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Nr. 394 

1 • KAMER - 1 maart 1985 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEID lNG VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING OP 
GROND VAN BEPAALDE FElTEN - WEDER
ZIJDSE EIS TOT ECHTSCHEIDING BIJ HET
ZELFDE VONNIS INGEWILLIGD - OVER
SCHRIJVING IN DE REGISTERS VAN DE BUR
GERLIJKE STAND VAN HET BESCHIKKEND 
GEDEELTE VAN HET VONNIS WAT EEN VAN 
DIE EISEN BETREFT- HOGER BEROEP WAT 
DE ANDERE EIS BETREFT - GEEN INCIDEN
TEEL BEROEP DOOR GEYNTIMEERDE TEGEN 
HET OVERGESCHREVEN BESCHIKKEND GE
DEELTE VAN HET VONNIS TOEGELATEN. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - INCIDENTEEL BEROEP - ECHTSCHEI
DING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN -
WEDERZIJDSE EIS TOT ECHTSCHEIDING BIJ 
HETZELFDE VONIS INGEWILLIGD - OVER
SCHRIJVING IN DE REGISTERS VAN DE BUR
GERLIJKE STAND VAN HET BESCHIKKEND 
GEDEELTE VAN HET VONNIS WAT EEN VAN 
DIE EISEN BETREFT - HOGER BEROEP WAT 
DE ANDERE EIS BETREFT - GEEN INCIDEN
TEEL BEROEP DOOR GEYNTIMEERDE TEGEN 
HET OVERGESCHREVEN BESCHIKKEND GE
DEELTE VAN HET VONNIS TOEGELATEN. 

1 • en 2" Wanneer wederzijdse eisen tot 
f!Chtsc~e_iding bij hetzelfde vonnis zijn 
mgewil11gd en een der partijen hoger 
beroep heeft ingesteld, maar het von
nis wat haar eis betreft in de registers 
van de burgerlijke stand heeft doen 
overschrijven, kan de gei'ntimeerde na 
die overschrijving geen incidenteel be
roep meer instellen iten aanzien van 
het overgeschreven beschikkende ge
deelte van dit vonnis (1). (Artt. 1275, 
1276, 1277 en 1278 Ger.W.) 

(1) Raadpl.: FR. RIGAux, Traite de l'etat civil, 
dl. 1, blz. 329 en 330; J. MALLIE, « De la trans
cription des decisions de divorce et de separa
tion de corps », J.T., 1963, blz. 381; G. HoRSMAN 
en J. VAN CoMPERNOLLE, « L'acquiescement et le 
desistement en matiere de divorce et de sepa
ration de corps », J.T., 1964, blz. 457. 

(W ... T. B ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4468) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1983 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1054, 1056, 4", 1261, 
eerste lid, en 1273 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest het door eiser inge
steld incidenteel beroep niet ontvanke
lijk verklaart op grand : « dat de toepas
sing van artikel 1054 van het Gerechte
Jijk Wetboek ter zake echter uitgeslaten 
is; dat immers hoofdvordering en tegen
vordering tot echtscheiding twee afzan
derlijke varderingen uitmaken die een 

. eigen bestaan hebben en het hager be
roep tegen de ene vordering het geding 
betreffende de andere vardering niet 
aanhangig maakt; dat er geen haafdbe
roep is geweest tegen het vannis vaar zo
veel erbij de hoafdvardering beslecht 
werd »; 

terwijl, nu krachtens artikel 1261, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetbaek de 
gemeenrechtelijke regels inzake hager 
beroep toepasselijk zijn ap echtschei
dingszaken, behaudens de in haafdstuk 
XI van baek IV van deel IV van het Ge
rechtelijk Wetboek gestelde uitzanderin
gen, en nu geen enkele wetsbepaling een 
afwijking vaorschrijft, inzake echtschei
ding, van de bepalingen van artikel 1054 
van het Gerechtelijk Wetboek, luidens 
deze wetsbepaling de gedaagde in hager 

· beraep - zaals huidige eiser - te allen 
tijde incidenteel beraep kan instellen te
gen aile partijen die in het geding zijn 
voor de rechter in hager beroep, zelfs in
dien hij het vonnis zonder vaarbehaud 
heeft betekend of er v66r de betekening 
in berust heeft; uit die algemene be
woordingen valgt dat eiser, als gedaagde, 
ten aanzien van de partij die in het ge
ding is voor de rechter in hager beraep, 
al deze bepalingen van het beraepen 
vannis waardoar hij gegriefd wardt, zan
der onderscheid en angeacht het beperkt 
hoofdberaep van verweerster, mag aan
vechten, en geen enkele wetsbepaling 
zich ertegen verzet dat eiser, na het ver
strijken van de termijn bepaald bij arti
kel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek 
voor het instellen van het hoofdberaep, 
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incidenteel beroep zou instellen bij con
clusie, ongeacht de omstandigheid dat 
hoofd- en tegenvordering tot echtschei
ding afzonderlijke vorderingen zijn; zo
dat het arrest zijn beslissing dat de toe
passing van artikel 1054 van het Gerech
telijk Wetboek ter zake uitgesloten is, nu 
hoofd- en tegenvordering tot echtschei
ding twee afzonderlijke vorderingen uit
maken die een eigen bestaan hebben en 
het hoger beroep tegen de ene vordering 
het geding betreffende de andere vorde
ring niet aanhangig maakt, en dat er 
geen hoofdberoep is geweest tegen het 
vonnis in zoverre het de hoofdvordering 
heeft beslecht en derhalve eisers inci
denteel beroep niet ontvankelijk is, niet 
wettelijk verantwoordt (schending van 
alle in het middel aangeduide wetsbepa
lingen): 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest en de stukken van de 
rechtspleging blijkt : dat de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwer
pen, recht doende op de hoofdvorde
ring van verweerster en op de 
tegenvordering van eiser, bij op 
tegenspraak gewezen vonnis van 8 
oktober 1981 de echtscheiding op 
grand van bepaalde feiten tegen bei
de echtgenoten toestond; dat ver
weerster het vonnis op 2 november 
1981 aan eiser deed betekenen en op 
17 november 1981 tegen dit vonnis 
hager beroep instelde in zoverre het 
de echtscheiding tegen haar had 
toegestaan; dat verweerster na het 
verstrijken van de termijn in hager 
beroep, met toepassing van artikel 
1275 van het Gerechtelijk Wetboek,' 
het beschikkende gedeelte van het 
vonnis, waarbij de echtscheiding in 
haar voordeel was toegestaan, op 20 
januari 1982 liet betekenen aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand 
die het in zijn registers heeft over
geschreven; 

Overwegende dat het arrest het 
door eiser bij conclusie van 12 okto- · 
ber 1983 ingestelde incidenteel ha
ger beroep, waarin hij het hof van 
beroep verzocht de hoofdvordering 
van verweerster als ongegrond af te · 
wijzen, op grand van de in het mid
del aangehaalde consideransen niet 
ontvankelijk verklaart; 

. Overwegende dat de echtgenoot 
die bij een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis of arrest de echt
scheiding in zijn voordeel heeft ver
kregen, binnen twee maanden het 
beschikkende gedeelte van het von
nis of van het arrest moet beteke
nen of tegen ontvangstbewijs ter 
hand stellen aan de in artikel 1275 
van het Gerechtelijk Wetboek aan
gewezen ambtenaar van de burger
lijke stand, die binnen een maand 
na die betekening of terhandstelling 
het beschikkende gedeelte in zijn 
registers overschrijft; dat de echtge
noot-eiser die de termijn van twee 
maanden heeft laten voorbijgaan 
zonder de betekening of de terhand
stelling aan de bevoegde ambtenaar 
van de burgerlijke stand te doen, 
krachtens artikel 1277 van het Ge
rechtelijk Wetboek het voordeel ver
liest van het door hem verkregen 
, vonnis of arrest; dat, naar luid van 
artikel 1276 van het Gerechtelijk 
Wetboek, ten aanzien van de vonnis
sen, de termijn van twee maanden 
bedoeld in artikel 1275 ingaat na het 
verstrijken van de termijn van ha
ger beroep, wanneer het vonnis op 
tegenspraak is gewezen, en na het 
verstrijken van de termijn van ver
zet, wanneer het vonnis bij verstek 
is gewezen, en, ten aanzien van de 
arresten, na het verstrijken van de 
termijn van voorziening in cassatie; 
dat krachtens artikel 1278 van voor
meld wetboek de overschrijving de 
ontbinding van het huwelijk defini-· 
tief tot stand brengt; 

