden worden tegengewor
pen en dezen zijn in beginsel ertoe 
gehouden de gevolgen ervan tussen de 
contracterende partijen te erkennen 
(1). 

2o De schuldeisers van een gefailleerd 
vennoot in een overeenkomst van tij
delijke handelsvereniging dienen zich 
te houden aan de gevolgen welke die 
overeenkomst tussen de vennoten te
weegbrengt, wanneer zij tussen dezen 
zonder bedrog is gesloten. 

3° Het faillissement van een der partijen 
in een wederkerig contract, zoals een 
overeenkomst van tijdelijke handels
vereniging, maakt geen einde aan de 
onderlinge samenhang van de weder
zijdse verbintenissen uit dat contract; 
daaruit volgt dat, wanneer tijdelijke 
vennoten een aannemingscontract heb
ben gesloten met de opdrachtgever, 
een der vennoten nadien failliet wordt 
verklaard en de andere vennoot na het 
faillissement de schulden en lasten, 
die v66r het faillissement bestonden 
en die noodzakelijk waren voor de uit
voering van de aanneming, betaalt, de
ze vennoot zich t.a. v. de curator van 
het faillissement kan beroepen op zijn 
rechten t.a. v. de schuldvorderingen 
van de failliete vennoot jegens de op
drachtgever wegens werken, die v66r 
het faillissement zijn uitgevoerd, als 
blijkt dat die schuldvorderingen en 

(1) Zie Cass., 10 dec. 1971 (A.C., 1972, 360) en 
7 sept. 1972 (1b1d., 1973, 24), redenen 
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schulden volgens de bedingen van de 
overeenkomst van tijdelijke handels
vereniging een enige en ondeelbare re
kening moeten vormen (2). (Impliciet.) 

4", 5" en 6" De rechter verantwoordt wet
tig zijn beslissing dat de door de par
tijen in een overeenkomst van tijde
lijke handelsvereniging bedongen 
schuldvergelijking, niettegenstaande 
het fai)lissement van een der vennoten 
tot stand komt tussen, enerzijds, de 
schuldvorderingen van de failliete ven
noot die v66r het faillissement beston
den maar daarna zijn gei"nd en, ander
zijds, (ie hoofdelijke schulden van de 
vennoten die door de niet failliete ven
noot zijn betaald, als hij op grand van 
een feitelijke beoordeling van de gege
vens van de zaak oordeelt dat, nu de 
overeenkomst van tijdelijke handels
vereniging zonder bedrog is gesloten 
tussen de gefailleerde en zijn vennoot, 
wegens de samenhang tussen die 
schuldvorderingen en de schulden, de 
in het contract bedongen schuldver
gelijking plaatsheeft niettegenstaande 
een van de vennoten iailliet is ver
klaard (3). 

7" Uit de omstandigheid dat, enerzijds, 
schuldvergelijking tussen de schuld
vorderhJ.gen en de schulden, als door 
de partijen in een overeenkomst van 
tijdelijke handelsvereniging bedongen, 
plaatsheeit niettegenstaande het fail
lissement van een der vennoten, en 
dat, anderzijds, de schuldeisers van 
het faillissement zich dienen te hou
den aan de gevolgen tussen de par
tijen in die zonder bedrog gesloten 
overeenkomst bedongen, kan niet wor
den afgeleid dat er geen gelijkheid zou 
zijn tussen de schuldeisers van het 
iaillissement. 

8" De uitvoering van de door de geiail
leerde zonder bedrog gesloten contrac
ten kan door de curators wettig wor
den voortgezet indien zij oordelen dat 
die uitvoering strookt met de belangen 
van de. boedel; uit de enkele omstan
digheid dat de curators de uitvoering 
van zodanige contracten willen voort
zetten, kan niet worden afgeleid dat 
zij hebben afgezien van een recht van 

(2) Zie Cass., 7 dec. 1961 (Bull. en Pas., 1962, 
I, 440). 

(3) Zie Cass., 2 sept. 1982, A.R. nr. 6612 
(A.C., 1982-83, nr 2). 

de gefailleerde of dat zij een niet bij 
de wet vastgesteld voorrecht hebben 
erkend. 

(MRS. VANDER BORGHT EN JASPAR Q.Q. 
T. ' CONSTRUCTIONS ET ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES • N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7188) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 november 1983 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6, 1131, 1134, 1165, 1289, 1290, 
1291 van het Burgerlijk Wetboek, 444, 
479, 542, 561 van het Wetboek van Koop
handel, 7, 8, 9, 10 en 12 van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851, 

doordat het arrest vaststelt : 1. dat ver
weerster en de naamloze vennootschap 
Socol « op 9 december 1975 een overeen
komst van tijdelijke handelsvereniging 
hebben gesloten om samen en hoofdelijk 
bepaalde werken uit te voeren voor reke
ning van de Intercommunale Vereniging 
E.5, opdrachtgever »; 2. << dat, volgens ar
tikel 5 van deze overeenkomst, het aan
deel van elke vennoot zowel in de ver
bintenissen, de winsten en verliezen als 
in de kapitaalinbreng in de vereniging 
als volgt is vastgesteld : Socol 69 pet. -
C.E.I. 31 pet. »; 3. dat artikel 16 van de 
overeenkomst bepaalt : << in geval van 
faillissement van een van de partijen 
kan de andere partij het werk voortzet
ten terwijl zij de toestand van de in ge
breke gebleven partij definitief laat ver
effenen door een deskundige ... (die) 
onder meer zal moeten rekening houden 
met de stand van de uitgevoerde werk
zaamheden, de geplaatste installaties, de 
voor de duur van de aanneming gestorte 
bedragen en met een billijke raming van 
de eventuele winsten, bij de voltooiing 
van het werk, die betrekking hebben op 
de tot op het ogenblik van het in gebre
ke zijn uitgevoerde werkzaamheden ... »; 
4. « dat de naamloze vennootschap Socol 
op 25 januari 1980 failliet is verklaard »; 
5. << dat, na het faillissement van Socol, 
de opdrachtgever een bedrag van onge
veer 51 miljoen heeft betaald voor het 
werk dat de beide vennoten v66r het fail
lissement hadden uitgevoerd; dat dit be-
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drag voorlopig in consignatie werd gege
ven »; 6. « dat het geschil hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de vraag of de aldus 
betaalde bedragen al dan niet netto aan 
de beide vennoten moeten worden be
taald volgens hun aandeel in de activa 
(69/31) dan wel of daarvan vooraf de kos
ten en lasten van de handelsvereniging 
van v66r de ontbinding moeten worden 
afgetrokken; dat (verweerster) sedert de 
dag van de betaling, krachtens de passie
ve hoofdelijkheid tussen de vennoten, 
verscheidene bedragen diende te betalen 
aan schuldeisers van de tijdelijke venno
ten », het arrest V!'Jrvolgens, met bevesti
ging van de beslissing van de eerste 
rechters, beslist een deskundige te belas
ten met « .•. het definitief vereffenen van 
de toestand van Socol op de datum van 
de ontbinding van de vereniging, name
lijk op 25 januari 1980 » en zegt dat « de 
deskundige in dat verband zal rekening 
houden met de stand van de werkzaam
heden op die datum en met alle posten 
van de lopende rekening tussen de ven
noten, zowel de beschikbare als niet be
schikbare middelen, zegt dat hij met na
me of bovendien zal rekening houden 
met de volgende elementen: 1' de beta
lingen aan de handelsvereniging door de 
opdrachtgever, Intercommunale Vereni
ging E.5, volgens de stand van de werk
zaamheden op voormelde datum, alsme
de de onverdeelde goederen, of de op
brengst van de verkoop ervan, en de 
actieve vermogensbestanddelen die in 
gemeenschap aan de vennoten toebeho
ren, met inbegrip van de liquide midde
len in de gemeenschappelijke kas; 2' de 
schulden en lasten van de handelsvereni
ging die op 25 januari 1980 niet waren 
aangezuiverd en door C.E.I. zijn betaald; 
3' de balans van de twee boedels, win
sten en verliezen; 4' alle rekeningen tus
sen de vennoten volgens alle posten die 
respectievelijk op hun credit en debet 
zijn of moeten worden geboekt, met in
begrip van de posten voor de aanreke
ningen van de schulden en lasten van de 
vereniging, alsmede alle compensaties 
tussen partijen wegens hun wederzijdse 
rechten en verplichtingen; 5' het winst
saldo dat op datum van 25 januari 1980 
kan worden verdeeld volgens het bij 
overeenkomst bedongen aandeel », op 
grond « dat de oprichting van de tijde
lijke handelsvereniging Socol-C.E.I. niet 
heeft geleid tot de vorming van een ver
mogen dat verschilt van dat van de ven
noten; dat aileen de vennoten ten aan
zien van derden schuldenaars en schuld
eisers zijn geworden van de rechten en 

verplichtingen die ontstaan uit de activi
teit van hun handelsvereniging, welke 
rechten en verplichtingen onder hen 
worden verdeeld en in hun vermogen 
vallen; dat tussen vennoten, daarente
gen, de rechten en verplichtingen van de 
vennoten onderling afhankelijk zijn en 
hun rekeningen ondeelbaar zijn; dat de 
vereffening, behalve in geval van samen
loop, tussen partijen moet geschieden 
naar de bijzondere kenmerken van de 
tijdelijke handelsvereniging en naar de 
aard zelf van de tussen hen ontstane 
verhoudingen; dat wanneer er samenloop 
is ten gevolge van het faillissement van 
een vennoot en vereffening van het ver
mogen en schulden van de failliete ven
noot de regels van openbare orde, die 
gelden voor het faillissementsrecht, van 
toepassing zijn; dat het faillissements
recht zich er niet tegen verzet dat geldig 
door de gefailleerde gesloten overeen
komsten gevolgen teweegbrengen ... ; dat 
de schuldeisers van de naamloze ven
nootschap Socol, behalve als zij aanto
nen dat een regel uit het faillissements
recht zich daartegen verzet, zich moeten 
houden aan de interne gevolgen van de 
overeenkomst van tijdelijke handelsver
eniging Socol-C.E.I., namelijk het beding 
van de ondeelbaarheid van de rekenin
gen in de overeenkomst die de partijen 
tot wet strekt; ... dat de omstandigheid 
dat een zonder bedrog tussen de gefail
leerde en een van zijn schuldeisers ge
sloten overeenkomst laatstgenoemde be
voordeelt ten opzichte van andere 
schuldeisers van de gefailleerde niet vol
doende is opdat de overeenkomst aan de 
curator niet tegenwerpelijk zou zijn; dat 
daarentegen de overeenkomst waarbij 
aan de schuldeiser een recht van voor
rang wordt verleend op de opbrengst van 
de verkoop van een goed uit het vermo
gen van de gefailleerde niet tegen de cu
rator kan worden aangevoerd; dat de 
schuldenaars immers niet, onder voor-
waarden die aan de schuldeisers en aan 
de curator kunnen worden tegengewor
pen, door akkoorden met hun schuldei
sers de wettelijke orde van de betalingen 
bij overeenkomst kunnen wijzigen; ... dat 
de dwingende regels van het faillisse
mentsrecht niet worden geschonden door 
de tussen partijen bedongen ondeelbaar
heid die tot gevolg heeft dat hun schuld
vorderingen op een derde worden inge
boekt, die niet berust op een kunstmati
ge maar objectieve grondslag en die 
haar oorsprong vindt in hun wil om, 
zelfs na het faillissement, de aanneming, 
waarvoor de tijdelijke handelsvereniging 
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werd opgericht, uit te voeren; dat een 
dergelijke overeenkomst er niet toe 
strekt aan de niet gefailleerde vennoot 
ee_n recht van voorrang op de schuldvor
deringen van de gefailleerde jegens de 
opdrachtgever toe te kennen; dat ten de
ze artikel 16 van de overeenkomst aan 
de niet gefailleerde vennoot de nodige 
middelen wilde verstrekken om het werk 
te voltooien en voorkomen dat de op
drachtgever gebruik maakt van zijn 
recht op schadeloosstelling wegens ver
breking van het aannemingscontract; dat 
de vennoten, door te bedingen dat de op
brengst van de schuldvorderingen van de 
failliete vennoot laatstbedoelde pas zou 
toekomen na voorafgaande vereffening 
van de rechten en verplichtingen van de 
vennoten, geen regeling voor de vereffe
ning van het vermogen van de gefailleer
de vaststelden ten voordele van de niet 
gefailleerde vennoot, maar zich er enkel 
toe verbonden om de schuldvorderingen 
uit hun activiteit van v66r het faillisse
ment het karakter van voorschotten te 
Iaten behouden dat ze objectief hadden 
voordat de samenloop en het faillisse
ment een einde maakten aan ·de tijde
lijke handelsvereniging; dat dit beding 
geen kunstmatige band deed ontstaan 
tussen, enerzijds, de schuldvorderingen 
van de niet failliette vennoot jegens de 
opdrachtgever en, anderzijds, de schul
den die hij jegens zijn vennoot of zelfs je
gens andere derden kon hebben aange
gaan; dat die band voortvloeide uit de 
aard zelf van de tijdelijke handelsvereni
ging en uit de daaruit voortspruitende 
bedingen van ondeelbaarheid », 

· terwijl, eerste onderdeel, nu overeen
komsten alleen gevolgen teweegbrengen 
tussen de contracterende partijen en aan 
derden geen nadeel kunnen toebrengen, 
de interne gevolgen- van de door de ge
failleerde met een derde gesloten over
eenkomst niet kunnen worden tegenge
worpen aan de curator, die optreedt in 
de plaats van de schuldeisers, en ook 
rliet aan deze schuldeisers; daaruit volgt 
dat het arrest, door te beslissen dat de 
schuldeisers van de vennootschap Socol 
zich moeten houden aan de interne ge
volgen van de overeenkomst van tijde
lijke handelsvereniging, met name het 
beding van ondeelbaarheid van de reke
ningen, de artikelen 1134 en 1165 van 
het Btirgerlijk Wetboek schendt; 

. tweede onderdeel, wanneer de !eden 
van een handelsvereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid, zoals een tljde
lijke handelsvereniging, met een derde 
een overeenkomst sluiten, aileen de ven-

noten schuldeisers worden van de rech
ten tegen de derde die uit deze overeen
komst voortvloeien en die rechten onder 
de vennoten worden verdeeld volgens 
het in de overeenkomst van handelsver
eniging vastgestelde aandeel, in dezelfde 
mate in het vermogen van elke vennoot 
vallen en in zoverre tot « gemeenschap
pelijke waarborg • voor zijn schuldeisers 
strekken; aan een vennoot van een tijde
lijke handelsvereniging enkel een voor
recht op de schuldvorderingen van een 
andere vennoot op een derde kan wor
den verleend in de gevallen en volgens 
de vormen die zijn vastgesteld voor de 
toekenning van een recht van voorrang; 
bij gebrek aan een wettekst waarbij een 
dergelijk recht van voorrang wordt toe
gekend, een contractueel beding, zoals 
een beding van ondeelbaarheid van de 
schuldvorderingen en van de schulden 
van de vennoten jegens derden, volgens 
hetwelk een actief voor bepaalde schul
den moet worden aangewend, niet aan de 
curator kan worden tegengeworpen in 
geval van faillissement van een van de 
vennoten; een dergelijk beding immers 
de gelijkheid tussen de schuldeisers van 
het faillissement verbreekt; daaruit volgt 
dat het arrest, door aan te nemen dat 
het beding van ondeelbaarheid van de 
rekeningen in artikel 16 van de overeen
komst van handelsvereniging bij wijze 
van deelneming aan de eisers qualitate 
qua kan worden tegengeworpen, en door 
bijgevolg aan te nemen dat er schuldver
gelijking heeft plaatsgehad tussen de 
schuldvordering van de failliete vennoot
schap op de opdrachtgever en de schul
den die door verweerster aan derden zijn 
betaald krachtens de passieve hoofdelijk
heid tussen de vennoten, de artikelen 7, 
8, 9, 10, 12 van de Hypotheekwet van 16 
december 1851, 444, 479, 542, 561 van het 
Wetboek van Koophandel, 6, 1131 en 
1165 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

derde onderdeel, wettelijke schuldver
gelijking enkel kan plaatshebben tussen 
de wederzijdse schulden van twee perso
nen die elkaars schuldenaar zijn; in ge
val van faillissement van een tijdelijke 
vennoot, de schuldvergelijking derhalve 
niet mogelijk is tussen, enerzijds, de ge
zamenlijke schuldvorderingen van tijde
lijke vennoten op een derde die na het 
faillissement zijn geYnd en, anderzijds, 
de hoofdelijke schulden van die venno
ten jegens andere derden, zelfs als de 
partijen hebben bedongen dat die schuld
vordermgen en schulden in een ondeel
bare rekenmg worden geboekt, zelfs als 
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de band tussen die schuldvorderingen en 
schulden niet kunstmatig is, en zelfs als 
het beding van ondeelbaarheid tot doel 
heeft aan de niet failliete vennoot de no
dige middelen te verstrekken om de uit
voering van het door de tijdelijke venno
ten met een derde gesloten aannemings
contract te voltooien; daaruit volgt dat 
het arrest, door een dergelijke schuldver
gelijking na faillissement aan te nemen, 
zonder vast te stellen dat er een lopende 
rekening tussen partijen bestaat, de arti
kelen 6, 1131, 1289, 1290, 1291 van het 
Burgerlijk Wetboek, 8 van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851 en 
561 van het Wetboek van Koophandel 
schendt: 