Overwegende dat uit voormelde 
bepalingen in hun onderling ver
band volgt dat, wanneer wederzijdse 
eisen tot echtscheiding bij hetzelfde 
vonnis zijn ingewilligd, een der par
tijen hager beroep heeft ingesteld 
en het vonnis wat haar eis betreft 
op haar verzoek in de registers van 
de burgerlijke stand is overgeschre
ven, de ge'intimeerde na die over
schrijving geen incidenteel beroep 
meer kan instellen ten aanzien van 
het overgeschreven beschikkende 
gedeelte van het vonnis; 
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Overwegende dat, al was het mid
del gegrond, het beschikkende ge
deelte van het arrest wettelijk ver
antwoord blijft; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

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

1 maart 1985 - 1 • kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthys - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 395 

1 • KAMER - 1 maart 1985 

1° ARBEID - ARBEIDSBESCHERMING - AL
GEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBE
SCHERMING - ART. 260BIS, § 1 - GROND-, BE
STRATINGS- OF ANDER WERK IN DE NABIJ
HEID VAN EEN ONDERGRONDSE ELEK
TRISCHE KABEL - VERPLICHTING DE EIGE
NAAR VAN DE ONDERGROND, DE OVERHEID 
DIE DE GEBRUIKTE OPENBARE WEG BE
HEERT EN DE EIGENAAR VAN DE KABEL 
VOORAF TE RAADPLEGEN - DRAAGWIJDTE. 

2° ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE -
ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBE!DS
BESCHERMING - ART. 260BIS, § 1 - GROND-, 
BESTRATINGS- OF ANDER WERK IN DE NABIJ
HEID VAN EEN ONDERGRONDSE ELEK-

(1) Cfr. Cass., 27 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 
232); 19 dec. 1979 (ibid., 1979-80, 485). 

Raadpl.: A. VAN INNIS, • Dommages acciden
tels aux canalisations souterraines a !'occasion 
de travaux », J.T., 1979, biz. 189, J.T., 1984, biz. 
33; Comm. Mons, 25 maart 1982, J.T., 1984, biz. 
709, met noot Y. HANNEQUART; P. HENRY, « Dom
mages aux cables et canalisations souterrai
nes >>, R.G;, A.R., 1982, nr. 10522. 

TRISCHE KABEL - VERPLICHTING DE EIGE
NAAR VAN DE ONDERGROND, DE OVERHEID 
DIE DE GEBRUIKTE OPENBARE WEG BE
HEERT EN DE EIGENAAR VAN DE KABEL 
VOORAF TE RAADPLEGEN - DRAAGWIJDTE. 

1° en 2° Met de « raadpleging » waarzon
der volgens art. 26ltlis, § 1, van het Al
gemeen Reglement voor de Arbeidsbe
scherming in de nabijheid van onder
grondse elektrische kabels in principe 
geen werkzaamheden mogen aange
vangen zolang die kabels niet zijn ge
lokaliseerd, is bedoeld: « overleg ple
gen », « zich beraden met», zodat het 
enkele feit van de schriftelijke aan
vraag tot inzage van de plans betref
fende de Jigging en de aanduiding van 
de kabels niet aan dat begrip beant
woordt {1). (Art. 260bis, § 1, Algemeen 
Reglement Arbeidsbescherming, ing. 
bij K.B. 5 aug. 1974.) 

(VERBOR N.V. T. INTERNETE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4478) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 oktober 1983 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; 

Over het mid.del, afgeleid · uit de scherr
ding van de artikelen 233, § 3, en 260bis, 
eerste en derde lid, van het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming, 
goedgekeurd bij de regentsbesluiten van. 
11 februari 1946 en 27 september 1947, 
als gewijzigd, respectievelijk ingevoegd, 
bij de artikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 5 augustus 1974 ·tot wijziging 
van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming wat de ondergrond
se elektrische leidingen betreft, en, voor 
zover nodig, 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg, na te hebben vastgesteld dat « de 
vordering vergoeding van schade na
streeft ingevolge de beschadiging van 
een ondergrondse kabel, eigendom van 
(verweerster), tijdens het uitvoeren van 
graafwerken door (eiseres), op 15 novem
ber 1979, te Schoten op het L. Goris
plein », en te hebben verwezen, wat de 
feitelijke omstandigheden der zaak be
trof, waar de beschrijving door de eerste 
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rechter gegeven, overweegt dat « de eer
ste rechter terecht de vordering gegrond 
heeft verklaard op grand van de motie
ven die de rechtbank bijtreedt en ( ... ) 
voor herhaald houdt », haar beslissing 
grondt op de overwegingen dat : « de ver
antwoordelijkheid van (eiseres) uitslui
tend berust op artikel 260bis, 1•, van het 
A.R.A.B., gewijzigd door artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 5 augustus 
1974, dat (eiseres) verplichtte al het nodi
ge te doen om de juiste plans in haar be
zit te hebben vooraleer de werken aan te 
vatten », dat « (eiseres) de plans (vroeger 
had) kunnen aanvragen of, indien door 
dringende noodzaak, ze zelf gaan afha
len bij (verweerster) », dat « (eiseres) al
leszins bij gebreke van plans, vooreerst 
de kwestieuze kabel (moest) lokaliseren 
alvorens de werken aan te vatten, (wel
ke) verplichting er wei degelijk een (is) 
van resultaat » en dat « (verweerster) 30 
dagen heeft gewacht alvorens de plans 
aan (eiseres) over te maken, hetgeen, zo
als de eerte rechter opmerkte, betreu
renswaardig is, te meer dat artikel 233, 
§ 3, haar verplichtte dit binnen de zeven 
werkdagen te doen, doch (dat) deze nala
tigheid niet in oorzakelijk verband 
(staat) met de schade », het hager beroep 
afwijst en het beroepen vonnis in al zijn 
beschikkingen bevestigt, 

terwijl, eerste onderdeel, het eerste lid 
van de eerste paragraaf van artikel 
260bis van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, als inge
voegd bij artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 5 augustus 1974, slechts bepaalt 
dat geen enkel grand-, bestratings- of an
der werk mag worden uitgevoerd in de 
nabijheid van een ondergrondse elek
trische kabel, zonder dat de eigenaar 
van de ondergrond, de overheid die de 
eventueel gebruikte openbare weg be
heert en de eigenaar van de kabel vooraf 
zijn geraadpleegd; eiseres overeenkom
stig deze bepaling slechts werken kon 
uitvoeren in de nabijheid van de onder
grondse elektrische kabel toebehorend 
aan verweerster, na verweerster te heb
ben ~eraadpleegd; de derde paragraaf 
van artikel 233 van het voormelde Alge- . 
meen Reglement voor de Arbeidsbe
scherming, als gewijzigd bij artikel 1 van 
het l,wninklijk besluit van 5 augustus 
1974, aan de eigenaar van elektrische ka
bels ge verplichting oplegt aan een ieder 
die werken mag uitvoeren in de nabij
heid van die kabels, binnen de zeven 
werkdagen na ontvangst van de aan
vraag, de plans of nodige inlichtingen te 
verschaffen om de kabels te lokaliseren; 

elkeen die werken mag uitvoeren in de 
nabijheid van ondergrondse elektrische 
kabels, aldus er geredelijk mag van uit
gaan dat hem, op eenvoudige aanvraag, 
binnen zeven werkdagen aile nuttige 
plans of inlichtingen zullen worden ver
strekt met betrekking tot de lokalisatie 
van eventueel aanwezige ondergrondse 
elektrische kabels; de rechtbank van eer
ste aanleg, met bevestiging van het be
roepen vonnis, vaststelt : dat eiseres, bij 
aangetekend schrijven van 30 oktober 
1979, geadresseerd aan verweerster en 
aan een aantal andere eigenaars van 
nutsleidingen, en waarin onder meer be
nadrukt werd dat op 15 november 1979 
het werk zou worden aangevat, vroeg om 
de liggings- en aanduidingsplans van de 
installaties die zich in het gebied of in 
de onmiddellijke nabijheid van de aan
neming bevonden, ter inzage te krijgen, 
dat verweersters schrijven van 8 novem
ber 1979 enkel een formele ontvangst
melding inhield en de gevraagde plans 
slechts op 29 november 1979 bezorgd 
werden; eiseres aldus geenszins gehou
den was hetzij de plans vroeger aan te 
vragen, hetzij ze zelf te gaan afhalen bij 
verweerster, alvorens de werken te mo
gen aanvatten; zodat de rechtbank van 
eerste aanleg niet zonder schending van 
de vermelde bepalingen van het Alge
meen Reglement voor de Arbeidsbe
scherming, kon besluiten dat eiseres ver