W at het eerstt:l onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest onder 

meer zegt « dat de schuldeisers van 
de naamloze vennootschap Socol, 
behalve als zij aantonen dat een re
gel van het faillissementsrecht zich 
daartegen verzet, zich moeten hou
den aan de int~rne gevolgen van de 
overeenkomst van tijdelijke han
delsvereniging Socol-C.E.I., met na
me het beding van ondeelbaarheid 
van de rekeningen in de overeen
komst die de partijen tot wet 
strekt »; 

Dat uit de context van het arrest 
blijkt dat het hof van beroep aldus, 
zonder de in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen te schenden, 
oordeelt dat het bestaan van de 
overeenkomst van tijdelijke han
delsvereniging van 9 december 1975 
tussen de naamloze vennootschap 
Socol en verweerster, de naamloze 
vennootschap C.E.I., aan derden kan 
worden tegengeworpen, zodat dezen 
in principe verplicht zijn de gevol
gen ervan tussen contractspartijen 
te erkennen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de in het 

middel weergegeven overwegingen 
van het arrest blijkt dat de tussen 
de naamloze vennootschap Socol en 
verweerster gesloten overeenkomst 
van tijdelijke handelsvereniging tus
sen partijen een enige en ondeelba
re rekening heeft doen ontstaan 
waarin werden geboekt, enerzijds, 
de voorschotten die door de op-

drachtgever waren betaald volgens 
het vorderen van de werkzaamhe
den en, anderzijds, de schulden en 
lasten die noodzakelijk waren voor 
de uitvoering van de aanneming; · 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat ten deze artikel 16 van de oe
doelde overeenkomst << geen kunst
matige band deed ontstaan tussen, 
enerzijds, de schuldvorderingen vi;ln 
de niet failliete vennoot op de QP
drachtgever, en, anderzijds, ·de 
schulden die hij jegens zijn venn6ot 
of zelfs jegens derden kon hebben 
aangegaan; dat die band voortvloei~ 
de uit de aard zelf van de tijdelij~e 
handelsvereniging en uit de daaruit 
voortspruitende bedingen van on
deelbaarheid » en « dat de litigietJ.ze 
overeenkomst trouwens geen be
drieglijk karakter had »; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
op grond van een feitelijke beoorde
ling van de gegevens van de zaak, 
wettig oordeelt dat, nu de overeeh
komst van tijdelijke handelsverenf
ging zonder bedrieglijke ·benadeling 
is gesloten tussen de failliete ven
nootschap en een van haar schuldei
sers, de in de overeenkomst bedon
gen schuldvergelijking plaatsheeft; 
wegens de nauwe samenhang tus
sen de schuldvorderingen en de 
schulden, ook al is een van de con
tractanten failliet verklaard, daar 
dit faillissement geen einde maakt 
aan de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de wederkerige verbintenis
sen uit deze overeenkomst; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste en het derde onder
dee! van het middel blijkt dat het 
arrest wettig beslist, enerzijds, dat, 
krachtens de tussen de partijen ge
sloten overeenkomst van tijdelijke 
handelsvereniging, de door hen be
dongen schuldvergelijking, niette
genstaande het faillissement van 
een van hen, plaatsheeft tussen de 
voorschotten en de schulden die 
noodzakelijk waren voor de uitvoe
ring van het werk waarvoor de tij-
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delijke handelsvereniging was opge
richt, daar het hof van beroep op 
grond van een feitelijke beoordeling 
heeft overwogen dat tussen die voor
schotten en schulden een nauwe sa
menhang bestaat, en, anderzijds, 
dat de schuldeisers van het faillisse
ment zich moeten houden aan de 
gevolgen, tussen partijen, van die 
overeenkomst die zonder bedrieg
lijke benadeling van hun rechten is 
gesloten; 

Overwegende dat uit die beslissin
gen, welke geenszins impliceren dat 
een actief voor bepaalde schulden 
moet worden aangewend, niet valt 
af te leiden dat de gelijkheid tussen 
de schuldeisers van het faillisse
ment zou zijn verbroken; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1131 
van het Burgerlijk Wetboek, 444, 479, 
492, 561 van het Wetboek van Koophan
del en 8 van de Hypotheekwet van 16 de
cember 1851, 

doordat het arrest vaststelt : 1. dat ver
weerster en de naamloze vennootschap 
Socol « op 9 december 1975 een overeen
komst van tijdelijke handelsvereniging 
hebben gesloten om samen en hoofdelijk 
bepaalde werken uit te voeren voor reke
ning van de Intercommunale Vereniging 
E.5, opdrachtgever >>; 2. • dat, volgens ar
tikel 5 van deze overeenkomst, het aan
deel van elke vennoot zowel in de ver
bintenissen, de winsten en verliezen als 
in de kapitaalinbreng in de vereniging 
als volgt is vastgesteld : Socol 69 pet. -
C.E.I. 31 pet. »; 3. dat artikel 16 van de 
overeenkomst bepaalt « in geval van fail
lissement van een van de partijen kan 
de andere partij het werk voortzetten 
terwijl zij de toestand van de in ge
breke gebleven partij definitief laat ver
effenen door een deskundige ... (die) on
der meer zal moeten rekening houden 
met de stand van de uitgevoerde werk
zaamheden, de geplaatste installaties, de 
voor de duur van de aanneming gestorte 
bedragen en met een billijke raming van 
de eventuele winsten bij de voltooiing 
van het werk, die betrekking hebben op 
de tot op het ogenblik van het in gebre
ke zijn uitgevoerde werkzaamheden ... "• 
4. « dat de naamloze vennootschap Socol 
op 25 Januan 1980 fa1lhet 1s verklaard, 

5. « dat de curator in het faillissement 
Socol dadelijk aan (verweerster) heeft 
geschreven : " Zou u, wegens het faillis
sement, voortaan de verbintenissen van 
de failliete vennootschap jegens de op
drachtgever willen nakomen. Ik zou u 
dank weten als u mij wilde meedelen of 
u interesse heeft voor de overname van 
materiaal of personeel van de failliete 
vennootschap. Ik zou u ook dankbaar 
zijn indien u mij zo spoedig mogelijk, en 
in elk geval v66r de maand februari, een 
afrekening van de op 25 januari 1980 
stopgezette werkzaamheden wilde laten 
geworden "; dat (verweerster) akkoord 
ging met de zienswijze van de curator en 
op 1 februari 1980 antwoordde dat men 
het eens was geworden om een deskun
dige aan te stellen met onder meer als 
opdracht de rekeningen van de partijen 
op te maken overeenkomstig artikel 16 
van de overeenkomst van handelsvereni
ging; dat zij ook verklaarde dat zij aileen 
de aanneming verder zou uitvoeren, uit
sluitend tot haar voordeel »; 6. « dat na 
het faillissement van Socol de opdracht
gever ongeveer 51 miljoen heeft betaald 
voor het werk dat de beide vennoten 
v66r het faillissement hadden uitgevoerd; 
dat dit bedrag voorlopig in consignatie 
werd gegeven »; 7. « dat het geschil 
hoofdzakelijk betrekking heeft op de 
vraag of de aldus betaalde bedragen al 
dan niet netto aan de beide vennoten 
moeten worden betaald volgens hun aan
deel in de activa (69/31) dan wel of daar
van vooraf de kosten en lasten van de 
handelsvereniging van v66r de ontbin
ding moeten worden afgetrokken; dat 
(verweerster) sedert de dag van de beta
ling, krachtens de passieve hoofdelijk
heid tussen de vennoten, verscheidene 
bedragen diende te betalen aan schuldei
sers van de tijdelijke vennoten », het ar
rest vervolgens, met bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechters, beslist 
een deskundige te belasten met « ... het 
definitief vereffenen van de toestand van 
Socol op de datum van de ontbinding 
van de vereniging, namelijk op 25 janua
ri 1980 » en zegt dat « de deskundige in 
dat verband zal rekening houden met de 
stand van de werkzaamheden op die da
tum en met alle posten van de lopende 
rekening tussen de vennoten, zowel de 
beschikbare als niet beschikbare midde
len; zegt dat hij met name of bovendien 
zal rekening houden met de volgende 
elementen · 1 • de betalingen aan de han 
delsvereniging door de opdrachtgever, 
Intercommunale Veremgmg E.5, volgens 
de stand van de werkzaamheden op 
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voormelde datum, alsmede de onverdeel
de goederen, of de opbrengst van de ver
koop ervan, en de actieve vermogensbe
standdelen die in gemeenschap aan de 
vennoten toebehoren, met inbegrip van 
de liquide middelen in de gemeenschap
pelijke kas; 2" de schulden en lasten van 
de handelsvereniging die op 25 januari 
1980 niet waren aangezuiverd en door 
C.E.I. zijn betaald; 3" de balans van de 
twee boedels, winsten en verliezen; 4° ai
le rekeningen tussen de vennoten val
gens alle posten die respectievelijk op 
hun credit en debet zijn of moeten wor
den geboekt, met inbegrip van de posten 
voor de aanrekeningen van de schulden 
en lasten van de vereniging alsmede alle 
compensaties tussen partijen wegens 
hun wederzijdse rechten en verplichtin
gen; 5" het winstsaldo dat op datum van 
25 januari 1980 kan worden verdeeld val
gens de bij overeenkomst bedongen aan
deel », op grond « dat de curator boven
dien een gevolg heeft willen geven aan 
de tussen de pdrtijen gesloten overeen
komst; dat hij zulks kon doen zelfs als 
hij, in beginsel, E!Ordeelt dat hij niet er
toe kon worden verplicht de gevolgen 
van die overeenkomst te erkennen; dat 
de curator, in ondubbelzinnige bewoor
dingen in zijn kort na het faillissement 
geschreven brief, heeft gevraagd dat de 
naamloze vennootschap C.E.I. de werk
zaamheden voor eigen rekening zou 
voortzetten, en aanvaard heeft de rech
ten van de partijen te vereffenen volgens 
artikel 16 van de overeenkomst; dat deze 
houding, ingegeven door bet verlangen 
naar een goed bestuur, de belangen van 
de gezamenlijke schuldeisers vrijwaarde 
door de uitvoering te voorkomen van de 
strafbedingen die de opdrachtgever had 
kunnen toepassen indien C.E.I. het werk 
niet had voltooid; dat (verweerster) te
recht aanvoert dat als de curator zich wil 
beroepen op een beding van bet contract, 
hij daarvan alle gevolgen moet dragen; 
dat de curator, door aan verweerster te 
vragen de uitvoering van bet contract 
voort te zetten en door aldus de zeker
heid te verkrijgen dat de opdrachtgever 
zijn contractueel bedongen rechten niet 
zou doen gelden ten aanzien van bet fail
lissement, en door zich voorts ertoe te 
verbinden (verweerster) niet in haar acti
viteit te hinderen, noodzakelijk de door 
de huidige (verweerster) voorgestelde 
wijze van vereffening heeft aanvaard; 
dat hij niet terzelfder tijd de enige over
gebleven vennoot kon vragen de activi
teit van de handelsvereniging voort te 
zetten en tevens zijn vroegere vennoot 

· de nodige middelen ontnemen om bet 
werk te voltooien; dat daaruit volgt dat 
(verweerster), gelet op de houding van 
de curator, vermocht zich te beroepen op 
diens beslissing », 

terwijl curatoren verplicht zijn het be
drag van de activa van de gefailleerde, 
na betaling van de bevoorrechte schuld
vorderingen, onder alle schuldeisers te 
verdelen naar evenredigheid van huri 
respectieve schuldvorderingen; krachtens 
deze regel die de openbare orde raakt, 
het hun niet is toegestaan aan eeiJ. 
schuldeiser een voorrecht, dat niet bij de 
wet is vastgesteld, toe te kennen op een 
actief van de gefailleerde, of een goed, 
zoals een schuldvordering op een derde, 
aan een schuldeiser af te staan; zij bo
vendien geen dadingen mogen aangaan 
in de geschillen waarbij de boedel is be
trokken, tenzij met machtiging van ·de 
rechter-commissaris en de gefailleerde 
regelmatig werd opgeroepen, en hoven~ 
dien, wanneer bet voorwerp van de da
ding boger is dan 10.000 frank, met be
krachtiging door de rechtbank van koop
handel; in zoverre de brief van de 
curator waarnaar bet arrest verwijst een 
afstand van een recht van de failliete 
vennootschap mocht hebben · bevat, of 
bet bestaan mocht hebben erkend van 
een niet bij de wet vastgesteld voorrecht 
of van een dading die niet is aangegaan 
op de bij de wet voorgeschreven wijze, 
die brief met de openbare orde strijdige 
verbintenissen bevat en dus geen enkel 
rechtsgevolg heeft; daaruit volgt dat het 
arrest eruit niet kon afleiden dat de door 
verweerster voorgestelde wijze van ver
effening was aanvaard : 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van een onaantastbare beoor
deling in feite, oordeelt dat, uit de 
briefwisseling tussen de eisers en 
verweerster betreffende de voortzet
ting van de werkzaamheden door 
verweerster voor eigen rekening we
gens het faillissement van de naam
loze vennootschap Socol, en betref
fende het opmaken van de rekenin
gen tussen de partijen op de datum 
van dat faillissement, blijkt dat « de 
curator noodzakelijk heeft inge
stemd met de wij ze van vereffe
ning » van de rechten van de par
tijen overeenkomstig artikel 16 van 
de overeenkomst van tijdelijke han
delsvereniging die op 9 december 
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1975 tussen de naamloze vennoot
schap Socol en verweerster was ge
sloten; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het betoogt dat voormeld 
akkoord over de wijze van vereffe
nirig een dading uitmaakt, het Hof 
zou verplichten tot het onderzoek 
van feiten, nu uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
;;;laan, blijkt dat er ten tijde van de 
briefwisseling tussen een curator en 
verweerster een geschil tussen de 
partijen bestond of dat het akkoord 
inhoudt dat de partijen wederzijds 
van hun aanspraken hebben afge
zien; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de uitvoering van de door de ge
failleerde zonder bedrieglijke bena
deling gesloten overeenkomsten 
door de curatoren kan worden voort
gezet, indien zij oordelen dat die uit
voering strookt met de belangen van 
de .boedel; 

Overwegende dat uit de overwe
gingen van het arrest blijkt dat de 
overeenkomst van tijdelijke han
delsvereniging tussen de naamloze 
vennootschap Socol zonder bedrog 
is gesloten en dat de curator, door 
aan de naamloze vennootschap 
C.E.I. te vragen de werkzaamheden 
voor eigen rekening voort te zetten 
en door te aanvaarden de rechten 
van de partijen te vereffenen over
eenkomstig artikel 16 van die over
eenkomst, « de belangen van de ge
zamenlijke schuldeisers " heeft ge
vrijwaard " door de uitvoering te 
voorkomen van de strafbedingen die 
de opdrachtgever had kunnen toe
passen indien C.E,I. het werk niet 
had voltooid »; dat uit geen enkele 
vermelding van het arrest valt af te 
1eiden dat de in het middel bedoelde 
brief de afstand van een recht van 
de failliete vennootschap of de er
kenning van een niet bij de wet 
vastgesteld voorrecht impliceerde; 

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

28 februari 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Bosly, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick 
en Van Ommeslaghe. 

Nr. 391 

1 • KAMER - 28 februari 1985 

INKOMSTENBELASTINGEN WET-
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 
ART. 7 - PERSONENBELASTING - INKOM
STEN UIT ONROERENDE GOEDEREN - BE
GRIP. 