.Plicht was al het nodige te doen om de 
juiste plans in haar bezit te hebben, en 
meer bepaald gehouden was de plans 
vroeger aan te vragen of ze zelf te gaan 
afhalen bij verweerster, vooraleer de 
werken aan te vatten (schending van de 
artikelen 233, § 1, eerste lid, van het Al
gemeen Reglement voor de Arbeidsbe
scherming, als repectievelijk gewijzigd 
en ingevoegd door de artikelen 1 en 2 
van het koninklijk besluit van 5 augus
tus 1974), en evenmin kon besluiten tot 
de uitsluitende aansprakelijkheid van ei
seres voor de opgelopen schade (schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, uit artikel 260bis 
van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming, § 1, eerste lid, voor
meld, en derde lid, naar luid waarvan, 
wanneer de raadpleging niet heeft kun
nen plaatshebben, het werk niet mag 
worden uitgevoerd zonder voorafgaande 
lokalisering van de kabels, als ingevoegd 
bij artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 5 augustus 1974, evenals uit artikel 
233, § 3, van hetzelfde Algemeen Regle
ment voor de Arbeidsbescherming, als 
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gewijzigd door artikel 1 van het konink
lijk besluit van 5 augustus 1974, volgt dat 
eiseres de werken kon aanvatten, nu zij 
de eigenaar van de ondergrondse kabels 
meer dan zeven werkdagen v66r de aan
vang van de werken had geraadpleegd; 
eiseres niet gehouden was de kwestieuze 
kabel te lokaliseren, alvorens de werken 
aan te vatten, nu de eigenaar ervan tij
dig en regelmatig was geraadpleegd; zo
dat de rechtbank van eerste aanleg, niet 
zonder schending van artikel 260bis, § 1, 
derde lid, van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, kon oorde
len, na te hebben vastgesteld dat eiseres 
de eigenaar van de kwestieuze kabel had 
geraadpleegd, dat zij alleszins de kabel 
diende te lokaliseren alvorens de werken 
aan te vatten (schending van artikel 260, 
§ 1, derde lid, van het Algemeen Regle
ment voor de Arbeidsbescherming, als 
ingevoegd door artikel 2 van het konink
lijk besluit van 5 augustus 1974), en der
halve niet kon besluiten tot de uitsluiten
de aansprakelijkheid van eiseres voor de 
beschadiging van de kabel (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de verplichting, opge
legd door bet derde lid van de eerste pa
ragraaf van artikel 260 bis van bet Alge
meen Reglement voor de Arbeidsbe
scherming, om de kabels te lokaliseren 
alvorens bet werk aan te vatten, wan
neer de raadpleging van de eigenaar van 
de kabels niet heeft kunnen plaatsvin
den, alleszins geen resultaatsverplichting 
uitmaakt, zoals door eiseres voor de fei
tenrechter werd betoogd, doch slechts de 
verplichting oplegt om op nauwgezette 
wijze de aanwezigheid en de lokalisatie 
van de eventuele ondergrondse kabels 
na te gaan, teneinde eventuele beschadi
ging te voorkomen; eiseres in dat ver
band haar conclusies niet alleen aan
voerde dat zij alvorens de werken aan te 
vangen nog het plaatselijk kantoor van 
verweerster telefonisch had gecontac
teerd, maar ook dat zij bovendien in de 
buurt van de overige nutsleidingen pei
lingen had uitgevoerd, zonder evenwel te 
stuiten op een laagspanningskabel toebe
horend aan verweerster, en dat bij de 
graafwerken een dergelijke kabel werd 
geraakt op een plaats welke evenmin 
van merktekens was voorzien, ofschoon 
bet aanbrengen van merktekens een 
wettelijke verplichting uitmaakt; zodat 
de rechtbank van eerste aanleg, door en
kel te stellen dat de verplichting tot loka
lisatie van de kabels, alvorens de werken 
aan te vangen, een resultaatsverplichting 

uitmaakt, niet alleen de wettelijke aard 
van deze verplichting miskent (schen
ding van artikel 260bis, § 1, derde lid, 
van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming, als ingevoegd door 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 
augustus 1974) en nalaat te antwoorden 
op de conclusies van eiseres waarin zij 
aanvoerde al het nodige te hebben ge
daan om op nauwgezette wijze de kabels 
te lokaliseren (schending van artikel 97 
van de Grondwet), maar tevens op 
onwettige wijze besluit tot de uitsluiten
de aansprakelijkheid van eiseres voor de 
aangebrachte schade (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat § 1 van artikel 
260bis van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming onder 
meer bepaalt: « Geen enkel grond-, 
bestratings- of ander werk mag wor
den uitgevoerd in de nabijheid van 
een ondergrondse elektrische kabel 
zonder dat ( ... ) de eigenaar van de 
kabel vooraf (is) geraadpleegd. Het 
feit dat de in artikel 233 bedoelde 
merktekens al dan niet aanwezig 
zijn, ontslaat niet van deze raadple
ging. ( ... ) Als de raadpleging niet 
heeft kunnen plaatsvinden, mag het 
werk niet uitgevoerd worden zonder 
voorafgaande lokalisering van de 
kabels »; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met verwijzing naar het be
roepen vonnis, vaststelt dat eiseres 
op 30 oktober 1979, per aangeteken
de brief, verweerster had verzocht 
inzage te krijgen van de plans be
treffende de ligging en aanduiding 
van de kables, maar dat het ge
vraagde pas op 29 november werd 
bezorgd, terwijl eiseres reeds op 15 
november 1979 met haar werkzaam

. heden was begonnen en de schade 
aan de kabel van verweerster reeds 
op diezelfde dag tot stand was geko
men; 

Overwegende dat << raadpleging >> 
in artikel 260 bis van het voormeld 
Algemeen Reglement betekent : 
<< overleg plegen, zich beraden met >>; 
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dat het enkele feit schriftelijk inza
ge van plans te vragen niet aan dat 
begrip beantwoordt; dat het bestre
den vonnis niet vaststelt dat ver
weerster ter zake werd << geraad
pleegd », dat integendeel ervan uit
gaat dat zulks niet was gebeurd; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel 
de considerans aanvecht waarin de 
rechters het lokaliseren van de ka
bel als een resultaatsverbintenis 
aanmerken; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis zowel als het beroepen von
nis naar de redengeving waarvan 
het verwijst, oordelen dat artikel 
260bis, § 1, van het Algemeen Regle
ment voor de Arbeidsbescherming, 
in beginsel, het verbod uitvaardigt 
om, indien de raadpleging van de ei
genaar van de kabels geen doorgang 
heeft gevonden, met werkzaamhe
den in de nabijheid van ondergrond
se elektrische kabels te beginnen, 
zolang die kabels niet zijn gelokali
seerd; dat die interpretatie met de 
bepalingen van het bedoelde artikel 
strookt en beide vonnissen daarbij 
enkel ten overvloede van << een ver
plichting van resultaat » gewagen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiseres tot fout aanrekent 
dat zij, in strijd met het verbod van 
voormeld artikel 260bis, toch wer
ken had uitgevoerd; dat de rechters, 
wegens die beslissing, niet meer be
hoefden in te gaan op het verweer 
van eiseres dat zij gepoogd had de 
kabel te lokaliseren; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het derde onderdeel blijkt dat de 
consideransen van het bestreden 
vonnis die het onderdeel aanvecht, 
niet noodzakelijk zijn om de beslis
sing naar recht te verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

1 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 396 

3' KAMER - 4 maart 1985 

1° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING- INDEPLAATSSTELLING VAN DE 
VERZEKERINGSINSTELLING - RENTE. 

2° INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTE·· 
EN INVALIDITEITSVERZEKERING- VERZEKE
RINGSINSTELLING - RENTE. 

1" en 2" De indeplaatsstelling, ten voorde
le van de verzekeringsinstelling inzake 
ziekte en invaliditeit, in de rechten 
van de rechthebbende op de sommen 
die hem als schadeloosstelling krach
tens een andere wetgeving of het ge
meen recht verschuldigd zijn, strekt 
zich oak uit tot de rente welke die 
sommen opbrengen (1). (Art. 70, § 2, 
vierde lid, Ziekte- en lnvaliditeitswet.) 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. ROYALE BELGE N.V., DOCX) 

ARREST 

(A.R. nr. 4526) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1983 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

{1) Zie Cass., 14 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
827), 20 april 1982, A.R. nr. 7059 (A.C., 1981-82, 
nr. 483) en 8 sept. 1982, A.R. nr. 2252 
(A.C., 1982-83, nr. 23). 
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Over het mid del, afgeleid uit de schen- ·· 
ding van de artikelen 70, § 2, vierde lid, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, 42, derde lid, van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 
1153 van het Burgerlijk Wetboek en 22, 
e.erste lid, van de wet van 11 juni 1874, 
tltel X van het Wetboek van Koophandel, 

doordat het arbeidshof beslist dat ei
ser, onderlinge verzekeringsinstelling, 
niet gerechtigd is om lastens verweer
ster, arbeidsongevallenverzekeraar, wet
telijke intresten te vorderen op de pres
taties welke eiser aan zijn lid, slachtof
fer van het arbeidsongeval en huidige 
verweerder, heeft verleend en waarvan 
hij de terugbetaling door de arbeidsonge
vallenverzekeraar eist, op grand dat : 
<< artikel 70, § 2, lid 5 (eigenlijk vierde 
lid) bepaalt dat de verzekeringsinstelling 
rechtens in de plaats treedt van de recht
hebbende; dat deze indeplaatsstelling 
geldt, tot het beloop van het bedrag van 
de verleende prestaties, voor het geheel 
van de sommen die krachtens een Belgi
sche wetgeving, een buitenlandse wetge
ving of het gemeen recht verschuldigd 
zijn en die de in lid 1 bedoelde schade 
geheel of gedeeltelijk vergoeden; dat de
ze beschikking het recht van indeplaats
stelling vermeldt tot beloop van de ver
leende prestaties en geen gewag maakt 
van enig subrogatierecht tegen de verze
keraar-arbeidsongevallen in verband met 
de intresten voorzien bij artikel 42 van 
de Arbeidsongevallenwet; dat het toeken
nen van dergelijke intresten een toevoe
ging aan de wet zou zijn die niet kan 
aanvaard worden •, 

terwijl, eerste onderdeel, de verzeke
ringsinstelling, krachtens artikel 70, § 2, 
vierde lid, van de wet van 9 augustus 
1963, rechtens in de plaats van de recht
hebbende treedt; artikel 70, § 2, vierde · 
lid, het toepassingsgebied van deze inde
plaatsstelling op tweeledige wijze vast
legt, door enerzijds aan te duiden dat de 
subrogatie << het geheel van de sommen » 
betreft krachtens een Belgische wetge
ving, een buitenlandse wetgeving of het 
gemeen recht aan het slachtoffer van 
een arbeidsongeval verschuldigd, en door 
anderzijds de indeplaatsstelling te beper
ken tot het << beloop van het bedrag van 
de verleende prestaties »; de verzeke
ringsinstelling, aan de ene kant, alle 
rechten kan uitoefenen welke het slacht
offer van het arbeidsongeval uit de vige
rende nationale en buitenlandse wetge
ving, evenals uit het gemeen recht, put 

doch, aan de andere kant, zulke inde
plaatsstelling niet geniet voor meer dan 
de aan de aangeslotene verleende presta
ties; de rechten van het slachtoffer van 
een arbeidsongeval door zijn gesubro
geerde verzekeringsinstelling derhalve 
slechts mogen worden uitgeoefend op 
voorwaarde dat een rechtstreekse en 
noodzakelijke verbinding met de verleen
de p_restaties bestaat; artikel 70, § 2, vier
de hd, van de wet van 9 augustus 1963 
de indeplaatsstelling van de verzeke
ringsinstelling zodoende niet als dusda
nig beperkt tot het oorspronkelijke ei
genlijke bedrag van de uitgaven, door 
deze laatste verricht, dan wel het toepas
singsgebied van deze subrogatie ratione 
materiae omschrijft als het uitoefenen 
van al de rechten van het slachtoffer van 
het arbeidsongeval in rechtstreeks en 
noodzakelijk verband met het bedrag 
van de verleende prestaties; het arbeids
hof, derhalve, door de indeplaatsstelling 

, van eiser in de rechten van verweerder 
· slechts toe te laten tot het eigenlijke be
loop van de oorspronkelijke uitgaven, in 
artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet van 
9 augustus 1963 een beperking aan
brengt welke niet door deze wetsbepa
ling is voorgeschreven (schending van 
artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet van 
9 augustus 1963); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de indeplaats

stelling, bepaald bij artikel 70, § 2 
vierde lid, van de wet van 9 augus~ 
tus 1963, geldt tot het beloop van 
het bedrag van de door de verzeke
ringsinstelling verleende prestaties; 
dat hieruit kan worden afgeleid dat 
de gevolgen van de indeplaatsstel
ling bepaald worden naar hetgeen 
de verzekeringsinstelling aan of 
voor de rechthebbende heeft be
taald; 

Overwegende dat de indeplaats
stelling van de verzekeringsinstel
ling evenwel tot voorwerp heeft, niet 
het bedrag van de door haar ver
leende prestaties, maar het geheel 
van de rechten en vorderingen wel
ke de rechthebbende krachtens het 
gemeen recht of een andere wetge
ving uit hoofde van de geleden scha
de had kunnen uitoefenen ten op
zichte van degene die de schade 
moet vergoeden; dat de gesubrogeer-
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de verzekeringsinstelling die rech
ten en vorderingen kan uitoefenen 
tot beloop van elk bedrag dat met 
inachtneming van voormelde beper
king is vastgesteld; dat, bijgevolg, 
indien de sommen die aan de recht
hebbende tot vergoeding van de 
schade verschuldigd waren, rente 
opbrengen, de verzekeringsinstelling 
krachtens de indeplaatsstelling aan
spraak heeft op rente, tegen dezelf
de voet berekend op de bedragen 
die zij ingevolge de subrogatie ge
rechtigd is te vorderen; 

Overwegende· dat het arrest voor
noemd artikel 70, § 2, vierde lid, 
schendt, nu het eisers vordering tot 
betaling van rente afwijst op grond 
dat die wetsbepaling enkel in subro
gatie voorziet tot het beloop van het 
betaalde bedrag en niets voor
schrijft wat betreft de rente op 
de arbeidsongevallenvergoeding be
paald bij artikel 42 van de Arbeids
ongevallenwet; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord, 
die op 19 februari 1985, dit is buiten 
de bij artikel 1093 van het Gerechte
lijk Wetboek gestelde termijn, ter 
griffie van het Hof is neergelegd, 
vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het uitspraak doet over ei
sers vordering tot betaling van ren
te; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; laat de kosten van de memorie 
van antwoord ten laste van verweer
ster; houdt de overige kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

4 maart 1986 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk

Nr. 397 

3' KAMER - 4 maart 1985 

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 
- WERKNEMERS - K.B. 21 DEC. 1967, ART. 
32TER, DERDE LID - DRAAGWIJDTE. 