Als huur geldende vergoedingen voor de 
verhuring van een zandgroeve met het 
oog op de uitgraving van zand door de 
huurder zijn inkomsten uit een onroe
rend eigendom (1). (Art. 7 W.I.B., gew. 
bij wet 23 dec. 1974.) 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 676 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 januari .1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, inzonderheid § 1, 
1°, b, zoals het is gewijzigd bij de wet 
van 20 december 1974 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1974-1975, 361 en 
373 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, zoals ze van toepassing wa
ren v66r de wet van 19 juli 1979 houden
de wijziging van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen en het W etboek 

Dat het middel in zoverre niet 1---------....:-----_..,... 
kan. worden aangenomen; (1) Cass., 9 maart 1977 (A.C., 1977, 751). 
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y~;~n de Registratie-, Hypotheek- en Grif
fierechten, op het stuk van onroerende 
fiscaliteit, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eiser op 2 januari 1973 bij 
een overeenkomst met als titel « conces
siecontract » aan een derde een terrein 
voor zandgraverij voor tien jaar, welke 
~uur stilzwijgend kon worden verlengd, 
m concessie heeft gegeven tegen de om 
de twee jaar gei:ndexeerde prijs van 7,50 
frank per opgedolven kubieke meter; dat 
eiser voor de aanslagjaren 1977, 1978 en 
1979 in de personenbelasting en in de 
bijkomende gemeentebelasting is aange
slagen op de elk jaar krachtens dat con
tract ontvangen vergoedingen, en zulks 
met toepassing van artikel 7, § 1, 1°, b, 
(oud) van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, en na te hebben be
slist « dat een dergelijke (conces
sie)overeenkomst voldoet aan de defini
tie die artikel 1709 van het Burgerlijk 
Wetboek van de huur van goederen geeft 
en met name geen vaste of minimum
huurprijs vereist », beslist dat verweer
der terecht « de uit het contract voort
vloeiende veranderlijke vergoedingen 
heeft beschouwd als huur die krachtens 
artikel 7, § 1, 1°, b, belastbaar is », op 
grond dat « het argument dat (eiser) ont
leent aan artikel 373 (oud) van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen niet 
ter zake dient; dat dit artikel betrekking 
heeft op de wijze waarop het kadastraal 
inkomen van mijnen en groeven wordt 
vastgesteld en niet op de belastinghef
fing op de vergoedingen », 

terwijl, krachtens artikel 7, § 1, 1°, van 
het W etboek van de Inkomstenbelastin
gen (zoals gewijzigd bij de wet van 20 
december 1974) onder aan de personen
belasting onderworpen netto-inkomsten 
uit onroerende goederen « wordt ver
staan, voor in Belgie gelegen onroerende 
goederen : a) welke niet in huur zijn ge
geven : het kadastraal inkomen vastge
steld overeenkomstig de artikelen 360 tot' 
390 ... ; b) welke in huur zijn gegeven en 
door de huurder niet voor het uitoefenen 
van zijn beroepswerkzaamheid worden 
gebruikt : het hierboven vermelde kadas
traal inkomen verhoogd met het gedeelte 
van de huurprijs en de huurlasten hoven 
200 percent van het kadastraal inkomen 
van · die goederen; het kadastraal inko
men; dat « het gemiddeld normaal netto
inkomen van een jaar vertegenwoor
digt » (art. 361), voor ongebouwde onroe
rende goederen, in beginsel wordt be
paald met referentie naar de kadastrale 
inkomens per hectare die bij vergelij-

king met typen van onroerende goederen 
zijn vastgesteld (art. 366); artikel 373 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, in afwijking van die regel, bepaalt 
dat « het kadastraal inkomen van mijnen 
en groeven wordt vastgesteld zonder in
achtneming van de mijnader of de laag 
die er wordt geexploiteerd », maar in dit 
geval wordt vastgesteld volgens de aard 
en de klasse van het niet-geexploiteerde 
gedeelte van het perceel of, indien het 
gehele perceel in de exploitatie is begre
pen, volgens de aard en de klasse van 
het aangrenzende perceel dat het hoog
ste kadastraal inkomen per hectare 
heeft; dit artikel 373 impliceert dat wat 
de inkomstenbelastingen betreft, d~ uit 
mijnen en groeven opgedolven produk
ten niet worden beschouwd als inkom
sten uit onroerende goederen, dit wil 
zeggen als hetgeen die goederen perio
diek kunnen voortbrengen zonder het 
wezen ervan te veranderen; het kadas
traal inkomen niet alleen de grondslag 
vormt van de onroerende voorheffing 
(W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
art. 159), maar in beginsel ook van de 
personenbelasting (Wetboek van de In
komstenbelastingen, art. 7, § 1, 1°, a); zo 
de wet van 20 november 1962 houdende 
hervorming van de inkomstenbelastin
gen in bepaalde gevallen van verhuring 
van het onroerend goed, het gedeelte 
van de huurprijs boven het dubbele van 
het kadastraal inkomen aan de perso
nenbelasting heeft onderworpen zulks 
gericht was op « de abnorma~l hoge 
huurprijs » die v66r de belastinghervor
ming reeds aan de aanvullende persone
le . belasting was onderworpen, maar 
« met door de wet was omschreven »; let
ter b van artikel 7, § 1, 1°, er helemaal 
niet toe strekt de uit mijnen of groeven 
opgedolven produkten of de voor de 
waarde van dergelijke produkten betaal
de vergoedingen, als inkomsten uit on
roerende goederen, aan de personenbe
lasting te onderwerpen; om vast te 
stellen of de « huurprijs » uit de verhu
ring van een steen- of zandgroeve « ab
normaal hoog » is in vergelijking met 
het kadastraal inkomen van het perceel 
dat wordt vastgesteld zonder inachtne
ming van de waarde van de laag die er 
wordt geexploiteerd, in de door de ver
huurder ontvangen bedragen noodzake
lijk geen rekening mag worden gehou
den met de bedragen die de compensatie 
vormen van de waarde van de stenen of 
van het zand opgedolven uit het door de 
huurder gehuurde goed; laatstgenoemde 
bedragen niet kunnen worden be
schouwd als inkomsten en, bijgevolg, ook 
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niet als « huur » in de zin van voormeld 
artikel 7, § 1, 1°, b; daaruit volgt dat het 
artest, door te beslissen dat, bij verhu
ring van een zandgroeve, in het inkomen 
uit'Onroerend goed, dat ten laste van de 
eigenaar aan de personenbelasting is on
derworpen, begrepen is het kadastraal 
inkomen verhoogd met het gedeelte van 
de .vergoedingen die de huurder jaarlijks 
betaalt per kubieke meter opgedolven 
zand, dat hager is dan 200 percent van 
het kadastraal inkomen van het verhuur
de. perceel, de in het middel aangewezen 
bepalingen schendt : 

Pverwegende dat weliswaar, val
gens artikel 373 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen in zijn 
redactie v66r de wet van 19 juli 
1979, de in de mijn of groeve geex
ploiteerde mijnader of laag niet in 
aanmerking kan worden genomen 
voor de vaststelling van het kadas
traal inkomen van het geexploi
teerde erf, maar het arrest echter 
geen betrekking heeft op de vast
stellingvan het kadastraal inkomen; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben gezegd dat eiser op 2 janua
ri 1973 met een derde een overeen
komst had gesloten met als titel 
« concessiecontract », waarbij hij 
aan die derde een terrein voor zand
graverij voor tien jaar, welke duur 
stilzwijgend kon worden verlengd, 
in concessie heeft gegeven tegen de 
om de twee jaar ge'indexeerde prijs 
van 7,50 frank per opgedolven ku
bieke meter, oordeelt, zonder deswe
ge te worden bekritiseerd, << dat een 
dergelijke overeenkomst voldoet aan 
de definitie die artikel 1709 van het 
Burgerlijk Wetboek van de huur van 
goederen geeft »; 

Dat het arrest bovendien, op 
grond van de feitelijke gegevens die 
het vermeldt, zegt dat de adminis
tratie terecht de in: dat contract be
paalde veranderlijke vergoedingen 
heeft beschouwd als huur en niet 
als de prijs van een verkoop van 
zand; 

Overwegende dat een vergoeding, 
die volgens de bedoeling van de par
tijen g~ldt als een huurprijs, een in
komen uit een onroerend goed 
vormt en overeenkomstig artikel 7, 

§ 1, 1°, b, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen belastbaar is; 

Dat het hof van beroep, door al
dus uitspraak te doen, geen enkele 
van de in het middel aangewezen 
bepalingen schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

28 februari 1985 - 1' kamer- Voorzit
ter: de h. Bosly, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Helvetius - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 392 

1' KAMER - 28 februari 1985 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
CONCLUSIE TER GRIFFIE INGEDIEND, MAAR 
NIET AAN DE RECHTER TER TERECHTZITTING 
OVERGELEGD- GEVOLG. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - DIRECTE BELASTINGEN -
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
CONCLUSIE - CONCLUSIE TER GRIFFIE INGE
DIEND, MAAR NIET AAN DE RECHTER TER TE
RECHTZITTING OVERGELEGD - GEVOLG. 

1° en 2° Het hof van beroep behoeft niet 
te antwoorden op de conclusie die de 
belastingschuldige, na oproeping tot 
verschijnen overeenkomstig art. 286, 
eerste lid, W.I.B., ter griffie van dat 
hof heeft ingediend, wanneer hij niet 
is verschenen noch vertegenwoordigd 
was ter terechtzitting waarop de zaak 
is behandeld, en die conclusie dan oak 
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niet ter beoordeling van de rechter 
heeft overgelegd (1). 

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

(A.R. nr. F 677 F) 

28 februari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 393 

1' KAMER - 28 februari 1985 

DIE GRONDSLAG - BEWIJS - VERGELIJKING 
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN 
- FEITELIJKE VERMOEDENS - BEGRIP. 

De rechter maakt geen toepassing van 
het bijzonder bewijsmiddel, bepaald 
bij art. 248 W.LB., maar steunt op een 
feitelijk vermoeden, ongeacht de bena
ming die hij geeft aan het door hem 
aangenomen bewijS bij beperkte ver
gelijking, wanneer hij aan de hand 
van een vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen, geenszins de be
lastbare grondslag zelf, maar wei een 
tot vaststelling ervan dienend gegeven, 
met name de reiskosten, bepaalt (1). 
(Artt. 246 en 248 W.I.B.; artt. 1319 en 
1353 B.W.) 

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

(A.R. nr. F 678 F) 

28 februari 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter 

INKOMSTENBELASTINGEN - BELAS- - Verslaggever: de h. Kreit- Gelijklui-
TINGHEFFING - RAMING VAN DE BELASTBA- dende conclusie van mevr. Liekendael, 
RE GRONDSLAG - BEPALING VAN EEN GEGE- advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
VEN DIENEND VOOR DE VASTSTELLING VAN Bruyn. 

l (1) Zie Cass., 25 feb. 1982, A.R. nr. F 565 F 
(1) Cass., 1 juni 1982, A.R. nr. F 1061 N (A.C., 1981-82, nr. 380) en 25 maart Hi82, _AR. 

(A.C., 1981-82, nr. 582). nr. F 570 F (ibid., 1981-82, nr. 451). . 
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ALF ABETISCHE 

A 

Aanranding van de eerbaarheid en 
verkrachting 
Verkrachting gepleegd op een kind beneden 
de leeftijd van veertien jaar- Begrip. 749 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Verbod de schadevergoeding van het gemeen 
recht en de forfaitaire vergoedingen op grand 
van de arbeidsongevallenwet te cumuleren -
Arbeidsongevallenwet, art. 46, § 2, tweede lid 
- Begrip. 874 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Art. 1384, tweede lid, B.W. - Aansprakelijk
heid van de ouders voor de schade veroor
zaakt door hun minderjarig kind - Begrip. 

605 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schadeverwekkende onrechtmatige daad -
Minderjarige met onderscheidingsvermogen 
- Eigen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de minderjarige. 682 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid van de vader ter zake van 
een onrechtmatige daad van zijn minderjarig 
kind- Vereiste voor die aansprakelijkheid. 

682 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door het gebrek van een 
zaak - Aansprakelijkheid van de bewaarder 
- Aard van het gebrek - Bewijslast op 
getroffene. 645 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Materiele schade ten gevolge van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid - Raming van de 
schade op grand van het brutoloon van de 
getroffene- Wettigheid- Vereiste. 837 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Raming ex aequo et bono van de materiele 
schade voortvloeiend uit gedeeltelijke blij
vende arbeidsongeschiktheid- Wettigheid
Vereisten. 469 

INHOUDSOPGAVE 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Materiele schade - Leerkracht -
Aanrekening van de dagen arbeidsongeschikt
heid op het maximum aantal dagen afwezig
heid wegens ziekte, waarop die leerkracht 
aanspraak kan maken - Gevaar voortijdig in 
disponibiliteit te worden gesteld - Gevaar op 
grand waarvan voorbehoud mag worden 
gemaakt. 834 

Advocaat 
Vertegenwoordiging van een partij in rechte 
- Advocaat die verklaart te verschijnen voor 
een gemeente - Wettelijk vermoeden dat de 
advocaat regelmatig last heeft gekregen om 
de gemeente te vertegenwoordigen. 551 

Arbeid 
Arbeids- en rusttijden - Betaalde feestdagen 

Beurtwerkloosheid Behoud van 
aanspraak op loon - Periode - Aanvang. 734 

Arbeidsongeval 
Ongeval op de weg naar en van het werk -
Onderbreking van het traject - Aanzienlijke 
onderbreking niet door overmacht verant
woord - Traject niet Ianger normaal. 866 

Arbeidsongeval 
Ongeval op de weg naar en van het werk -
Omweg - Overmacht - Begrip. 543 

1 Arbeidsongeval 
I Ongeval op de weg naar en van het werk -
:. Omweg - Overmacht - Kinderoppas. 543 

! Arbeidsongeval 
· Ongeval op de weg naar en van het werk -
I Onderbreking van het traject - Onderbre-
1 king door overmacht verantwoord - Begrip. 
I 866 
, Arbeidsongeval 
' Verbod de schadevergoeding van het gemeen 

recht en de forfaitaire vergoedingen op grand 
van de Arbeidsongevallenwet te cumuleren -
Arbeidsongevallenwet, art. 46, § 2, tweede lid 
- Begrip. 874 

Arbeidsovereenkomst 
Opdracht van de door de werkgever gemach
tigde en betaalde geneesheer- Wet van 3 JU!i 



-2-
1978, artikel 31, § 2, voorlaatste lid -
Beroepsgeheim van de geneesheer 
Omvang van zijn opdracht. 488 

Arbeidsovereenkomst 
Schorsing Arbeidsongeschiktheid 
Geschil van medische aard tussen de arts van 
de werkman en die van zijn werkgever -
Scheidsrechterlijke procedure - Textielnij
verheid en breiwerk - Recht op loon. 545 

Arbeidsovereenkomst 
Opzegging - Kennisgeving 
Datum - Bewijs. 

Arbeidsovereenkomst 

Afgifte -
549 

Einde - Opzegging - Opzeggingstermijn -
Schorsing - Opzegging door de werkgever. 

590 

Arbeidsovereenkomst 
Eenzijdige wijziging in de essentiele bestand
delen van de arbeidsovereenkomst - Begrip. 

628 

Arbeidsovereenkomst 
Dwingende wetsbepaling Berekening van 
het bedrag van de uitwinningsvergoeding. 656 

Arbeidsovereenkomst 
Ontslag- Dringende reden- Voortdurende 
tekortkomingen - Ogenblik vanaf hetwelk 
ontslag wordt gegeven. 733 

Arbeidsovereenkomst 
Eenzijdige wijziging in essentiele bestand
delen - Handelsvertegenwoordiger - Reis
kosten - Onrechtmatige beeindiging. 587 

Arbitragehof 
Prejudiciele vraag - Uitspraak van het Hof 
van Cassatie onder de gelding van de wet van 
9 aug. 1980 - Geen vraag aan het Arbitra
gehof. 660 

B 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bedrieglijke bankbreuk - Verduistering of 
verberging van activa - Feiten die aan het 1 

faillissement voorafgaan - Ogenblik waarop : 
het misdrijf ontstaat. 477 

Banltbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bedrieglijke bankbreuk - Bekendmaking ' 
van het veroordelend arrest of vonnis - , 
Inhoud. 477 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bedrieglijke bankbreuk - Deelneming aan 
misdrijven - Toepassing van de artt. 66 en 67 
Sw. 477 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bedrieglijke bankbreuk - Deelneming aan 
misdrijven - Veroordeling wegens deelne
ming aan dat misdrijf - Wettigheid -
Vereisten. 477 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bedrieglijke bankbreuk - Verduistering of 
verberging van activa - Bedrieglijk opzet -
Begrip. 477 

Bank-, krediet-, spaarwezen 
Roerende waarden- Demarchage- Verbod 
- Uitzonderingen- Vereisten. 641 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Ambtshalve verrichte aanslag- Termijn. 581 

Benelux 
Verdrag betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechtshof -
Uitlegging van een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke rechts
regel - Vraag van uitleg - Geval waarin het 
Hof van Cassatie niet verplicht is zich, bij 
wege van prejudiciele vraag, voor uitleg tot 
het Beneluxhof te wenden. 473 

Benelux 
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijke 
Bepalingen bij de Benelux-Overeenkomst 
betreffende die verzekering, art. 3, § 1 -
Houder van het voertuig- Begrip. 473 

Beroepsgeheim 
Beroepsgeheim van de geneesheer- Wet van 
3 juli 1978, artikel 31, § 2, voorlaatste lid -
Beroepsgeheim van de door de werkgever 
gemachtigde en betaalde geneesheer -
Omvang. 488 

Beroepsgeheim 
Schending van het geheim - Begrip. 749 

Beroepsgeheim 
Houder van het beroepsgeheim 
ging in rechte. 

Berusting 

Verdedi-
749 

Burgerlijke zaken - Uitvoering van een bij 
voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing 
en verbintenis om een betaling te verrichten 
waaraan de schuldenaar niet kon ontkomen 
- Niet voldoende om berusting aan te tonen. 

805 

Bescherming van de maatschappij 
Bes!issing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij tot wederopneming van 
een op proef in vrijheid gestelde geinter
neerde- Wettigheid- Vereiste. 510 
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Bescherming van de maatschappij 

Art. 20, tweede lid Wet Bescherming Maat
schappij - Vordering van de procureur des 
Konings tot wederopneming van een op proef 
vrijgelaten gei:nterneerde - Cassatieberoep 
niet ontvankelijk. 472 

Bescherming van de maatschappij 
Bevestiging van de beschikking van de onder
zoeksrechter waarbij de tenuitvoerlegging 
van het bevel tot aanhouding in een psychia
trische afdeling wordt gelast - Art. 1, vijfde 
lid, Wet Bescherming Maatschappij - Beves
tiging aan te merken als een beslissing tot 
bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Motivering. 570 

Bescherming van de maatschappij 
Bevestiging van de beschikking van de onder
zoeksrechter waarbij de tenuitvoerlegging 
van het bevel tot aanhouding in een psychia
trische afdeling wordt gelast - Art. 1, vijfde 
lid, Wet Bescherming Maatschappij - Draag
wijdte. 570 

Bescherming van de maatschappij 
Bevestiging van de beschikking van de onder
zoeksrechter waarbij de tenuitvoerlegging 
van het bevel tot aanhouding in een psychia
trische afdeling wordt gelast - Vormver
eisten. 570 

Bescherming van de maatschappij 
Bevestiging van de beschikking van de onder
zoeksrechter waarbij de tenuitvoerlegging 
van het bevel tot aanhouding in een psychia
trische afdeling wordt gelast - Bevoegdheid 
van de kamer van inbeschuldigingstelling. 570 

Betekening van exploten 
Strafzaken - Betekening van een verstek
vonnis - Toepasselijke wettelijke bepalingen 
en rechtsbeginselen. 677 

Betekening van exploten 
Strafzaken - Betekening van een verstek
vonnis - Betekening aan de gekozen woon
plaats - Geldigheid - Betekening aanvang 
van appeltermijn. 677 

Betichting van valsheid 
Tuchtzaken - Cassatiegeding - Incidentele 
valsheidsvordering op het cassatieberoep -
Toewijsbaarheid van de valsheidsvordering -
Verwijzing - Rechtscollege waarnaar de 
zaak is verwezen - Cassatieberoep - Uitstel 
van de uitspraak. 716 

Betichting van valsheid 
Tuchtzaken - Cassatiegeding - Incidentele 
valsheidsvordering op het cassatieberoep -
Stuk dat niet van valsheid kon worden beticht 
voor het gerecht in hoogste feitelijke aanleg 
- Verzoekschrift Ontvankelijkheid -
Vereisten 716 

Betichting van valsheid 
Tuchtzaken - Cassatiegeding - Inc!dentele 
valsheidsvordering op het cassatieberoep -
Stuk dat niet van valsheid kan worden beticht 
voor het gerecht in hoogste feitelijke aanleg 
- Begrip - Gevolg. 716 

Bevoegdheid en aanleg 
Sociale zaken - Volstrekte bevoegdheid -
Arbeidsrechtbank - Geschillen van burger
lijke aard die het gevolg zijn van een overtre
ding - Begrip. 518 

Bevoegdheid en aanleg 
Sociale zaken - Volstrekte bevoegdheid -
Arbeidsrechtbank - Geschillen van burger
lijke aard die het gevolg zijn van een overtre
ding - Begrip. 537 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Politierechtbank - Beslissing 
waaruit niet blijkt dat die rechtbank territo
riaal bevoegd was - Onwettige beslissing. 710 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Politierechtbank - Territoriale 
bevoegdheid. 710 

Bevoegdheid en aanleg 
Executieverdrag van 27 sept. 1968 - Bevoegd
heidsbeding in een cognossement - Gelding 
ten aanzien van de derde-houder - Art. 17 
Executieverdrag. 691 

'Bewijs 
Dronkenschap aan het stuur - Gemeen 
recht. 503 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Bewijs 
door feitelijke vermoedens niet toegelaten 
voor zaken die de som of de waarde van drie
duizend frank te hoven gaan. 486 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Burgerlijke zaken - Cognossement 
- Uitlegging verenigbaar met de bewoor
dingen van de akte - Geen miskenning van 
de bewijskracht van die akte. 632 

Bewijs 
Bewijs door getuigen - Burgerlijke zaken -
Echtscheiding - Overspel - Geen belediging 
- Bewijs toelaatbaar- Vereisten. 648 

Bewijs 
Bewijs door getuigen- Burgerlijke zaken -
Getuigenverhoor - Tegenverhoor - Termijn 
- Artt. 48, 49, 921 en 951 Ger.W. - Aanvang
spunt van de termijn - Verzending van het 
proces-verbaal van het verhoor - Kennisge
ving door de griffier - Vormvereiste met 
vervuld - Griffier door de partijen van 
kennisgeving vrijgesteld - Gevolg. 721 
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Bewijs 

Strafzaken - Bestanddelen van het misdrijf 
- Bewijslast. 506 

Bewijs 
Strafzaken Bewijskrachtige gegevens iH 
Zweden verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken, overeenkomstig de 
Zweedse wetgeving Wettigheid 
Vereisten. 840 

Bewijs 
Strafzaken Bewijs door geschrift 
Bewijskracht van de akten - Uitlegging 
onverenigbaar met de bewoordingen van een 
verzekeringspolis. 511 

Bewijs 
Strafzaken Bewijs door geschrift 
Bewijskracht van de akten - Miskenning van 
de bewijskracht van een geheel van foto's met 
een proces-verbaal en een deskundigenver
slag waarin die worden toegelicht. 706 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Strafzaken - Elm enkele straf door 
de strafrechter uitgesproken wegens onopzet
telijk toebrengen van slagen en verwon
dingen, rijden in staat van dronkenschap, 
alcoholintoxicatie en overtreding van art. 8.3 
Wegverkeersreglement, onder vermelding dat 
het feit niet in staat te zijn geweest tot sturen 
het bestanddeel was van de telastlegging 
onopzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen - Burgerlijke rechter die 
achteraf erop wijst dat de strafrechter impli
ciet heeft geoordeeld dat het rijden in staat 
van dronkenschap en de alcoholintoxicatie 
het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
vormden waaruit de schade is ontstaan -
Geen miskenning van het gezag van gewijsde 
van de beslissing van de strafrechter. 851 

Bewijs 
Bewijs door getuigen - Strafzaken - Geval 
waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel . 
voorschrijft - Getuigenis - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter - Grenzen. 

499 

Bewijs 
Bewijs door getuigen - Strafzaken - Geval 
waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft - Getuigenis - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter - Grenzen. 

506 

Bewijs · 
Strafzaken - Bewijs door vermoedens -I 
Bestaan van vermoedens - Beoordeling in 
feite door de rechter - Onaantastbare beodr
deling. 503 

c 

Cassatie 
Rechtspleging - Tuchtzaken - Cassatiebe
roep - Incidentele valsheidsvordering op het 
cassatieberoep Samenvoeging van de 
zaken. 716 

Cassatie 
Bevoegdheid -· Burgerlijke zaken - Arbeids-
overeenkomst Gezagsverhouding 
Toezicht van het Hof. 492 

Cassatie 
Bevoegdheid Burgerlijke zaken 
Verschrijving in de bestreden beslissing 
Bevoegdheid van het Hof om ze te verbeteren. 

535 

Cassatie 
Strafzaken - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal- Wetboek van Strafvordering, 
art. 441 - Veroordeling van een beklaagde 
die reeds vroeger wegens hetzelfde feit is 
veroordeeld - Vernietiging zonder verwij
zing. 784 

Cassatie 
Strafzaken - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal- Wetboek van Strafvordering, 
art. 441 - Veroordeling van een beklaagde tot 
een enkele straf wegens een misdrijf waar
voor hij reeds was veroordeeld en wegens een 
ander misdrijf- Vernietiging, zonder verwij
zing, van de volledige veroordeling. 784 

Cassatie 
Omvang - Dienstplichtzaken - Aanvraag 
om uitstel of vrijlating op morele grand -
Verwerping door de Hoge Militieraad -
Vernietiging van die beslissing. 594 

Cassatie 
Omvang- Strafzaken- Vervallenverklaring 
van het recht tot sturen als straf - Vernieti
ging wegens onwettigheid van die straf -
Volledige vernietiging. 669 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Niet beperkt cassa
tieberoep van de beklaagde - Vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering -
Vernietiging dientengevolge van de eindbe
slissing op de tegen de beklaagde ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering. 669 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Strafvordering -
Regelmatig cassatieberoep van de beklaagde 
en van de voor hem burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij - Vernietiging op het cassatie-
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beroep van de beklaagde- Vernietiging dien
tengevolge van de beslissing dat de burger
rechtelijk aansprakelijke partij gehouden is 
tot betaling van de geldboete en de kosten. 

669 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Vonnis van de 
correctionele rechtbank met bevestiging van 
het vonnis van een politierechtbank waaruit 
niet blijkt of die rechtbank territoriaal 
bevoegd was - Vernietiging van het vonnis 
van de correctionele rechtbank en van de 
voorafgaande rechtspleging. 710 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Eenvoudige bank
breuk - Elm enkele hoofdgevangenisstraf en 
een enkele geldboete, uitgesproken wegens 
bankbreuk, oplichting en uitgifte van cheques 
zonder dekking - Straf naar recht verant
woord door dat laatste misdrijf - Beslissing 
waarbij bovendien, wegens bankbreuk, 
bekendmaking, bij uittreksel, van de veroor
deling wordt bevolen - Verplichting in het 
uittreksel aile misdrijven te vermelden die 
met de enige straf worden gestraft - Middel 
betreffende de oplichting gegrond verklaard 
- Gevolg. 775 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Vernietiging van de 
beslissing waarbij twee beklaagden hoofdelijk 
tot het geheel van de kosten van verschillende 
hogere beroepen worden veroordeeld - Niet 
ontvankelijk cassatieberoep van een burger
rechtelijk aansprakelijke partij - Beslissing 
waarbij die partij burgerrechtelijk aansprake- . 
lijk voor de veroordeling in de kosten wordt 
verklaard, zonder reden van bestaan. 847 

Cassatie 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts· 
vordering - Vernietiging van de beslissing op 
de strafvordering- Verband tussen de beslis
sing op de strafvordering en de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvorderingen van en 
tegen de beklaagde vastgesteld in de redenen 
van het vonnis - Vernietiging van de beslis
singen op die burgerlijke rechtsvorderingen. 

849 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Niet beperkt cassa
tieberoep van de beklaagde - Vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering -
Vernietiging dientengevolge van de eindbe
slissing op de tegen de beklaagde ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering. 878 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Vernietiging op het cassatiebe
roep van de beklaagde van de beslissing op de 
rechtsvordering van een burgerlijke partij -
Vernietiging dientengevolge van de beslissing 
die is gegrond op dezelfde onwettigheid en 
gewezen op de rechtsvordering van een 
andere burgerlijke partij tegen de eerste als 
beklaagde, nu die andere burgerlijke partij 
regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld. 880 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering. 882 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering. 882 

Cassatiemiddelen 
Dienstplicht - Verwijzing naar verweer voor 
de militiegerechten. 599 

Omvang - Strafzaken - Een enkele straf Cassatiemiddelen 
uitgesproken wegens verschillende mis- Redengeving - Dubbelzinnigheid Beide 

682 drijven Onwettige veroordeling voor uitleggingen ohwettig. 
een van die misdrijven- Vernietiging van de Cassatiemiddelen 
gehele veroordeling. 849 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Veroordelende 
beslissing - Onwettigheid van de beslissing 
waarbij uitstel wordt geweigerd - Volledige 
vernietiging. 878 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering- Vernietiging van de veroordeling 
van de beklaagde -, Veroordeling van de 
verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde, vrijwillig 
tussengekomen partij, tot schadevergoeding 
aan de burgerlijke partij - Geen cassatiebe
roep van verzekeraar - Beslissing zonder 
reden van bestaan. 669 

Bevoegdheid - Tuchtzaken - Code van 
plichtenleer voor apothekers - Art. 15, K.B. 
nr. 80 van 10 nov. 1967 - Geen verbindende 
kracht aan die code verleend door een in 
ministerraad overlegd K.B. - Geen wet in de 
zin van art. 608 Ger.W. - Cassatiemiddel uit 
miskenning van die Code niet ontvankelijk. 

719 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -

• Vaag middel- Niet ontvankelijk middel. 810 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden beslis
sing berust - Middel dat feitelijke grondslag 
mist. 645 
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Cassatiemiddelen 

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Beslis
sing in hager beroep die overeenstemt met de 
beslissing in eerste aanleg - Beslissing in 
eerste aanleg door eiser tot cassatie in hager 
beroep niet aangevochten. 656 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken Strafvordering 
middel - Begrip. 

Cassatiemiddelen 

Nieuw 
507 

Strafzaken - Middel ten betoge dat er een 
reden tot wraking bestaat tegen de rechter die 
de bestreden beslissing heeft uitgesproken -
Middel voor het eerst voor het Hof voorge
dragen - Niet ontvankelijk middel. 606 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Nieuw middel - Burgerlijke 
rechtsvordering - Middel betreffende een eis 
die niet aan de feitenrechter is voorgelegd -
Niet ontvankelijk middel. 834 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat enkel kritiek 
oefent op bepaalde redenen van de bestreden 
beslissing - Beschikkend gedeelte naar recht 
verantwoord door een andere reden - Niet 
ontvankelijk middel. 528 

Cassatiemiddelen 
1 

Strafzaken - Strafvordering Straf uitge- _ 
sproken wegens verscheidene misdrijven - ' 
Middel dat enkel betrekking heeft op een van' 
die misdrijven - Straf naar recht verant
woord door een ander misdrijf - Niet ontvan
kelijk cassatiemiddel. 503 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering Een enkele 
straf uitgesproken voor verscheidene 
mjsdrijven - Middel dat slechts op een van 
die misdrijven betrekking heeft - Straf 
wettelijk verantwoord door een ander 
misdrijf - Niet ontvankelijk middel. 600 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Cassatieberoep, na de eindbe
slissing, tegen de beschikking tot verwijzing 
van de raadkamer - Ontvankelijkheid van de 
cassatiemiddelen - Begrip. 606 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken wegens verschillende 
misdrijven - Middel dat slechts op een van 
die misdrijven betrekking heeft - Straf naar I 

recht verantwoord door een ander misdrijf -
Niet ontvankelijk middel. 738 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele i 
straf uitgesproken wegens verschillende 
misdrijven - Middel dat enkel betrekking 
heeft op een van die misdrijven - Straf naar 

recht verantwoord door een ander misdrijf -
Niet ontvankelijk middel. 768 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering Straf uitge
sproken wegens een zware overtreding van 
het Wegverkeersreglement - Middel waarin 
wordt betwist dat het gaat om een zware over
treding - Straf naar recht verantwooord door 
de overtreding, ook al was zij door de Koning 
niet als zware overtreding aangewezen -
Niet ontvankelijk middel. 768 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Middel gericht tegen de beslissing op de tegen 
de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring - Middel dat enkel betrekking heeft op 
een misdrijf - Beslissing niettemin naar 
recht verantwoord door een ander misdrijf -
Niet ontvankelijk middel. 768 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken wegens verschillende 
misdrijven - Straf naar recht verantwoord 
door een van die misdrijven - Middel dat 
enkel betrekking heeft op een ander misdrijf 
- Middel ten betoge dat de straf zonder dat 
laatste misdrijf minder zwaar zou zijn 
geweest - Omstandigheid die niet blijkt uit 
de bestreden beslissing Niet ontvankelijk 
middel. 775 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken Overeenkomst 
Schade van een partij bij een overeenkomst 
door de contractuele fout van een andere 
partij - Veroordeling van die andere partij 
tot volledige vergoeding van de schade -
Cassatieberoep van die andere partij tegen de 
getroffene - Middel ten betoge dat een aqui
lische fout van een derde de schade mede 
heeft veroorzaakt Niet ontvankelijk 
middel. 528 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat de 
conclusie van een andere partij niet is beant
woord - Ontvankelijkheidsvereisten. 528 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken Overeenkomst 
Schade van een partij bij een overeenkomst 
door de contractuele fout van een andere 
partij - Beslissing dat die andere partij 
verschillende contractuele fouten heeft 
begaan die elk de schade hebben veroorzaakt 
- Cassatieberoep van de andere partij -
Eiser oefent geen kritiek op de beslissing dat 
een van die fouten de schade heeft veroor
zaakt - Middel met enkel kritiek op de 
beslissing over de andere fouten - Niet 
ontvankelijk middel. 528 
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Cassatiemiddelen 

Burgerlijke zaken - Middel hieruit afgeleid 
dat de bestreden beslissing niet ingaat op 
eisers conclusie - Middel met vermelding 
van schending van de artt. 97 Gw. en 780 
Ger.W. - Niet ontvankelijk middel. 535 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel waarin als 
geschonden wettelijke bepalingen enkel de 
artt. 1134 en 1135 B.W. worden opgegeven, die 
geen verband hebben met de aangevoerde 
grief - Niet ontvankelijk middel. 857 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel enkel gericht tegen een 
beslissing waartegen geen cassatieberoep is 
ingesteld - Niet ontvankelijk middel. 766 

D 

Dagvaarding 
Strafzaken - Geldigheid van de dagvaarding 
- Toepasselijke wetsbepalingen en wettelijke 
regels. 551 

Dagvaarding 
Strafzaken - Voorwerpen van de telastleg
ging voldoende aangegeven - Recht van 
verdediging gevrijwaard - Geldigheid -
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter. 551 

Deelneming aan misdrijven 
Bedrieglijke bankbreuk - Artt. 66 en 67 Sw. 
- Toepasselijke bepalingen. 477 

Deelneming aan misdrijven 
Bedrieglijke bankbreuk 
wegens deelneming aan 
Wettigheid- Vereisten. 