Art. 32ter, derde lid, KB. 21 dec. 1967 
bepaalt dat, wanneer de in het tweede 
lid van dat artikel beoogde pensioen
stortingen verricht werden voor een 
bepaald verzekeringsjaar dat gespreid 
is over twee kalenderjaren, het bewijs 
van een gewoonlijke en hoofdzakelijke 
tewerkstelling in het in het eerste lid 
bedoelde geval geleverd wordt voor het 
laatste van de twee kalenderjaren 
waarover het verzekeringsjaar ge
spreid is; deze bepaling vindt geen toe
passing op de regularisatiebijdragen 
die overeenkomstig art. 32bis, § 1, van 
hetzelfde besluit worden betaald (1). 

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN 
T. MERTENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4555) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1983 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 7 bis van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers, gewijzigd bij 
de wet van 27 februari 1976, 29, 32, § 1, 
32bis, § 1, 32ter, eerste en derde lid, van 
het koninklijk besluit van 21 december 
1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en over
levingspensioen voor werknemers, gewij
zigd bij de koninklijke besluiten van 21 
december 1970 en 5 april 1976, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
met ingang van 1 februari 1979 het rust
pensioen aan verweerster dient te wor
den toegekend op basis van een loop
baan van 28/40 (1936-1945, 1962-1964, 
1968-1978 en vier toegevoegde jaren), op 
grond : dat eiser de toevoeging van het 

luidende conclusie van de h. Lenaerts, 1----------------
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Simont. 

(1) Cass., 5 dec. 1983, A.R. nr. 4059 
(A.C., 1983-84, nr. 190). 
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jaar 1936 betwist op grond van artikel 
32ter, derde lid, van het koainklijk be
sluit van 21 december 1967; dat artikel 
32ter, derde lid, bepaalt dat, zo de beoog
de pensioenstortingen verricht werden 
voor een bepaald verzekeringsjaar dat 
gespreid is over twee kalenderj aren, het 
bewijs van een gewoonlijke en hoofdza
kelijke · tewerkstelling geleverd is voor 
het laatste van de twee kalenderjaren 
waarover het verzekeringsjaar gespreid 
is; dat evenwel bij regularisatie van bij
dragen deze betrekking hebben op een 
bepaalde periode, zodat artikel 32, derde 
lid, niet van toepassing is; dat, waar een 
periode van 11 maanden tijdens het ka
lenderjaar 1936 werd geregulariseerd, 
een g'ewoonlijke en hoofdzakelijke 
tewerki>telling tijdens dit jaar is bewezen 
als werknemer, zodat de eerste rechter 
terecht het jaar 1936 aan de loopbaan 
heeft toegevoegd, 

terwijl, eerste onderdeel, de door ver
weerster gestorte regularisatiebijdragen 
voor de periode van 1 februari 1936 tot 
31 december 1937, die in de plaats kwa
men van de door haar niet verrichte ver
plichte stortingen die moesten betaald 
worden per verzekeringsjaar, het bewijs 
leveren van de gewoonlijke en hoofdza
kelijke tewerkstelling van verweerster 
voor het laatste van de twee kalenderja
ren waarover het verzekeringsjaar ge
spreid is, zodat het arrest ten onrechte. 
aan verweerster een pensioen toekent op. 
basis van het jaar 1936; met dit jaar im
mers geen rekening kan worden gehou
den nu alleen het laatste kalenderjaar, 
namelijk 1937, in aanmerking kan wor
den genomen (schending van de artike
len 32bis, § 1, 32ter, eerste en derde lid, 
van het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1967, 7 en 7 bis van het koninklijk be
sluit nr. 50 van 24 oktober 1967); 

tweede onderdeel, nu de voor de rech
ter hangende betwisting het recht van 
verweerster op het rustpensioen voor het 
jaar 1936 betrof en niet de regularisatie, 
het bewijs van de tewerkstelling van ver
weerster gedurende dit jaar aileen kan 
worden geleverd conform de door de wet 
bepaalde middelen; de regularisatiestor
tingen, die de ontbrekende stortingen 
vervingen, dientengevolge slechts in aan
merking konden worden ge:homen voor 
het tweede kalenderjaar van het verze
keringsjaar waarvoor ze gedaan werden, 
namelijk 1937; het arrest derhalve ten 
onrechte het jaar 1936 in de loopbaan 
van verweerster opneemt (schending van 
de artikelen 29, 32, § 1, 32bis, § 1, 32ter, 
eerste en derde lid, van het koninklijk 

besluit van 21 december 1967, 7 en 7 bis 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 
oktober 1967) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 32ter, eerste en tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1967, het bewijs van de tewerk
stelling waardoor het recht op een 
rustpensioen wordt geopend, dat 
daadwerkelijk en voor de eerste 
maal ten vroegste op 1 januari 1977 
ingaat, voor elk jaar dat 1 januari 
1945 voorafgaat, wordt geleverd door 
een jaarlijkse pensioenstorting van 
ten minste het in het tweede lid be
paalde bedrag; dat voor de toepas
sing van deze bepalingen het kalen
derj aar en niet het verzekeringsj aar 
in aanmerking komt; 

Overwegende dat het derde lid 
van hetzelfde artikel bepaalt dat, 
wanneer de in het tweede lid van 
dat artikel beoogde pensioenstortin
gen werden verricht voor een be
paald verzekeringsjaar dat gespreid 
is over twee kalenderj aren, het be
wijs van een gewoonlijke en hoofd
zakelijke tewerkstelling geleverd is 
voor het laatste van de twee kalen
derj aren waarover het verzekerings
j aar is gespreid; 

Dat deze bepaling aileen toepas
sing vindt op de pensioenstortingen 
waarvan vaststaat voor welk verze
keringsj aar zij werden gedaan, 
maar waarvan niet kan worden 
vastgesteld op welk van beide kalen
derjaren, waarover het verzeke
ringsj aar is gespreid, zij betrekking 
hebben; 

Overwegende dat ten deze, nu de 
ontbrekende bijdragen het voorwerp 
uitmaakten van een regularisatie, 
uiteraard geen pensioenstortingen 
voor een bepaald verzekeringsjaar 
werden verricht; dat overeenkomstig 
de artikelen 7 bis van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 en 
32bis, § 1, van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967, de regularisa
tie niet per verzekeringsj aar ge
schiedt, maar voor perioden van 
tewerkstelling als werknemer; 
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Dat het arbeidshof derhalve wet
tig beslist dat artikel 32ter, derde 
lid, niet toepasselijk is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

4 maart 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. 398 

3' KAMER - 4 maart 1985 

OVEREENKOMST - UITLEGGING - BE
DING VOOR TWEEERLEI ZIN VATBAAR- GE
VOLG. 

Wanneer een beding een tijdstip bepaalt 
waarop een contractueel recht kan 
worden uitgeoefend, behoeft de rechter 
dat beding niet noodzakelijk derwijze 
uit te Jeggen dat het erin bedoelde 
recht tenietgaat, wanneer het niet op 
het bepaalde tijdstip is uitgeoefend (1). 
(Art. 1157 B.W.) 