Veroordeling 
dat misdrijf -

477 

Deskundigenonderzoek 
Burgerlijke zaken - Eed van een deskundige 
- Aanroeping van de Godheid, toegevoegd 
aan de in art. 979 Ger.W. vastgestelde formule 
- Eed niet onregelmatig. 687 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Kostwinner - In aanmerking te 
nemGn inkomsten ~ lnkomsten van het 
lopend jaar - Begrip. 594 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand Kostwinner Samengevoegd 
inkomen van vader en moeder - Begrip. 594 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Gelijkstelling met wettige kinderen 
- Opgenomen kinderen. 599 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Dienst van broers of zusters -
Gelijkstelling met de valle broers en zusters 
van de dienstplichtige van de broers en 
zusters van dezelfde vader of dezelfde moeder 
en van de andere kinderen van een van de 
echtgenoten - Vereisten voor de gelijkstel
ling van de andere kinderen van een van de 
echtgenoten - Vereisten waaraan niet moet 
zijn voldaan door de dienstplichtige die zich 
beroept op de dienst van andere kinderen van 
een van de echtgenoten. (Art. 17, § 1, 1', 
Dienstplichtwet.) 793 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Dienst van broers of zusters -
Gelijkstelling met de valle broers en zusters 
van de dienstplichtige, van broers en zusters 
van dezelfde vader of dezelfde moeder, en van 
de andere kinderen van een van de echtge
noten - Andere kinderen van een van de 
echtgenoten - Vereisten voor gelijkstelling 
- Kinderen die regelmatig dee! uitmaken 
van het gezin op de dag van de aanvraag -
Begrip. 793 

Dienstplicht 
Hoge Militieraad - Samenstelling 
zitter - Emeritus-magistraat. 

Dienstplicht 

Voor-
59•l 

Hoge Militieraad - Bevoegdheid - Vernieti
ging van de beslissing door het Hof -
Bevoegdheid van de Hoge Militieraad op 
verwijzing. 594 

Dienstplicht 
Hoge Militieraad - Verplichting de dienst
plichtige te horen - Neerlegging van een 
memorie. 594 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges - Beroep van de provin
ciegouverneur tegen de beslissing van de mili
tieraad - Kennisgeving aan de dienstplich
tige van het afschrift van de akte van beroep 
- Vorm. 793 

Dienstplicht 
Militierechtscolleges - Beroep van de provin
ciegouverneur tegen de beslissing van de mili
tieraad - Kennisgeving aan de dienstplich
tige van het afschrift van de akte van beroep 
- Ondertekening van het afschrift door de 
gouverneur niet vereist. 793 

Douane en accijnzen 
Regime van de alcohol Wet 29 augustus 
1919 - Opheffing - Wet 28 december 1983 -
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Handhaving van de telastleggingen - Hand
having van de straffen - Gevolg. 612 

Douane en accijnzen 
Strafzaken - Strafvordering - In kracht van 
gewijsde gegane veroordeling wegens 
misdrijven van gemeen recht- Vervolgingen 
achteraf wegens misdrijven inzake douane en 
accijnzen - Beslissing dat de misdrijven van 
gemeen recht en de misdrijven inzake douane 
en accijnzen de uitvoering zijn van dezelfde 
misdadige opzet - Veroordeling wegens de 
misdrijven van gemeen recht staat veroorde
ling tot fiscale geldboeten wegens de 
misdrijven inzake douane en accijnzen niet in 
deweg. 868 

Douane en accijnzen 
Douane - Verjaring van de strafvordering -
Geen invloed op de verjaring van de burger
lijke rechtsvordering tot het betalen van de 
ontdoken rechten, ingesteld v66r de verjaring 
van de strafvordering. 868 · 

Douane en accijnzen 
Algemene Wet, art. 230 Vrijstelling van 
gevangenisstraf ingeval de inbeslagneming 
van de goederen aileen geschiedt wegens niet
naleving van de formaliteiten in verband met 
de bescheiden tot dekking van het vervoer 
ofwel ingeval het goederen geldt die als 
inlands worden erkend - Draagwijdte. 873 

Douane en accijnzen 
Algemene Wet, art. 221, § 2 -
goederen - Begrip. 

Verboden 
873 

Dronkenschap 
Dronkenschap aan het stuur 
Bewijs - Gemeen recht. 

E 

Misdrijf-
503 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Overspel - Beledigend voor de echtgenoot -
Begrip. 648 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed i 
Uitkering tot onderhoud na echtscheiding - . 
Uitkering toegestaan o.g.v. art. 301 B.W. v66r 
de wijziging ervan bij art. 1 wet 9 juli 1975 -
Wijziging van de uitkering - Vereisten. 572 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Overspel - Beledigend voor de echtgenoot -
Bewijs. 648 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Echtscheiding op grond van bepaalde feiten 
- Bestuur over de persoon en over de 

goederen van de kinderen - Beschikking in 
kort geding - Overschrijving van de echt
scheiding - Vordering tot wijziging van de 
beschikking - Art. 302, derde lid, B.W. -
Beslissing van de jeugdrechter - Maatstaf. 

586 

Eed 
Eed van een deskundige - Aanroeping van 
de Godheid, toegevoegd aan de in art. 979 
Ger.W. vastgestelde formule - Eed niet onre
gelmatig. 687 

Europese Gemeenschappen 
Sociale zekerheid - Werknemer die een 
pensioen of een rente genoot reeds v66r de 
inwerkingtreding van de E.E.G.-verordening 
1408/71 - Verzoek tot hernieuwing meer dan 
twee jaar na die datum ingediend - Datum 
waarop de niet vervallen of verjaarde rechten 
zijn verkregen - Vervallen rechten -
Begrip. 494 

Europese Gemeenschappen 
Sociale zekerheid - Werknemer die een 
pensioen of een rente genoot reeds v66r de 
inwerkingtreding van de E.E.G.-verordening 
1408/71 - Verzoek tot herziening gegrond op 
art. 94.5 van die verordening - Verzoek inge
diend meer dan twee jaar na de inwerkingtre
ding van de genoemde verordening 
Gevolgen. 494 

Europese Gemeenschappen 
Executieverdrag van 27 sept. 1968 - Bevoegd
heidsbeding in een cognossement - Gelding 
ten aanzien van de derde-houder- Vereisten 
van art. 17 Executieverdrag. 691 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Curator - Bevoegdheden - Contracten door 
de gefailleerde gesloten- Verdere uitvoering 
van die contracten- Wettigheid- Vereisten. 

887 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Wederkerig contract - Overeenkomst van 
tijdelijke handelsvereniging - Aannemings
contract tussen de tijdelijke vennoten en de 
opdrachtgever - Faillissement van een der 
vennoten - Tijdelijke vennoten, schuldeisers 
van de door de opdrachtgever verschuldigde 
voorschotten en schuldenaars van de lasten 
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van de onderneming - Schuldvorderingen en 
schulden die een enige en ondeelbare reke
ning moeten vormen - Gevolgen van het fail
lissement voor het onderling verband van de 
wederzijdse verbintenissen uit de overeen
komst van tijdelijke handelsvereniging. 887 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Tijdelijke handelsvereniging - Faillissement 
van een der vennoten - Gevolgen van de 
overeenkomst tussen de vennoten - Verbin
tenis van de schuldeisers in het faillissement. 

887 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Overeenkomst van tijdelijke handelsvereni
ging - Faillissement van een der vennoten -
Schuldvorderingen van de failliete vennoot 
van v66r het faillissement - Schulden van de 
vennoten - Hoofdelijke schulden betaald 
door de niet failliete vennoot - Schuldverge
lijking- Vereisten. 887 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gelijkheid tussen de schuldeisers van het fail
lissement - Begrip. 887 

G 

Gemeente 
Verschijning in rechte - Advocaat die 
verklaart te verschijnen voor een gemeente -
Wettelijk vermoeden dat de advocaat regel
matig last heeft gekregen om de gemeente te 
vertegenwoordigen. 551 

Gemeente 
Gemeenteverordening die het plaatsen van 
voorwerpen die een uitsprong maken op de 
openbare weg verbiedt, behoudens vergun
ning van het college van burgemeester en 
schepenen - Bevoegdheid van dat college. 

551 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeente, agglomeratie, federatie - Belas
tingbevoegdheid - Respectieve bevoegd
heden van de agglomeratie en de gemeenten 
- Gem('entebelasting op de niet afgewerkte 
of geheel of gedeeltelijk verlaten gebouwen 
die lang de openbare weg gelegen zijn -
Voorwerp en oogmerken van de belasting 
zonder verband met de aan de agglomeratie 
overgedragen bevoegdheden inzake bouwver
ordeningen - Begrip. 729 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Belastingbevoegdheid - Bevoegdheden van 
de gemeente - Bevoegdheden overgedragen 
aan de agglomeratie of federatie - Bouwver
ordening - Begrip. 729 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe gemeentebelastingen - Bezwaar
schrift tegen een aanslag inzake een directe 
gemeentebelasting die geen omslagbelasting 
in de zin van art. 136 Gemeentewet is -
Bestendige deputatie van een provincieraad 
niet verplicht de belastingplichtige of de 
gemeente op te roepen vooraleer uitspraak te 
doen. 729 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe gemeentebelastingen - Beslissing 
van de bestendige deputatie van een provin
cieraad op een bezwaarschrift tegen een 
aanslag inzake directe gemeentebelastingen 
- Bestendige deputatie optredende als een 
rechtscollege - Gevolg. 729 

Genade 
Herroeping van probatieuitstel - Kwijtschel
ding van straf ingevolge K.B. van collectieve 
gratie - Onwettig arrest. 568 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Beslissing die op 
ondeontologische concurrentie en strijdigheid 
met de confraterniteit steunt - Beslissing die 
aan de geneesheer oplegt zijn activiteiten te 
beperken tot een plaats naar zijn keuze -
N aar recht verantwoorde beslissing. 487 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtvervolgingen 
uit hoofde van de schending van het 
beroepsgeheim van de door de werkgever 
gemachtigde en betaalde geneesheer -
Omvang van dit beroepsgeheim. 488 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtraden -Gemeente 

Bekendmaking - Bewijs. 551 Betichting van valsheid - Bevoegdheid. 716 

Gemeente 
Gemeente, agglomeratie, federatie 
Bevoegdheden van de gemeente - Bevoegd
heden overgedragen aan de agglomeratie of 
federatie - Bouwverordening - Begrip. 729 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtraden -
Samenstelling van het rechtscollege 
Provinciale raad - Samenstelling volgens het 
proces-verbaal van de vergadering verschil-



-10 
lend van die vermeld in de beslissing -
Nietige beslissing. 716 

Geneeskunde 
Orde van Apothekers - Tucht - Onrecht
streekse publiciteit voor de officina van een 
apotheker - Tuchtvervolging te zijnen laste 
- Beslissing - Beschikking dat de apotheker 
geen tuchtrechtelijke fout heeft begaan -
Wettige beslissing. 719 

Geneeskunde 
Orde van Apothekers - Code van plichten
leer voor apothekers - Art. 15, K.B. nr. 80 
van 10 nov. 1967 - Geen verbindende kracht 
aan die code verleend d.oor een in minister
raad overlegd K.B. - Geen wet in de zin van 
art. 608 Ger.W. - Cassatiemiddel uit misken
ning van die code niet ontvankelijk. 719 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure -
Gelijktijdig verzet en hoger beroep tegen een 
beslissing Verzet niet ontvankelijk 
verklaard bij een beslissing waartegen geen 
hoger beroep is ingesteld - Cassatieberoep 
tegen de beslissing tot niet-ontvankelijkheid
verklaring van het hoger beroep tegen de bij 
verstek uitgesproken beslissing - Ontvanke
lijkheid. 814 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure -
Hoger beroep - Termijn ingaande vanaf de 
kennisgeving van de bij verstek gewezen 
bes!issing - Beslissing van de provinciale 
raad van de Orde om de beslissing bij deur
waardersexploot te doen betekenen - Krach
teloze beslissing t.a.v. de termijningang. 814 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Procedureakte betref
fende een geschil inzake arbeidsovereen
komsten Vrijstelling van registratie-, 
griffie- en zegelrechten. 704 

Gerechtskosten 
Strafzaken Beklaagden veroordeeld 
wegens verschillende feiten - Hoger beroep 
van de beklaagden en van het openbaar 
ministerie - Bevestiging van het vonnis -
Hoofdelijke veroordeling van de beklaagden 
in aile appelkosten - Onwettige veroorde
ling. 847 

C.erechtslmsten 
Tuchtzaken Orde van Advocaten 
Cassatie van de beslissing van een tuchtraad 
van beroep van de balies op het cassatiebe
roep van een advocaat - Kosten van het 
cassatiegeding ten laste van de Staat. 577 

Gezinsbijslag 
Werknemers - Kinderbijslag - Rechtgevend 
kind - Leeftijdsgrens - Minder-valide kind 
- Aanvang van de arbeidsongeschiktheid -

Behoud van de hoedanigheid van rechtgevend 
kind. 657 

Grondwet 
Artikel 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet- Begrip. 749 

Grondwet 
Artikel 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Openbaar ministerie - Beoordeling 
van de wenselijkheid van vervolging. 749 

H 

Her haling 
Rondzwerven van kwaadaardige 
Herhaling- Vereiste. 

Her haling 

dieren -
563 

Veroordeling met kracht van gewijsde vereist. 
565 

Herziening 
Verzoekschrift van de veroordeelde - Niet 
ondertekend door een advocaat bij het Hof 
van Cassatie - Niet ontvankelijk verzoek. 509 

Herziening 
Nieuw feit - Negatief advies van het hof van 
beroep dat met het onderzoek van de 
aanvraag tot herziening is belast - Bezwaren 
van eiser tegen de onaantastbare beoordeling 
van de feiten door het hof van beroep of tegen 
motieven die niets te maken hebben met het 
verzoekschrift, van het vonnis waarvan de 
herziening wordt gevraagd - Niet ontvanke
lijke bezwaren. 843 

Herziening 
Nieuw feit - Advies van het hof van beroep 
over de resultaten van het onderzoek van de 
aanvraag tot herziening - Toezicht van het 
Hof van Cassatie - Toetsing van het advies 
aan de wet. 843 

Herziening 
Nieuw feit - Onderzoek door een hof van 
beroep - Burgerlijke kamer voorgezeten 
door de eerste voorzilter - Begrip. 843 

Herziening 
Nieuw feit - Onderzoek door een hof van 
beroep- Verplichting het arrest te motiveren 
- Grondslag. 843 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Akte van hoger beroep 
- Verplichting om, op straffe van nietigheid, 
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de plaats, de dag en het uur van de verschij
ning en de grieven te vermelden - Sanctie. 