(DECKERS T. VAN ORSHAEGEN Q.Q.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4614) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno-

(1) Zie Cass., 25 sept. 1981, A.R. nr. 3136 
(A.C., 1981-82, nr. 71). 

men op 4 januari 1985, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1134, 1157, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 780 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder q.q. de som van 
659.391 frank te betalen, en beveelt dat 
het door eiser geconsigneerde bedrag 
van 405.930 frank aan verweerder q.q. 
zal worden uitbetaald, deze bedragen 
zijnde, volgens het arrest, het door eiser 
verschuldigde saldo wegens de tussen ei
ser en de thans gefailleerde personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid « Immobilienvennootschap 
G.L.H.K. » op 17 mei 1971 gesloten bouw
overeenkomst - de verweermiddelen 
van eiser verwerpt, waardoor hij in zijn 
v66r het hof van beroep genomen conclu
sie had doen gelden, ten eerste, dat het 
ten deze ging om een schriftelijk con
tract, waarin geen andere dan schrifte
lijke wijzigingen mochten worden aange
bracht, en, ten tweede, dat, luidens het 
contract, de betalingen moesten gebeu
ren door middel van een voorschot en 

·van vijf schijven, de vastgestelde prijs 
vatbaar was voor herziening, de herzie
ningen moesten plaatshebben bij elke 
vervaldag van een schijf of een voor
schot, dat de gefailleerde vennootschap 
van deze mogelijkheid geen gebruik had 
gemaakt en de vormen en termijnen om 
herzieningen aan te vragen niet geeer
biedigd had, en dat zij dienvolgens 
daarop alle recht had verloren - en zijn 
beslissing laat stoelen op de beschou
wing : dat uit het verslag van de door de 
eerste rechter aangewezen deskundige 
bleek dat eiser nog een bedrag van 
659.391 frank, B.T.W. inbegrepen, ver
schuldigd was, dat, wat betreft het eerste 
voormelde verweermiddel van eiser, in 
de mogelijkheid tot herziening van de 
bouwprijs expliciet in artikel drie van de 
bouwovereenkomst was voorzien, en dat, 
wat betreft het tweede voormelde ver
weermiddel van eiser, waarin eiser stelt 
dat de herziening van de bouwprijs 
plaatshad op elke vervaldag van een 
schijf of voorschot, dit niet tot gevolg 
heeft dat de aannemer het recht op prijs
herziening heeft verloren, en dat de re
denen welke door eiser worden voorop
gesteld als verklaring waarom de aanne
mer van de mogelijkheid tot prijsherzie
ning geen gebruik heeft gemaakt <'' 
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bovenvermeld ogenblik, het niet moge
lijk maken te besluiten dat de aannemer 
het recht op prijsherziening heeft verlo
ren of afstand van dit recht heeft ge
daan, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, nu het bouwcontract 

van 17 mei 1971 uitdrukkelijk het vol
gend beding bevat: « De prijs vastge
steld in artikel 3 is voor herziening vat
baar. De herziening heeft plaats bij elke 
vervaldag van een schijf of voorschot 
( ... ) », het arrest, door te beslissen dat de 
aannemer, wanneer hij nalaat de aldus 
voor de prijsherziening bepaalde termij
nen na te leven, zijn recht op prijsherzie
ning niet heeft verloren, met miskenning 
van het voorschrift van artikel 1157 van 
het Burgerlijk Wetboek, het beding be
treffende de tijdstippen waarop de prijs
herzieningen moesten plaatshebben, op
vat in een zin waarin dit beding geen 
gevolg kan teweegbrengen, en tevens de 
bewijskracht schendt, welke door die ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek gehecht wordt aan voor
melde bouwovereenkomst van 17 mei 
1971; 

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

conclusie stelde dat prijsherziening, 
krachtens artikel 3 van de overeen
komst, enkel mogelijk was voor zo
ver zij plaatshad « bij elke verval
dag van een schijf of voorschot », en 
dat de firma G.L.H.K., nu zij 
daarvan geen gebruik had gemaakt, 
alle recht op prijsverhoging had ver
loren; dat eiser bovendien aanvoer
de dat in het aldus ge1nterpreteerde 
contract slechts schriftelijk wijzigin
gen konden worden aangebracht; 

Overwegende dat het arrest op 
dat verweer ingaat en het verwerpt, 
door de termen van artikel 3 van de 
overeenkomst uit te leggen in de zin 
dat uit het niet aanrekenen van 
prijsherzieningen « bij elke verval
dag van een schijf of voorschot » 
niet volgt dat de firma G.L.H.K. 
haar recht op prijsherziening ver
loor; 

Dat het arrest aldus voldoet aan 
het voorschrift van de artikelen 97 
van de Grondwet en 780 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de in het tweede 
onderdeel aangehaalde termen van 
artikel 3 van het bouwcontract niet 
noodzakelijk betekenen dat een con
tractspartij haar recht op prijsher
ziening verliest indien de herziening 
niet gebeurde op elke vervaldag van 
een schijf of voorschot; dat het ar
rest, door die contractsbepaling in 
een andere zin te interpreteren, de 
bewijskracht van de bouwovereen
komst niet miskent; 

Dat het arrest zodoende evenmin 
artikel 1157 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt, nu die wetsbepaling 
niet betekent dat, wanneer een be
ding een tijdstip bepaalt waarop een 
contractueel recht kan worden uitge
oefend, de rechter dat beding altijd 
derwijze moet uitleggen dat het erin 
bedoelde recht tenietgaat wanneer 
het niet op het bepaalde tijdstip is 
uitgeoefend; 

W at het derde en het vierde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, nu het arrest 
de betekenis heeft die in het tweede 
onderdeel eraan wordt gehecht, het 
derde en het vierde onderdeel uit
gaan van een verkeerde lezing van 
het arrest; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 maart 1985 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal Advocaten: mrs 
Bayart en Houtekier. 
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Nr. 399 

a· KAMER - 4 maart 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN DIENST-
PLICHT - MILITIEGERECHTEN - MIDDEL 
GEGROND OP DE BEWEERDE VALSHEID VAN 
EEN VASTSTELLING IN DE BESLISSING. 

2° CASSATIEMIDDELEN- DIENSPLICHT 
- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFI' 
OP DE BETEKENING VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING - N!ET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA
TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
OGENBLIK WAAROP AAN DE WETTELIJKE 
VOORWAARDEN VOLDAAN MOET ZIJN - TE 
LAAT INGEDIENDE AANVRAAG. 

1o Niet ontvankelijk is het middel ge
grond op een beweerde valsheid van 
een authentieke vaststelling in de be
slissing van een militiegerecht, wan
neer de eiser die vaststelling niet in de 
wettelijke vormen van valsheid heeft 
beticht (1). 

2o Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening tegen een beslissing van 
de Hoge Militieraad, is het middel dat 
enkel betrekking heeft op de beteke
ning van de bestreden beslissing (2). 

3° Oak wanneer de aanvraag om uitstel 
of vrijlating van dienst op morele 
grand te Jaat is ingediend maar door 
de militiegerechten ontvankelijk is 
verklaard met toepassing van artikel 
20, § 3, van de Dienstplichtwet, moet, 
buiten de gevallen bepaald in de arti
kelen 11, § 1, en 12, § 2, aan de gestel
de eisen voldaan zijn v66r het einde 
van de regelmatige termijn die voor de 
indiening van de aanvraag is bepaald 
(3). (Art. 20, § 5, Dienstplichtwet.) 

(FERNANDEZ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 555 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 7 januari 1985 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de beslissing vermeldt dat zij 
werd gewezen op 7 januari 1985, 

terwijl op die datum wegens de afwe
zigheid van een of meer leden van de 
Hoge Militieraad geen zitting werd ge
houden; de vermelding van de datum 
waarop de uitspraak werd gedaan een 
substantieel vereiste is : 

Overwegende dat het middel, dat 
opkomt tegen de vermelding van 
een feit dat door de Hoge Militie
raad op authentieke wijze is vastge
steld, zonder dat daartegen de voor
geschreven procedure van betichting 
wegens valsheid in geschrifte is 
ingesteld, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 37 van de 
Dienstplichtwet, 

doordat de bestreden beslissing pas op 
18 januari 1985 ter kennisgeving aan ei
ser werd verzonden, 

terwijl aldus de voorgeschreven ter
mijn van acht dagen, gesteld als substan
tieel vormvereiste, althans op straffe van 
nietigheid, niet is nagekomen : 

Overwegende dat het middel, dat 
aileen tegen de betekening van de 
bestreden beslissing en niet tegen 
de beslissing zelf is gericht, niet ont
vankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 20, § 5, van de 

------------------! Dienstplichtwet, 

(1) Cass., 12 sept. 1983, A.R. nr. M 510 N 
(A.C., 1983-84, nr. 20). 

(2) Cass., 20 juli 1979 (A.C., 1978-79, 1335). 

(3) Zie Cass., 18 okt. 1972 (A.C., 1973, 175); 
Cass., 21 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 630) met 
concl. procureur-generaal Charles in Bull. en 
Pas., 1982, I, 1229; Cass., 6 sept. 1982, A.R. 
nr. 316 F (A.C., 1982-83, nr. 6); Cass., 6 feb. 
1984, A.R. nr. M 353 F, en 5 maart 1984, A.R. 
nr M 56 F (A.C., 1983-84, nrs. 306 en 376). 

doordat de beslissing oordeelt : dat de 
bepalingen van artikel 20, § 5, van de 
Dienstplichtwet uitdrukkelijk stellen dat 
het gevraagde uitstel als kostwinner niet 
kan worden toegestaan aan de dienst
plichtige die niet aan de gestelde ver
eisten voldoet v66r het einde van de re
glementaire termijn die voor de indie
ning van de aanvragen is bepaald; dat 
deze termijn ten deze, krachtens artikel 
14 van het koninklljk besluit tot regeling 
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van de toepassing van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten, de maand januari 
1983 is, 

terwijl eiser nooit heeft betwist dat hij 
in de maand januari 1983 geen kostwin
ner was, maar als werkloze was inge
schreven zonder recht op werkloosheids
uitkering; hij bijgevolg in de onmogelijk
heid was een aanvraag om uitstel als 
kostwinner in te dienen; hij pas op 24 
oktober 1983 als bediende tewerk werd 
gesteld en op 4 december 1983 uitstel 
aanvroeg, zoals toegestaan door artikel 
20, § 3, van de Dienstplichtwet; de in ar
tikel 20, § 5, van die wet bepaalde ter
mijn voor de indiening van de aanvragen 
bijgevolg niet beperkt is tot de maand 
januari, maar, voor zover gebruik wordt 
gemaakt van de bijzondere termijn van 
aanvraag bepaald in artikel 20, § 3, uitge
breid wordt tot de datum van het ver
zoek tot uitstel : 

Overwegende dat artikel 20, § 5, 
van de Dienstplichtwet bepaalt dat, 
uitgezonderd in de gevallen bepaald 
bij de artikelen 11, § 1, en 12, § 2, 
welke gevallen ten deze niet ter 
sprake worden gebracht, uitstel of 
vrijlating op morele grond niet kan 
worden toegestaan aan de dienst
plichtige die niet aan de gestelde 
eisen voldoet v66r het einde van de 
regelmatige termijn die voor de in
diening van de aanvragen is be
paald; dat deze wetsbepaling geen 
onderscheid maakt naar de datum 
van de indiening van de aanvraag; 
dat zij ook toepassing vindt wan
neer de aanvraag te laat is inge
diend, maar door de militiegerech
ten ontvankelijk is verklaard met 
toepassing van artikel 20, § 3, van 
de Dienstplichtwet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Nr. 400 

3' KAMER - 4 maart 1985 

1° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND -
KOSTWINNER- INKOMEN VAN HET GEZINS
LID - NETTO-INKOMEN VAST TE STELLEN 
VOLGENS DE REGELS VAN DE HEFFING DER 
PERSONENBELASTING - NIEUWE REGELS 
ZONDER WIJZIGING VAN DE DIENSTPLICHT
WET - GEVOLG. 

2° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND -
KOSTWINNER - INKOMEN VAN EEN GEZINS
LID - NETTO-INKOMEN - PENSIOEN. 

1° Wanneer de regels die van toepassing 
zijn op de hefting van de personenbe
lasting gewijzigd worden en dientenge
volge met name het netto belastbaar 
inkomen volgens andere regels vastge
steld wordt, terwijl de Dienstplichtwet 
niet gewijzigd is, moet het netto-inko
men van de ouders van een dienst
plichtige die uitstel of vrijlating van 
dienst als kostwinner vraagt, in de re
gel worden vastgesteld volgens de 
nieuwe regels van het W.I.B. (Art. 10, 
§ 1, 1°, vijfde lid, Dienstplichtwet.) 

2o Wanneer het inkomen van de moeder 
van de dienstplichtige die uitstel of 
vnjlating van dienst als kostwinner 
vraagt, bestaat uit een pensioen, wordt 
voor de vaststelling van het nettobe
drag van dat pensioen niet de aftrek 
bepaald in art. 85 W.I.B. toegepast. 
(Art. 10, § 1, 1°, vijfde lid, Dienstplicht
wet.) 

(DECKMYN) 

ARREST 

(A.R. nr. M 556 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 november 1984 

Om die redenen, verwerpt de door de Hoge Militieraad gewezen; 
voorziening. 

4 maart 1985 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
tegenstrijdigheid van motivering, daar 
de Hoge Militieraad, om de vrijlating te 
weigeren, aangevraagd met toepassing 
van artikel 10, § 1, 1°, van de Dienst
plichtwet, eerst oordeelt dat hij zich niet 
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gebonden acht door het fiscaal attest om
trent de inkomsten, afgegeven door de 
administratie der directe belastingen, en 
dat hij volledig soeverein is bij het ne
men van zijn beslissingen, maar vervol
gens zich toch verplicht acht krachtens 
de genoemde wetsbepaling om de netto
inkomsten van eisers moeder, weduwe, 
vast te stellen volgens de regels die van 
toepassing zijn op de heffing van de 
personenbelasting en uiteindelijk beslist 
op de basis van het bedrag dat voorkomt 
op het eerder bedoelde attest : 

Overwegende dat de raad de be
wering « dat hij volledig soeverein is 
in zijn beslissingen », niet voor ei
gen rekening neemt, maar aan eiser 
toeschrijft; dat de raad voorts zon
der enige tegenstrijdigheid oordeelt 
niet gebonden te zijn door ge
tuigschriften en in feite vrij beslist 
dat met het overgelegde attest reke
ning moet worden gehouden om, 
overeenkomstig een wettelijk voor
schrift, het netto-inkomen te bepa
len; 

Dat het middel feitelijke grond
.slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de hierna genoemde 
bepalingen van de Dienstplichtwet en 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, 

doordat de Hoge Militieraad oordeelt: 
« dat de raad, ook al is hij inderdaad 
niet gebonden door ( ... ) getuigschriften, 
niettemin verplicht is, krachtens artikel· 
10, § 1, 1•, vijfde lid, van de Dienstplicht
wetten, het geheel der netto-inkomsten 
van de moeder-weduwe van (eiser) vast 
te stellen volgens de regels die van toe
passing zijn op de zetting van de per
sonenbelasting; dat overeenkomstig deze 
regels de gevraagde aftrek (te weten de 
forfaitaire aftrek van 20% tot 150.000 
frank en van 10 % vanaf 150.000 frank) 
niet mag worden toegepast aangezien de 
bedrijfsinkomsten van de moeder uitslui
tend uit pensioenen bestaan; dat de ove
rige argumenten van (eiser) met betrek
king tot de financH!le toestand van zijn 
moeder en tot zijn eigen beroepsloop
baan in de gegeven omstandigheden 
geen steun vinden in de wet aangezien 
ze geen afbreuk doen aan de vaststelling 
dat aan een der wettelijke vereisten om 
aanspraak te kunnen maken op de vrij
lating als kostwinner, nl. dat het inko-

men van de moeder-weduwe het wette
lijk bepaald maximumbedrag niet mag 
overtreffen, niet is voldaan », 