791 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht. 576 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht van 
het hoger beroep - Art. 1068 Ger.W. -
Draagwijdte van die bepaling. 643 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissing van de appel
rechter die een hoger beroep ambtshalve 
onontvankelijk verklaart, zonder de herope
ning van de debatten te hebben bevolen -
Onwettige beslissing. 644 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Levensonderhoud -
uitkering tot onderhoud na echtscheiding -
Vordering op grond van artt. 301 en 303 B.W. 
- Toe te passen rechtspleging. 650 

Hoger beroep 
Strafzaken - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat van het hoger 
beroep kennis moet nemen - Beklaagde met 
woonplaats in Belgie - Dagvaarding om voor 
het appelgerecht te verschijnen meer dan 
zestig dagen na de uitspraak van het vonnis 
- Nietigheid van het hoger beroep. 615 

Hoger beroep 
Strafzaken - Termijn - Betekening van een 
verstekvonnis - Betekening aan de gekozen 
woonplaats - Betekening aanvang van appel
termijn. 677 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Termijn voor het hoger beroep van de burger
lijke partij - Hoger beroep gericht tegen die 
partij - Bijkomende termijn - Hoger beroep 
waarop hij toepasselijk is. 797 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Incidenteel beroep - Ontvankelijkheidsver
eiste. 797 

Hoger beroep 
Strafzaken - Uitspraak van het appelgerecht 
over een verzoekschrift tot voorlopige invrij
heidstelling van de beklaagde - Beslissing 
zonder invloed op de ontvankelijkheid van 
het hoger beroep van de beklaagde. 677 

Hoger beroep 
Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep 
van de beklaagde aileen- Verzwaring van de 
toestand van de beklaagde - Onwettige 
beslissing. 849 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Devolutieve kracht - Hoger beroep van het 
openbaar ministerie en van de beklaagde -
Gevolg m.b.t. de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij tegen de beklaagde. 880 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vrijspraak door de politierecht
bank - Geen hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Strafrechtelijke veroordeling 
door de appelrechter Onwettige veroorde-
ling. 609 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vrijspraak door de politierecht
bank - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie en van de burgerlijke partij -
Vonnis van de correctionele rechtbank 
waarbij de strafvordering verjaard en de 
burgerlijke rechtsvordering gegrond wordt 
verklaard - Eenstemmigheid vereist voor de 
laatstgenoemde beslissing van de correctio
nele rechtbank. 809 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
W.A.M.-verzekering - Wet 1 juli 1956 -
Verzekeraar van beklaagde vrijwillig tussen
gekomen - Appelrecht. 617 

Hoger beroep 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren -
Termijn van hoger beroep ingaande vanaf de 
kennisgeving van de bij verstek gewezen 
beslissing - Beslissing van de provinciale 
raad van de Orde om de beslissing bij deur
waardersexploot te doen betekenen - Krach
teloze bes!issing t.a.v. de termijningang. 814 

Huisvesting 
K.B. 18 dec. 1979 houdende reglementering, 
voor het Vlaamse Gewest, van het huurstelsel 
betreffende de woningen die aan de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting of aan door 
haar erkende vennootschappen toebehoren -
Huurprijs - Vastheid van de basishuurprijs 
gedurende twee jaar. 697 

Huisvesting 
K.B. 18 dec. 1979 houdende reglementering, 
voor het Vlaamse Gewest, van het huurstelsel 
betreffende de woningen die aan de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting of aan door 
haar erkende vennootschappen toebehoren -
Art. 8, § 2 - Aanrekening van de in de huur
overeenkomst vermelde lasten en kosten die 
niet in de huurprijs berekend zijn - Verant
woording - Verplichting tot staving tegen
over de huurders. 697 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Art. 4, § 4, a, wet 30 
december 1982 - Intrekking van de verlen
ging van de huur wegens ongeoorloofde 
handeling van de huurder - Begrip. 702 
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Huur van goederen 
Algemene begrippen Aansprakelijkheid 
van de huurder - Art. 1731 B.W., gewijzigd 
bij de wet van 7 nov. 1973 - Nieuwe wet 
toepasselijk op de huurovereenkomsten die 
zijn ingegaan na de inwerkingtreding van die 
wet - Begrip. 789 

Huur van goederen 
Pacht - Bepaling van de pachtsom -
Burgerlijk Wetboek, art. 1709 - Pachtwet, 
art. 3 - Draagwijdte van die wetsbepalingen. 

485 

Huur van goederen 
Pacht - Eis tot schadevergoeding, ingesteld 
door partij die beweert pachter te zijn, 
wegens miskenning van haar recht van voor
koop - Betwisting door tegenpartij van het 
bestaan van pacht - Bewijslast. 727 

Huur van goederen 
Pacht - Bewijs van het bestaan van die 
pacht, bij ontstentenis van geschrift, door 
degene die in het bezit is van een landei
gendom - Bezit - Begrip. 863 

Huur van goederen 
Pacht Eerste opzegging niet geldig 
verklaard - Nieuwe opzegging - Termijn. 

636 
Huur van goederen 

Handelshuurovereenkomst 
de huurprijs - Begrip. 

Huur van goederen 
Handelshuurovereenkomst 

- Bepaling van 
822 

Huurhernieu-
wing - Weigering van de verhuurder omdat 
hij het goed voor eigen doeleinden wil 
aanwenden - Aanwending voor eigen doel
einden - Begrip. 824 

I 

Indeplaatsstelling 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds -
K.B. van 5 jan. 1957 tot bepaling van de 
toekenningsvoorwaarden en van de omvang 
van de rechten van de benadeelden tegenover 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
art. 7 - Omvang van de indeplaatsstelling. 

854 

Inkomstenbelastingen 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 7 
- Personenbelasting - Inkomsten uit onroe
rende goederen - Begrip. 895 

lnkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Belastingaangifte 
Regelmatige aangifte - Begrip. 583 

lnkomstenbeiastingen 
Belastingheffing - Raming van de belastbare 
grondslag - Bepaling van een gegeven 
dienend voor de vaststelling van die grondslag 
- Bewijs - Vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen - Feitelijke vermoedens 
- Begrip. 898 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep -
Conclusie ter griffie ingediend, maar niet aan 
de rechter ter terechtzitting overgelegd -
Gevolg. 897 

Inkomstenbelastingen 
Vervolgingen, tenuitvoerlegging, voorrechten 
- Vervolgingen tegen derden-houders -
Derde geen schuldenaar van de belasting
plichtige Verplichting tot verklaring 
bepaald bij art. 215, § 4, eerste lid, K.B. 4 
maart 1965. 579 

Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers 
Onverschuldigde betaling wegens cumulatie 
- Terugvordering - Verjaring - Termijn -
Arglist of bedrog - Begrip. 736 

J 

Jeugdbescherming 
Minderjarige van meer dan zestien jaar en 
minder dan volle achttien jaar oud op het 
ogenblik van de feiten - Minderjarige 
verdacht van een overtreding als vermeld in 
art. 36bisvan de wet van 8 april1965- Straf
vordering aanhangig gemaakt bij het gemeen
rechtelijk rechtscollege - Openbare terecht
zitting - Toepasselijke regels. 619 

Jeugdbescherming 
Jeugdbeschermingswet, artt. 38 en 58 -
Beslissing van de jeugdrechtbank de zaak uit 
handen te geven - Beslissing vatbaar voor 
verzet en hoger beroep. 783 

K 

l{oophandel, koopman 
Handelspraktijken- Wet 14 juli 1971, art. 22 
- Verbod aan iedere handelaar de verbruiker 
een produkt te koop te bieden of te verkopen 
met verlies - Handelaar - Begrip. 723 



L 

Levensonderhoud 
Uitkering tot onderhoud na echtscheiding -
Uitkering toegestaan o.g.v. art. 301 B.W. 
v66r de wijziging ervan bij art. 1 wet 9 juli 
1975 - Wijziging van de uitkering -
Vereisten. 572 

Levensonderhoud 
Uitkering tot onderhoud na echtscheiding -
Vordering op grand van artt. 301 en 303 B.W. 
- Geen vordering op eenzijdige rechts
pleging. 650 

Levensonderhoud 
Uitkering tot onderhoud na echtscheiding -
Vordering op grand van artt. 301 en 303 B.W. 
- Hoger beroep - Toe te passen rechts
pleging. 650 

M 
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Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter 
Strafzaken - Dagvaarding - Voorwerp van 
de telastlegging voldoende aangegeven -
Recht van verdediging gevrijwaard - Geldig
heid. 551 

Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter 
Strafzaken - Strafvordering - Eenheid van 
opzet. 600 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezing - Vordering tot nietigverklaring 
- Gronden. 539 

Onderzoek in strafzaken 
Vooronderzoek - Voorlopige hechtenis -
Handhaving van de hechtenis - Art. 5 wet 20 
april 1874 - Inzage van het dossier door de 
raadsman van de verdachte Geen inven-
taris. 623 

Onderzoek in strafzaken 
Opsporingsonderzoek door de procureur des 
Konings wegens een misdaad- Vorderingen 
tot correctionalisering van een misdaad en tot 
verwijzing van de verdachte naar de correc
tionele rechtbank - Overzending van de 
stukken door de procureur des Konings naar 
de onderzoeksrechter om verslag uit te 
brengen voor de raadkamer - Mogelijkheid 
maar geen verplichting voor de onderzoeks
rechter bijkomende onderzoeksdaden te 
verrichten - Gevolgen m.b.t. het recht van 
verdediging van de verdachte. 714 

Mandeligheid 
Gedwongen afkoop van de mandeligheid - · Onderzoek in strafzaken 
Voorwaarden. 862 Correctionalisering van een misdaad door de 

Minder-validen 
Gewone tegemoetkomingen - Aard. 796 

Misdrijf 
Uitlokken - Begrip. 772 

Misdrijf 
Rechtvaardigingsgrond - Dwaling - Goede 
trouw - Geen rechtvaardigingsgrond. 802 

0 

Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter 
Vordering tot verkrijging van een verklaring 
van recht - Ernstige bedreiging van het 
recht. 464 

raadkamer - Geen opsporingsonderzoek -
Wettige beslissing. 714 

Onderzoek in strafzalten 
Daden van onderzoek - Opdracht door de 
onderzoeksrechter Wettigheid 
Vereisten. 738 

Onderzoek in strafzaken 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest 
van buitenvervolgingstetting op het verzet van 
de burgerlijke partij - Veroordeling van die 
partij, zelfs ambtshalve, tot betaling van scha
devergoeding. 810 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking tot verwijzing naar het vonnisge
recht - Bevoegdheid van het vonnisgerecht. 

606 

Onderzoeksrechter 
Vordering tot verwijzing naar een andere 
onderzoeksrechter wegens gewettigde verden
king - Vordering gegrond op onwettige 
handelingen - Enkele omstandigheid die 
verdenking niet kan wettigen - Verwerping 
van de vordering. 674 



- 14 
Onteigening ten algemenen nutte 

Spoedprocedure - Art. 8, tweede lid, vervat 
in art. 5 wet 26juli 1962 - Provisionele 
vergoedingen - Beslissing van de vrede
rechter tot vaststelling van het bedrag van die 
vergoedingen - Beslissing niet vatbaar voor 
beroep - Draagwijdte van die regel. 585 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -
Sociaal procesrecht - Vorderingen bedoeld 
in art. 578, 7", Ger.W. 518 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -
Sociaal procesrecht - Vorderingen bedoeld 
in art. 578, 7", Ger.W. 537 

Openbaar ministerie 
Beoordeling van de wenselijkheid van vervol
ging - Grondwet, art. 6 - Gelijkheid van de 
Belgen voor de wet. 749 

Openbare orde 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
37 - Bepalingen van openbare orde. 685 

Openbat·e orde 
Strafzaken - Afluisteren van telefoonge
sprekken in Zweden - Niet strijdig met de 
Belgische openbare orde - Grenzen. 840 

Oplichting 
Bestanddelen 
Redengeving. 

Listige kunstgrepen 

Oplichting 
Valse beloften - Op zichzelf geen 
kunstgrepen, in de zin van art. 496 Sw. 

Overeenkomst 

775 

listige 
775 

Burgerlijk Wetboek, art. 1165 - Een overeen
komst brengt alleen gevolgen teweeg tussen 
de contracterende partijen - Draagwijdte 
van die bepaling. 887 

Overeenkomst 
Verbindende kracht tussen partijen - Middel 
waarin als geschonden wettelijke bepalingen 
enkel de artt. 1134 en 1135 B.W. worden opge
geven, hoewel zij geen betrekking hebben op 
de aangevoerde grief - Niet ontvankelijk 
middel. 857 

Overeenkomst 
Schade van een partij bij een overeenkomst 
door de contractuele fout van een andere 
partij en door de samenlopende aquilische 
fout van een derde - Verbintenis van de 
medecontractant jegens de getroffene. 528 

Overeenkomst 
Schade van een partij bij een overeenkomst 
door contractuele fout van een andere partij 
- Beslissing dat die andere partij verschil
lende contractuele fouten heeft begaan die elk 
de schade hebben veroorzaakt - Cassatiebe-

roep van de andere partij - Eiser oefent geen 
kritiek op de beslissing dat een van die fouten 
de schade heeft veroorzaakt - Middel met 
alleen kritiek op de beslissing over de andere 
fouten - Niet ontvankelijk middel. 528 

Overheidsopdrachten (werken, leve-
ringen, diensten) 

Artt. 15, D, en 18, B, van het M.B. van 14 okt. 
1964 - Rechtsvordering van de aannemer tot 
betaling van nalatigheidsinterest - Termijn. 

812 

R 

Recht bank en 
Burgerlijke zaken - Oorzaak van de vorde
ring - Ambtshalve wijziging door de rechter. 

463 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Omvang 
- Betwisting - Betwisting uitgesloten door 
de conclusie van de partijen - Geen rechts
macht. 693 

Rechtbanken 
Strafzaken- Vermelding, in de dagvaarding, 
van de datum waarop het misdrijf is gepleegd 
- Bevoegdheid van de rechter om hem te 
verbeteren. 483 

Rechtbanken 
Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Beschik
king tot verwijzing naar het vonnisgerecht -
Bevoegdheid van het vonnisgerecht. 606 

Rechtbanken 
Strafzaken - Daden van onderzoek - Nietig
heid - Bevoegdheden van de vonnisge
rechten. 738 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens -
Art. 6.1 - Afstand van de bij die bepaling 
voorgeschreven openbaarheid - Begrip. 577 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis 
overeenkomstig de wet - Geen invloed op 
het vermoeden van onschuld voor het vonnis
gerecht. 623 

Rechten van de Mens 
Art. 6.3 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Bepaling zonder verband met de 
rechtspleging inzake voorlopige hechtenis. 

623 
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Rechten van de Mens 
Art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Recht van de aangehoudene om 
binnen redelijke termijn te worden berecht of 
in vrijheid gesteld - Redelijke termijn -
Begrip. 623 

Rechten van de Mens 
Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Bepaling omtrent de arrestatie en 
niet om trent de handhaving van de voorlopige 
hechtenis. 623 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens -
Voorzitter correctionele rechtbank doet 
uitspraak over een zaak waarin hij als onder
zoeksrechter is opgetreden - Schending van 
de genoemde bepaling. 672 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak -
Begrip. 749 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 8 - Recht op eerbiediging van het prive
leven - Strafwetboek, artt. 348 tot 353 inzake 
vruchtafdrijving - Geen strijdigheid met art. 
8 van dat verdrag. 749 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de 
art. 2 - Recht op het Ieven - Begrip. 

Rechten van de Mens 

Mens, 
749 

Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 8 - Recht op eerbiediging van het prive
leven- Begrip. 749 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 8.2 - Inmenging van enig openbaar gezag 
in de uitoefening van een ieders recht op 
eerbiediging van zijn briefwisseling- Wettig
heid - Vereisten. 840 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
8.1 - Recht van een ieder op eerbiediging van 
zijn prive-leven en van zijn briefwisseling -
Begrip. 840 

Recht van verdediging 
Strafzaken Veroordelende beslissing 
waarin de datum van de feiten der telastleg
ging is gewijzigd - Beklaagde niet verwittigd 
- Miskenning van het recht van verdediging. 

483 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Opsporingsonderzoek door de 
procureur des Konings wegens een misdaad 
- Vorderingen tot correctionalisering van 
een misdaad en tot verwijzing van de 

verdachte naar de correctionele rechtbank -
Overzending van de stukken door de procu
reur des Konings naar de onderzoeksrechter 
om verslag uit te brengen voor de raadkamer 
- Geen ondervraging van verdachte door 
onderzoeksrechter - Gevolgen m.b.t. het 
recht van verdediging van de verdachte. 714 

Recht van verdediging 
Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure -
Advies van de afgetreden voorzitter van de 
raad van beroep van de Orde over de ontvan
kelijkheid van het hoger beroep - Gevolgen. 

814 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Vreemd recht - Door de 
partijen niet aangevoerd - Geen gelegenheid 
tot tegenspraak. 827 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Uitstel van tenuitvoerlegging 
door de rechter geweigerd met miskenning 
van het recht van verdediging Onwettige 
weigering. 878 

RechterUjk gewijsde 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
W.A.M.-verzekering - Wet 1 juli 1956 -
Verzekeraar van de beklaagde vrijwillig 
tussengekomen voor het strafgerecht -
Beslissing van de eerste rechter waarbij de 
verzekeraar en de verzekerde op de burger
lijke rechtsvorderingen worden veroordeeld 
- Hoger beroep van de verzekeraar aileen -
Gevolgen van de beslissing van de appel
rechter t.a.v. het gezag van gewijsde van de 
beslissing van de eerste rechter - Vereisten. 

617 

Rechterlijk gewijsde 
Strafzaken Exceptie van rechterlijk 
gewijsde - Beklaagde die zich beroept op 
eenheid van opzet met feiten waarvoor hij 
was vrijgesproken- Grenzen- Vereiste. 749 

Rechterlijk gewijsde 
Strafzaken - Een enkele straf door de straf
rechter uitgesproken wegens onopzettelijk 
toebrengen van slagen en verwondingen, 
rijden in staat van dronkenschap, alcoholinto
xicatie en overtreding van art. 8.3 Wegver
keersreglement, onder vermelding dat het feit 
niet in staat te zijn geweest tot sturen het 
bestanddeel was van de telastlegging onopzet
telijk toebrengen van slagen en verwondingen 
- Burgerlijke rechter die naderhand erop 
wijst dat de strafrechter impliciet heeft geoor
deeld dat het rijden in staat van dronken
schap en de alcoholintoxicatie het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg vormden waaruit 
de schade is ontstaan - Geen miskenning 
van het gezag van gewijsde. 851 
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Rechterlijk gewijsde 

Strafzaken - Strafvordering - In kracht van 
gewijsde gegane veroordeling wegens 
misdrijven van gemeen recht - Vervolgingen 
achteraf wegens misdrijven inzake douane en 
accijnzen - Beslissing dat de misdrijven van 
gemeen recht en de misdrijven inzake douane 
en accijnzen de uitvoering zijn van dezelfde 
misdadige opzet - Veroordeling wegens de 
misdrijven van gemeen recht staat veroorde
ling tot fiscale geldboeten wegens de 
misdrijven inzake douane en accijnzen niet in 
dewet. 868 

Rechterlijke Macht 
Verplichte inrustestelling van de rechter die 
de leeftijdsgrens heeft bereikt - Rechter die 
met zijn ambt bekleed blijft. 594 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Arrest mede gewezen 
door een raadsheer die vroeger, als rechter in 
de rechtbank van eerste aanleg, van de zaak 
kennis heeft genomen - Nietig arrest. 689 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van de rechtbank - Straf
zaken - Correctionele rechtbank - Verhin
derde rechters en plaatsvervangende rechters 
- Vaststelling. 499 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Correctionele rechtbank -

Rechterlijke organisatie 
Tuchtzaken - Samenstelling van het rechts
college - Orde van Geneesheren - Provin
ciale raad - Samenstelling volgens het 
proces-verbaal van de vergadering verschil
lend van die vermeld in de beslissing -
Nietige beslissing. 716 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Strafzaken - Tweede veroordeling wegens 
hetzelfde feit - Schending van het algemeen 
rechtsbeginsel « non bis in idem». 784 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige motieven 
- Begrip. 645 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Dubbelzinnige redenen -
Begrip. 749 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Advies van het hof van beroep 
dat met het onderzoek van een aanvraag tot 
herziening is belast - Motiveringsverplich
ting opgelegd bij art. 445 Sv. en niet bij art. 97 
Gw. 843 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beslissing van het onderzoeks
gerecht waarbij het bevel tot aanhouding 
wordt bevestigd - Dubbelzinnige redenen -
Niet regelmatig met redenen omklede beslis
sing. 884 

Samenstelling verschillend volgens het · Redenen van de vonnissen en arresten 
~~~~es-~:rb~~~~:~ d:e~~~~~~:~~ttin;er~a~:J Burgerlijke zaken Afwezigheid van 
afschrift van het vonnis - Nietig vonnis. 502 redenen - Begrip. 490 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van de recht
bank - Correctionele rechtbank - Rechter 
behorend tot het rechtscollege van de correc
tionele rechtbank dat in hoger beroep 
uitspraak doet over een zaak waarvan hij 
vroeger als onderzoeksrechter kennis heeft 
genomen - Schending van art. 292 Ger.W. 

558 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Rechter neemt kennis van een zaak 
in de burgerlijke kamer van de rechtbank van 
eerste aanleg - Nadien kennisneming als 
rechter in de raadkamer - Art. 292, tweede 
lid, Ger.W. niet toepasselijk. 606 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van de rechtbank - Straf

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Aanbod of 
voorstel tot het plegen van bepaalde 
misdaden - Art. 1 wet 7 juli 1875 - Schuldig
verklaring - Feiten omschreven in de 
bewoordingen van de wet - Beslissing regel
matig met redenen omkleed- Vereiste. 611 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Directe belastingen - Voorziening voor het 
hof van beroep - Conclusie - Conclusie ter 
griffie ingediend, maar niet aan de rechter ter 
terechtzitting overgelegd - Gevolg. 897 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Conclusie - Verweer 
niet ter zake dienend wegens bepaalde over
wegingen van de rechter - Geen verplichting 
voor de rechter te antwoorden op de conclusie 
waarin dat verweer voorkomt. 679 

zaken - Voorzitter correctionele rechtbank Redenen van de vonnissen en arresten 
doet uitspraak over een zaak waarin hij als Burgerlijke zaken - Overweging in de vorm 
onderzoeksrechter is opgetreden - Schen- van een loutere veronderstelling - Geen 
ding van art. 6.1 Verdrag Rechten van de verplichting voor de rechter erop te 
Mens. ~ 

1 
antwoorden. 682 
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Redenen van de vonnissen en arresten 

Strafzaken - Strafvordering - Schuldigver
klaring - Feiten omschreven in de bewoor
dingen van de wet. 600 

·Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Veroordelende beslissing op de 
strafvordering - Vermelding van de wette
lijke bepalingen - Begrip. 614 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie in hoger beroep -
Rechter in hoger beroep die de beroepen 
beslissing en de bewezenverklaring van de 
telastlegging van de eerste rechter bevestigt 
- Antwoord op conclusie - Begrip. 799 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Rechter in boger beroep die de 
beroepen beslissing en de bewezenverklaring 
van de telastlegging door de eerste rechter 
bevestigt - Bevestiging gegrond op een eigen 
redengeving gevolgd door de overweging dat 
de eerste rechter dan ook terecht de telastleg
ging bewezen heeft verklaard - Draagwijdte. 

799 

· Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
- Beslissing dat de omschreven constitutieve 
bestanddelen van het misdrijf verenigd zijn 
- Vergissing in de aanwijzing van de toepas
selijke wetteksten - Met redenen omklede 
beslissing. 876 

Rondzwerven van kwaadaardige dieren 
Herhaling- Vereiste. 563 

Rust- en overlevingspensioen 
Zelfstandigen - Rente - Instelling die de 
rente verschuldigd is. 831 

s 

Samenhang 
Strafzaken - Beoordelingsbevoegdheid van 
de feitenrechter - Grenzen. 559 

Samenhang 
Schuldvergelijking niettegenstaande faillisse
ment - Vereiste - Samenhang tussen 
schuldvorderingen en schulden - Beoorde
ling van de samenhang - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter. 887 

Samenloop van misdrijven 
Samenloop van overtredingen - Veroorde
ling tot een enkele correctionele geldboete en 

tot een enkele vervangende correctionele 
gevangenisstraf - Onwettige veroordeling. 

563 

Samenloop van misdrijven 
Eenheid van opzet - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter. 600 

Samenloop van misdrijven 
Eenheid van opzet - Begrip. 

Samenloop van misdrijven 

600 

In kracht van gewijsde gegane veroordeling 
wegens misdrijven van gemeen recht -
Vervolgingen achteraf wegens misdrijven 
inzake douane en accijnzen - Beslissing dat 
de misdrijven van gemeen recht en de 
misdrijven inzake douane en accijnzen de 
uitvoering zijn van dezelfde misdadige opzet 
- Veroordeling wegens de misdrijven van 
gemeen recht staat veroordeling tot fiscale 
geldboeten wegens de misdrijven inzake 
douane en accijnzen niet in de weg. 868 

Schip,scheepvaart 
Zeevaart - Vervoer over zee - Cognosse
ment - Bevoegdheidsbeding in een cognosse
ment - Gelding ten aanzien van de derde
houder - Vereisten van art. 17 Executiever
drag. 691 

Schuldvergelijking 
Overeenkomst van tijdelijke handelsvereni
ging - Faillissement van een der vennoten -
Schuldvorderingen van de failliete vennoot 
van v66r het faillissement - Schulden van de 
vennoten - Hoofdelijke schulden betaald 
door de niet failliete vennoot - Schuldverge
lijking niettegenstaande het faillissement -
Vereisten. 887 

Sociale zekerheid 
Overzeese sociale zekerheid Werknemer 
wiens rechten op een rente v66r de inwer
kingtreding van de E.E.G.-verordening 
1408/71 zijn vastgelegd - Geen indexering 
van die uitkering wegens de nationaliteit van 
de werknemer- Verzoek tot toekenning van 
de indexering gegrond op die vordering -
Verzoek meer dan twee jaar na de inwerking
treding van die verordening ingediend -
Recht op indexering niet vervallen in de zin 
van art. 94.7 van de verordening. 494 

Spoorwegen (Politie over de) 
Overtreding van art. 3 K.B. van 4 april 1895 -
Verbod om zonder geldig plaatsbewijs met 
een trein te reizen Geen bijzonder opzet 
vereist. 802 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
65 - Vordering van de bevoegde administra
tieve overheid om de plaats in de vorige staat 
te herstellen - Wijze waarop die vordering 
wordt mgesteld. 746 
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Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
37 - Arrest houdende ontvankelijk- en 
gegrondverklaring van een op de basis van 
dat artikel ingediende vordering tot schade
loosstelling - Geen vaststelling dat een van 
de vereisten van art. 37, derde lid, bij de indie
ning van de vordering vervuld was - Onwet
tige beslissing. 685 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
art. 37 - Bepalingen van openbare orde. 685 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
37 - Vordering tot schadeloosstelling inge
diend op de basis van artikel 37 - Toelaat
baarheid van de vordering- Vereiste. 685 

Stedebouw 
Bouwverordeningen - Begrip. 

Straf 

729 

Geldboete - Opdeciemen - Feiten gepleegd 
v66r 8 juli 1981 - Geldboete verhoogd met 
590 deciemen - Onwettige veroordeling. 499 

Straf 
Verbeurdverklaring - Onopzettelijk misdrijf 
- Strafwetboek art. 42, 1', niet van toepas
sing. 556 

Straf 
Beroepsverbod vervat in art. 382 Sw.) - Kan 
niet worden uitgesproken bij veroordeling 
wegens overtreding van de artt. 383, eerste 
lid, en 496 Sw. 567 

Straf 
Vervallenverklaring van het recht tot sturen 
als straf - Bestanddeel van de straf en geen 
afzonderlijke straf. 669 

Straf 
Samenloop van overtredingen - Veroorde
ling tot een enkele correctionele geldboete en 
tot een enkele vervangende correctionele 
gevangenisstraf - Onwettige veroordeling. 

563 

Straf 
In kracht van gewijsde gegane veroordeling 
wegens misdrijven van gemeen recht -
Vervolgingen achteraf wegens misdrijven 
inzake douane en accijnzen - Beslissing dat 
de misdrijven van gemeen recht en de 
misdrijven inzake douane en accijnzen de 
uitvoering zijn van dezelfde misdadige opzet 
- Veroordeling wegens de misdrijven van 
gemeen recht staat veroordeling tot fiscale 
geldboeten wegens de misdrijven inzake 
douane en accijnzen niet in de weg. 868 

Strafvordering 
Overtreding van het Wegverkeersreglement 
- Rechtstreekse dagvaarding - Gevolg -
Instellen van de strafvordering - Omvang. 

561 

Strafvordering 
Op gang gebracht door burgerlijke partij -
Burgerlijke partij schadeloos gesteld -
Rechtsgeldige uitspraak op de strafvordering. 

746 

Strafvordering 
Stedebouw - Overtredingen van de Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw - Straf
vordering op gang gebracht door de adminis
tratieve overheid - Wettigheid. 746 

Strafvordering 
Overtreding van de wetgeving inzake stede
bouw - Rechtstreekse dagvaarding - Op 
gang brengen van de strafvordering -
Begrip. 746 

T 

Taalgebruik 
Strafzaken - In het Nederlands opgestelde 
stukken - Aanvulling van het dossier met 
een Franse vertaling- Vereisten. 515 

Taalgebruik 
Strafzaken - Stukken gesteld in een andere 
dan de proceduretaal - Rechter is bij gebrek 
aan conclusie niet verplicht vast te stellen dat 
hij die taal kent. 515 

Taalgebruik 
Strafzaken - Stukken gesteld in een andere 
dan de proceduretaal - Mogelijkheid voor de 
rechter om daarop acht te slaan. 515 

Taalgebruik 
Advocaat opgeroepen om zitting te nemen om 
een rechtbank voltallig te maken 
Vermoeden, tot op bewijs van het tegendeel, 
van kennis van de taal van de rechtspleging. 

708 

Taalgebruik 
Advocaat opgeroepen om zitting te m!men om 
een rechtbank voltallig te maken - Geen 
verplichting om door het slagen voor een 
examen het bewijs van de kennis van de taal 
van de rechtspleging te leveren. 708 

Telegraaf en telefoon 
Bewijs in Zweden verkregen door het afluis
teren van telefoongesprekken, overeen
komstig de Zweedse wetgeving. 840 
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Tussenkomst 

Burgerlijke zaken- Vordering tot vrijwaring 
- Begrip. 528 

v 

Vennootschap 
Naamloze vennootschap - Handeling in 
eigen naam en voor eigen rekening verricht 
door aile aandeelhouders van de vennoot
schap - Geen verbintenis van de vennoot
schap. 704 

Verdeling 
Veiling Niet gevoeglijk te 
goederen - Begrip. 

Vereniging van boosdoeners 

verde len 
639 

Personen die van de vereniging dee! 
uitmaken - Moree! bestanddeel. 466 

Vereniging van boosdoeners 
Misdrijven bepaald bij artt_ 322, 323 en 324 
Strafwetboek - Gemeenschappelijke consti
tutieve bestanddelen. 466 

Vergoedingspensioen, herstelpensioen 
Wetten gecoi:irdineerd bij Regentsbesluit van 
5 okt. 1948 en wet van 9 maart 1953 - Staat 
krachtens die bepalingen geen arbeidsonge
vallenverzekeraar voor de toepassing van art. 
70, § 2, Z.I.V.-wet. 786 

Verhaal op de rechter 
Verhaal op de rechter ongegrond verklaard -
Veroordeling tot schadevergoeding aan de 
betrokken magistraat. 652 

Verhaal op de rechter 
Verhaal op de rechter wegens rechtsweige
ring - Verzoekschrift dat geen gronden van 
rechtsweigering vermeldt - Gevolg. 652 

Verjaring 
Burgerlijke zaken Verhaal van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds op 
de pleger van het schadeverwekkend misdrijf 
- Geen vordering in rechte tot vergoeding 
door het slachtoffer tegen de dader ingesteld 
- Vordering voortvloeiend uit een misdrijf, 
die verjaart door verloop van vijf jaren, en 
geen actio judicati, die verjaart door verloop 
van dertig jaren. 854 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Actio judicati - Dertig
jarige verjaring. 854 

Verjaring 
Strafzaken - Bedrieglijke bankbreuk 
VerdUJstermg of verbergmg van activa 

Feiten die aan het faillissement voorafgaan -
Vertrekpunt van de verjaringstermijn. 477 

Verjaring 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Verjaring van de strafvordering - Omstan
digheid zonder gevolg t.a.v. da tijdig inge
stelde civielrechtelijke vordering. 666 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Overtreding 
van het Wegverkeersreglement- Termijn. 

666 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Gecontraven
tionaliseerd wanbedrijf of overtreding van het 
Wegverkeersreglement- Termijn. 710 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvorder:ng - Tegenstrij
digheid tussen de vaststellingen van de 
beschikking tot verwijzing en het veroorde
lend vonnis m.b.t. de datum van de feiten -
Onmogelijkheid voor het Hof na te gaan of de 
strafvordering a! dan niet verjaard was -
Vernietiging met verwijzing. 710 

Verjaring 
Strafzaken - Verdaging omdat de beklaagde 
heeft verklaard een klacht we gens valse getui
genis te zullen indienen - Klacht met hypo
thetisch karakter - Geen schorsing van de 
verj aring van de strafvordering. 566 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting -
Apostille van het parket van de politierecht
bank waarbij, ingevolge ingesteld hoger 
beroep, navolgende stukken aan de procureur 
des Konings worden overgezonden. 666 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Bevel tot 
dagvaarding van de beklaagde voor de palitie-
rechtbank - Daad van vervolging Verja-
ringstuitende daad. 669 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering 
Nietige akte - Geen stuiting. 

Vernieling van andermans 
eigendommen 
Vernieling - Begrip. 

Vernieling van andermans 
eigendommen 

Stuiting -
710 

roerende 

763 

roerende 

Roerende eigendommen - Begrip. 763 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Herroeping van probatieUJtstel- Kwijtschel
ding van de straf mgevolge K.B van 
collectieve gratie - Onwettig arrest. 568 
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Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Opschorting van de veroordeling 
grondslag voor her haling. 

Verwijzing na cassatie 

Geen 
565 

Strijdigheid tussen een wet en een decreet -
Prejudiciele vraag - Strijdigheid vastgesteld 
door het Hof - Gevolg voor de rechter op 
verwijzing. 660 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Cassatie beperkt tot de beschik
king van verbeurdverklaring - Verbeurdver
klaring onwettig - Vernietiging zonder 
verwijzing. 556 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering wegens verval van die 
rechtsvordering - Kosten van die vordering 
ten laste van de Staat - Cassatie zonder 
verwijzing. 666 

Verwijzing na cassatie 
Tuchtzaken C •rde van advocaten 
Cassatie van de beslissing van een tuchtraad 
van beroep - Verwijzing naar dezelfde 
tuchtraad, anders samengesteld. 577 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Vordering tot verwijzing naar een andere 
onderzoeksrechter - Vordering gegrond op 
onwettige handelingen - Enkele omstandig
heid die verdenking niet kan wettigen -
Verwerping van de vordering. 674 

Verzekering 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
W.A.M.-verzekering - Wet 1 juli 1956 -
Verzekeraar van de beklaagde vrijwillig 
tussengekomen voor het strafgerecht -
Beslissing van de eerste rechter waarbij de 
verzekerde en de verzekeraar op de burger
lijke rechtsvorderingen worden veroordeeld 
- Hoger beroep van de verzekeraar aileen -
Gevolgen van de beslissing van de appel
rechter t.a.v. de verzekerde - Vereisten. 617 

Verzet 
Strafzaken - Ontvangen verzet- Vonnis dat 
het verstekvonnis bevestigt Vermenging 
van beide vonnissen. 839 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Art. 774, tweede lid -
Verplichting voor de rechter de heropening 
van de de batten te bevelen - Begrip. 632 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Art. 1068, tweede lid, 
Ger.W. - Onderzoeksmaatregel- Begrip. 

643 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Art. 774, tweede lid, 
Ger.W. - Verplichting voor de rechter de 
heropening van de debatten te bevelen alvo
rens een vordering af te wijzen op grand van 
een door de partijen niet aangevoerde 
exceptie. 644 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Arrest mede gewezen 
door een raadsheer die vroeger, als rechter in 
de rechtbank van eerste aanleg, van de zaak 
kennis heeft genomen - Nietig arrest. 689 

Verwijzing van een rechtbank naar een Vonnissen en arresten 
andere Burgerlijke zaken - Getuigenverhoor -
Tuchtzaken Gewettigde verdenking - Tegenverhoor - Termijn - Artt. 48, 49, 921 
Begrip. 817 en 951 Ger.W. - Aanvangspunt van de 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Wet van 1 juli 1956, 
art 3, eerste lid- K.B. van 5 jan. 1957, art. 4, 
1" - Diefstal van het motorrijtuig - Houder 
- Begrip. 473 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering- Clausule van de model
verzekeringspolis betreffende de overdracht 
van het motorrijtuig - Toepassing op een 
voertuig dat voorlopig buiten gebruik is 
gesteld - Miskenning van de bewijskracht 
van de verzekeringspolis. 511 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Wet 1 juli 1956 -
Verzekeraar van beklaagde vrijwillig tussen
gekomen voor het strafgerecht - Appelrecht. 

617 

termijn - Verzenr~ing van het proces-verbaal 
van het verhoor - Kennisgeving door de grif
fier - Vormvereiste niet vervuld - Griffier 
door de partijen van kennisgeving vrijgesteld 
- Gevolg. 721 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -
Bes!issing die de naam van de magistraat van 
het openbaar ministerie en diens advies niet 
vermeldt - Gevolg. 518 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -
Beslissing die de naam van de magistraat van 
het openbaar ministerie en diens advies niet 
vermeldt - Gevolg. 537 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Heropening van de 
debatten - Ambtshalve - Vordering afge-
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wezen op grand van een exceptie van onbe
voegdheid. 663 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beslissing van de correctionele 
rechtbank in hager beroep waaraan een 
rechter heeft deelgenomen die vroeger als 
onderzoeksrechter van de zaak kennis heeft 
genomen - Nietige beslissing. 558 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Heropening van de de batten -
Onaantastbare beoordeling van de feiten
rechter. 559 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Jeugdbescherming - Minder
jarige van meer dan zestien jaar en minder 
dan valle achttien jaar op het ogenblik van de 
feiten - Minderjarige verdacht van een over
treding als vermeld in art. 36bis van de wet 
van 8 april 1965 - Strafvordering aanhangig 
gemaakt bij het gemeenrechtelijk rechts
college - Openbare terechtzitting - Toe te 
passen regels. 619 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beroepen vonnis nietig -
Nietigheid overgenomen in de beslissing van 
de appelrechter - Nietigheid van de beslis
sing in hager beroep. 672 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering- Veroordeling 
- Vergissing in de aanwijzing van de toepas
selijke wettekst - Wettelijke straf uitge
sproken - Geen nietigheid. 876 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beroepen vonnis waarbij de beklaagde buiten 
de zaak wordt gesteld en aan de burgerlijke 
partij haar vordering wordt ontzegd - Hoger 
beroep tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering - Vonnis in hager beroep 
waarbij de beklaagde tot betaling van schade
vergoeding jegens de burgerlijke partij wordt 
veroordeeld op grand van een onvoorzichtig
heid zonder enig verband met het feit dat 
voor de strafrechter is gebracht - Onwettige 
beslissing. 807 

Voorlopige hechtenis 
Beslissing van het onderzoeksgerecht waarbij 
het bevel tot aanhouding wordt bevestigd -
Dubbelzinnige redenen - Niet regelmatig 
met redenen omklede beslissing. 884 

Voorlopige hechtenis· 
Onderzoeksgerechten - Art. 5 wet 20 april 
1874 - Bepaling enkel toepasselijk op het 
handhaven van de voorlopige hechtenis en 
niet op de bevestiging van het bevel tot 
aanhouding. 570 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hecntenis 
overeenkomstig de wet - Geen invloed op 
het vermoeden van onschuld voor het vonnis
gerecht. 623 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Art. 5 wet 20 
april 1874 - Inzage van het dossier door de 
raadsman van de verdachte Geen inven-
taris. 623 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Art. 5 wet 20 
april 1874 - Bezwaren Redengeving -
Begrip. 623 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Art. 5 wet 
20 april 1874 - Motivering. 623 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Redengeving. 886 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken - Directe gemeentebelas
tingen - Franstalig cassatieberoep - Besluit 
van de bestendige deputatie van een provin
cieraad, in het Nederlands gewezen - Cassa
tieberoep niet ontvankelijk. 536 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken- Vorm- Directe gemeente
belastingen - Beslissing van de bestendige 
deputatie - Betekening van de verklaring 
van voorziening- Vereiste. 536 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Jeugdbescherming - Voorziening 
van de burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaarde vader van een minderjarige tegen · 
een arrest van de jeugdkamer van het hof van 
beroep - Voorziening niet betekend aan het 
openbaar ministerie - Niet ontvankelijke 
voorziening. 807 

Voorziening in cassatie 
Personen tegen wie cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Burgerlijke zaken -
Cassatieberoep tegen de arbeidsauditeur die 
hager beroep heeft ingesteld tegen een vonnis 
van de arbeidsrechtbank - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 494 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen tegen wie 
cassatieberoep kan worden ingesteld - Feite
lijke vereniging - Voorziening gericht tegen 
de natuurlijke personen die de feitelijke 
vereniging vormen. 827 

Voorziening in cassatie 
Vorm- Strafzaken- Memorie van de eiser 
- Indiening van de memorie vereist ten 
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minste acht dagen v66r de terechtzitting -
Berekening van de termijn. 772 

Voorziening in cassatie 
Dienstplichtzaken - Beslissingen waartegen 
men zich niet in cassatie kan voorzien -
Cassatieberoep na cassatieberoep is uitge
sloten - Uitzondering. 795 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Voorbarige voorzie
ning - Begrip. 557 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Jeugdbe
scherming - Vonnis van de jeugdrechtbank 
de zaak uit handen te geven - Vonnis in 
eerste aanleg gewezen - Niet ontvanke!ijk 
cassatieberoep. 783 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest waarbij de 
kamer van inbeschuldigingstelling de 
verdachte naar de correctionele rechtbank 
verwijst - Geen uitspraak over een geschil 
inzake bevoegdheid - Voorziening van de 
verdachte v66r de eindbeslissing Niet 
ontvankelijke voorziening. 803 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Meervoudige schade - Beslis
sing waarbij uitspraak wordt gedaan over 
bepaalde bestanddelen van de schade en, voor 
het overige, een provisionele vergoeding 
wordt toegekend, een onderzoeksdaad wordt 
bevolen en de zaak naar de eerste rechter 
wordt verwezen - Geen geschil inzake 
bevoegdheid - Casstieberoep niet ontvanke
lijk v66r de eindbeslissing - Eindbeslissing 
over de schade - Schade - Begrip. 665 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Meervoudige schade - Beslis
sing waarbij uitspraak wordt gedaan over 
bepaalde bestanddelen van de schade en, voor ' 
het overige, een provisionele vergoeding 
wordt toegekend, een onderzoeksdaad wordt 
bevolen en de zaak naar de eerste rechter 
wordt verwezen - Geen geschil inzake 
bevoegdheid - Cassatieberoep ingesteld v66r 
de eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassa
tieberoep. 665 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Geschrift tot staving 
van het cassatieberoep - Niet getekend 
geschrift. 640 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep van 
het Bestuur van Financien, vervolgende par-
tij - Geen betekening Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 610 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij - Memorie ter griffie van 
het Hof ingediend - Medewerking van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie vereist. 880 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien - Strafzaken - Rechtsvordering inge
steld door het openbaar ministerie en burger
lijke rechtsvordering - Gemeente burger
rechtelijk aansprakelijk en tevens burgerlijke 
partij - Gemeente eiseres - Cassatieberoep 
van het college van burgemeester en sche
penen - Geen bewijs van machtiging door de 
gemeenteraad - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 622 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Akte, geen 
beslissing in de zin van artt. 608, 609 Ger.W. 
- Cassatieberoep niet ontvankelijk. 508 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen waartegen cassa
tieberoep kan worden ingesteld - Arresten 
van het Hof van Cassatie - Cassatieberoep -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 509 

Voorziening in cassatie 
Afstand - Strafzaken - Voorziening van het 
Bestuur van Financien, vervolgende partij, 
tegen een beslissing die, wat sommige 
beklaagden betreft, de strafvordering 
vervallen ver klaart door verj a ring en andere 
beklaagden vrijspreekt - Afstand van de 
voorziening, welke gelijkstaat met afstand 
van de rechtsvordering Bijzondere 
volmacht voor de advocaat van het ministerie 
van financien vereist. 868 

Voorziening in cassatie 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren -
Gelijktijdig verzet en hager beroep tegen een 
beslissing Verzet niet ontvankelijk 
verklaard bij een beslissing waartegen geen 
hager beroep is ingesteld - Cassatieberoep 
tegen de beslissing tot niet-ontvankelijkver
klaring van het hager beroep tegen de bij 
verstek uitgesproken beslissing - Ontvanke
lijkheid. 814 

Vordering in rechte 
Oorzaak - Ambtshalve wijziging door de 
rechter. 463 

Vordering in rechte 
Vordering tot verkrijging van een verklaring 
van recht - Ernstige bedreiging van het 
recht. 464 

Vordering in rechte 
Vordering tot vrijwaring - Beg~ip. 528 
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Vordering in rechte 
Burgerlijke partijstelling door de curator van 
een faillissement - Vervanging van de 
curator - Hervatting van het geding niet 
vereist. 7 42 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Exceptie van nietigheid 
van een proceshandeling - Verplichting om, 
op straffe van nietigheid, in de akte van hoger 
beroep de plaats, de dag en het uur van de 
verschijning en de grieven te vermelden -
Sanctie. 791 

Vordering in rechte 
Verhaal van het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds op de pleger van het schade
verwekkend misdrijf - Geen vordering in 
rechte tot vergoeding door het slachtoffer 
tegen de dader ingesteld - Vordering voort
vloeiend uit een misdrijf en geen actio judi
cati. 854 

Vordering in rechte 
Actio judicati- Begrip. 

Vruchtafdrijving 

854 

Strafwetboek, artt. 348 tot 358 - Bepalingen 
niet in strijd met het Europees Verdrag 
Rechten van de Mens. 749 

Vruchtgebruik 
Gebruik en bewoning- Bewoning- Verval 
van het recht van bewoning - Omstandig
heden die zo ernstig zijn dat de rechter hetzij 
het gehele verval van het recht van bewoning 
kan uitspreken, hetzij bevelen dat de eige
naar niet opnieuw in het genot van het pand 
zal treden waarop het recht van bewoning is 
gevestigd, dan onder de voorwaarden bepaald 
bij art. 618, derde lid, B.W. - Begrip. 859 

w 

Wegen 
K.B. van 14 dec. 1959 waarbij regelen worden 
gesteld op het aanplakken en reclame maken 
- Draagwijdte. 766 

Wegverkeer 
Vervallenverklaring van het recht een voer
tuig te besturen - Uitgesproken als straf 
wegens een overtreding van het Wegverkeers
reglement - Geen vaststelling van het 
bestaan van een van de omstandigheden van 
art. 38, § 1, 2' en 3', Wegverkeerswet- Onwet
tige straf. 669 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet - Vervallenverklaring van 
het recht tot sturen als straf - Bestanddeel 
van de straf en geen afzonderlijke straf. 669 

Wegverkeer 
Besturen van een voertuig op de openbare 
weg niettegenstaande vervallenverklaring van 
het recht tot sturen - Veroordeling - Geen 
vaststelling o.a. van de datum van de bij art. 
40 Wegverkeerswet voorgeschreven kennisge
ving - Veroordeling niet regelmatig ·met 
redenen omkleed. 811 

Wegverkeer 
Art. 2.8 Wegverkeersreglement - Kruispunt 
- Begrip. 619 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 6.2 -
Verkeerstekens gaan boven de verkeersregels 
- Draagwijdte. 780 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 12.2 -
Overtreding van die bepaling - Overtreding 
niet door de Koning als zware overtreding 
aangewezen. 768 

Wegverkeer 
Veroordeling terzelfder tijd gegrond op de 
artt. 12.4 en 13 en 19.1, 19.2, 2o en 3', Wegver
keersreglement 1 dec. 1975 - OnwettigE• 
veroordeling. 771 

Wegverkeer 
Richtingsverandering Wegverkeersregle
ment 1 december 1975, art. 19.3.3' - Verplich
ting voorrang te verlenen aan de tegenliggers. 

780 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 19.3.3' 
- Geen tegenstrijdigheid tussen dat artikel 
en art. 61.1.2' van hetzelfde reglement. 780 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 42.4.4 - Voet
ganger begeeft zich regelmatig op de rijbaan 
op een plaats waar het verkeer niet wordt 
geregeld- Verplichtingen. 481 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 42.4.4 
wijdte. 

Wegverkeer 

Draag-
725 

Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 61.1.2' 
- Geen tegenstrijdigheid tussen dat artikel 
en art. 19.3.3' van hetzelfde reglement. 780 

Wegverkeer 
W.A.M.-verzekering - Wet van 1 juli 1956, 
art. 3, eerste lid - K.B. van 5 jan. 1957, art. 4, 
1' - Diefstal van het motorrijtuig - Houder 
- Begrip. 473 
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Werkloosheid 

Recht op werkloosheidsuitkering - Aanvraag 
- Persoonlijke werkloosheidsverklaring. 832 

Wetten, decreten, besluiten 
Code van plichtenleer voor apothekers - Art. 
15, K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967 - Geen 
verbindende kracht aan die code verleend 
door een in ministerraad overlegd K.B. -
Geen wet in de zin van art. 608 Ger.W. -
Cassatiemiddel uit miskenning van die code 
niet ontvankelijk. 719 

Wetten, decreten, besluiten 
Omzendbrief van de administratieve overheid 
- Geen kracht van wet. 786 

Wetten, decreten, besluiten 
Strafzaken - Douane en accijnzen - Regime 
van de alcohol - Wet 29 augustus 1919 -
Opheffing - Wet 28 december 1983 - Hand
having van de telastleggingen - Handhaving 
van de straffen - Gevolg. 612 

Wetten, decreten, besluiten 
Strijdigheid tussen een wet en een decreet -
PrejudiciiHe vraag - Strijdigheid vastgesteld 
door het Hof - Gevolg voor de rechter op 
verwijzing. 660 

Wissel brief 
Conclusie van de schuldenaar ten betoge dat 
de trekker de wissel heeft verkregen door 
oplichting - Verweer niet ter zake dienend 
wegens overwegingen van de rechter betref
fende de niet-tegenwerpelijkheid van de 
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verweermiddelen, gegrond op de persoonlijke 
verhoudingen tussen de schuldenaar en de 
trekker - Geen verplichting voor de rechter 
te antwoorden op de conclusie waarin dat 
verweer voorkomt. 679 

Wisselbrief 
Trekker en betrokkene die hun wederzijdse 
schulden in rekening-courant Iaten opgaan -
Wisselbrief door de ene op de andere 
getrokken - Wisselbrief gedisconteerd -
Gevolgen van de rekening-courant ten 
opzichte van de houder van de gedisconteerde 
wisselbrief. 818 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Gecoordineerde wetten op de vergoedingspen
sioenen - Staat krachtens die bepalingen 
geen arbeidsongevallenverzekeraar voor de 
toepassing van art 70, § 2, Z.I.V.-wet van 9 
aug. 1963. 786 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Zelf-
standigen Arbeidsongeschiktheid 
Begrip. 654 