terwijl zowel de tekst als de wetsge
schiedenis van artikel 10, § 1, 1•, vijfde 
lid, van de Dienstplichtwet vereisen dat 
voor de bepaling van het maximuminko
men rekening wordt gehouden met de 
netto-inkomsten, met dien verstande dat 
deze worden vastgesteld volgens de re
gels van toepassing op de berekening 
van de personenbelasting, wanneer het 
belastbare inkomsten betreft, of naar 
analogie met die regels, wanneer het 
niet belastbare inkomsten betreft; eiser 
zich tot en met het inkomstenjaar 1981 
met goed gevolg heeft kunnen beroepen 
op artikel 62bis van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen, vastgesteld bij de 
wet van 5 januari 1976, waardoor abatte
menten werden toegestaan die het netto
inkomen van zijn moeder op minder dan 
180.000 frank bepaalden; deze abattemen
ten zijn afgeschaft bij artikel 4 van het 
koninklijk besluit nr. 29 van 30 maart 
1982, maar zulks niet tot gevolg had dat 
het inkomen van eisers moeder belast 
werd, nu zij de belastingvermindering 
geniet, bepaald in artikel 87 bis van het 
genoemde wetboek, dat bij het reeds ge
noemde koninklijk besluit nr. 29 van 30 
maart 1982 is ingevoegd; uit het verslag 
aan de Koning bij dat besluit blijkt dat 
de bedoeling is geweest de sociale toe
stand met name van de categorie gepen
sioneerden waartoe eisers moeder be
hoort, niet te verzwaren; voor een pen
sioen, als belastbaar inkomen, zoals voor 
alle inkomens waarvoor geen aftrek van 
kosten bepaald is in het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, artikel 85 van dat 
wetboek van toepassing is, zodat, bij ge
brek aan bewijs van werkelijke kosten, 
deze forfaitair moeten worden bepaald 
op 20 ten honderd; de Hoge Militieraed, 
door het bruto-inkomen als netto te be
schouwen, de hiervoren vermelde wets
bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 10, § 1, 
1•, van de Dienstplichtwet, waarnaar 
artikel 12, § 1, aanhef en onder 7•, 
verwijst, bepaalt : « Het in aanmer
king te nemen inkomen ( ... ) stemt 
overeen met het geheel der netto-in
komsten, met dien verstande dat de
ze worden vastgesteld volgens de re
gels van toepassing op de zetting 
van de personenbelasting of, naar 
analogie van die regels, wanneer het 
niet belastbare inkomsten betreft »; 
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Overwegende dat de Hoge Militie
raad het inkomen van eisers moeder 
voor het jaar 1982 bepaalt op 209.538 
frank, zijnde het brutobedrag van 
210.618 frank verminderd met de 
ziekenfondsbijdrage van 1.080 frank, 
op grand dat de raad verplicht is het 
netto-inkomen vast te stellen val
gens de regels die van toepassing 
zijn op de heffing van de personen
belasting; 

Overwegende dat, ingevolge de 
wijziging van artikel 62bis van het 
W etboek van de Inkomstenbelastin
gen bij artikel 4 van het koninklijk 
besluit nr. 29 van 30 maart 1982 en 
de opheffing ervan bij artikel 3 van 
de wet van 11 april 1983, de abatte
menten waarop eisers moeder zich 
kon beroepen ingevolge artikel 45 
van de wet van 5 januari 1976, dat 
artikel 62bis had ingevoerd, achter
eenvolgens verminderd en afge
schaft werden, met dien verstande 
dat zij ingevolge het nieuwe artikel 
87 bis van hetzelfde wetboek, inge
voegd bij artikel 5 van het voormel
de koninklijk besluit nr. 29 en na
derhand gewijzigd, belastingvermin
dering genoot voor het gehele be
drag dat zij verschuldigd had kun
nen zijn; 

Overwegende dat de Dienstplicht
wet intussen niet gewijzigd is in zo
verre zij voorschrijft het netto-inko
men van de onderhoudsbehoeftige 
in acht te nemen volgens de regels 
van toepassing op de heffing van de 
personenbelasting; dat volgens die 
regels, zoals zij voor het inkomsten
jaar 1982 ingevolge de voormelde 
wetswij zigingen golden wanneer het 
belastbare inkomsten betreft, het 
overlevingspensioen een belastbaar 
inkomen uitmaakt, waarvan het net
tobectrag wordt vastgesteld overeen
komstig de artikelen 43 en volgende 
van het Wetboek van de lnkomsten
belastingen; dat artikel 85 van dat 
W etboek, dat aileen betrekking 
heeft op de regels van de artikelen 
82 en 83, ter zake geen toepassing 
vindt; dat de Hoge Militieraad, bij 
gebreke van andere bewezen lasten, 
naar recht aileen rekening heeft 

kunnen houden met de ziekenfonds
bijdrage; 

Dat het · middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

4 maart 1985 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelifkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 401 

2' KAMER - 5 maart 1985 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- BESLISSING WAAR

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

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij een bestuurder alleen 
aansprakelifk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet vastelt dat de schade, zoals 
zij zich heeft voorgedaan, op dezelfde 
wijze zou zifn ontstaan zonder de fout 
die ten laste van een andere bestuur
der is vastgesteld (1). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(1) Cass., 10 okt. 1984, A.R. nr 3616 
(A.C., 1964-85, nr 107). 
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(MERCATOR N.V., DABAUT C., DABAUT G. T. VAN
THUYNE, BRUGSE INTEREXPRES P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8925) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel op ver
wijzing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 28 september 1982; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
rling van de artikelen 418, 420 van het 
~trafwetboek, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep zich in het 
arrest onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de civielrechtelijke vorderin
gen van de eisers op grond van de straf
rechtelijke vrijspraak van eerste ver
weerder en de buitenzakestelling van 
tweede verweerder en op grond van on
der andere volgende overwegingen : « dat 
terzake vaststaat dat (eerste verweerder) 
onvoorzichtig was door zijn vrachtwagen 
aldus onverlicht te plaatsen, en na te !a
ten deze hindernis te signaleren door 
een gevaarsdriehoek of enige andere 
voorzorgsmaatregel te nemen; dat even
wei ( ... ) ten deze niet bewezen is dat er 
een oorzakelijk verband bestaat tussen 
de onvoorzichtigheid begaan door eerste 
verweerder en het ongeval met de ver
wondingen van Dabaut Geert als gevolg; 
dat de verbalisanten, die onmiddellijk ter 
plaatse gingen, uitdrukkelijk vermeldden 
dat zij vaststelden dat de vrachtwagen, 
alhoewel de volledige lichtinstallatie ont
brak, zichtbaar was van op 100 meter af
stand, en zeer duidelijk zichtbaar van op 
20 a 20 meter; dat deze vaststellingen 
van de verbalisanten uiteraard dezelfde 
zichbaarheid betrof als deze die Dabaut 
Geert had, vermits zij gedaan werden bij 
dezelfde weersomstandigheden en bij de
zelfde openbare verlichting die links van 
de rijbaan was aangebracht; dat Dabaut 
Geert op de vrachtwagen inreed zonder 
enige voorafgaandelijke reactie, uitwij
king of remming; dat hij verklaarde niet 
te hebben geremd omdat hij niets gezien 
had van de vrachtwagen; dat luidens zijn 
verklaring hij zelfs niet wist tegen wat 
hij reed toen hij de schok van de aanrij
ding voelde; dat, gelet op de hierboven 
aangehaalde zichtbaarheid, zoals vastge
steld door de verbalisanten ten tijde van 
het ongeval, het onbegrijpelijk is en te-

vens onaanvaardbaar dat Dabatit Geert 
de vrachtwagen niet opmerkte; dat hij 
terzake niet mag voorhouden dat hij ver
rast werd; dat, mits voldoende oplettend
heid, deze hindernis - al was ze onver
licht op het fietspad - zichtbaar en 
voorzienbaar was voor Dabaut Geert; dat 
deze laatste immers op een afstand van 
100 meter zich rekenschap kon en moest 
geven dat er een hindernis was; dat hij, 
rijdend tegen ongeveer 40 km/uur, van 
dan af zonder enig gevaar en veilig kon 
vertragen en/of stoppen ten einde, geko
men bij de hindernis, deze op een of an
dere manier te vermijden of te omzeilen; 
dat hij, bijvoorbeeld, mits aandacht te 
schenken aan het achterkomend ver
keer, meer dan voldoende ruimte had om 
veilig over de rijbaan te gaan of te rij
den (cfr. stand vrachtwagen op de 
schets) ten einde enkele meters verder 
terug het fietspad te volgen; dat hij ech
ter zodanig onoplettend was dat hij de 
vrachtwagen niet eens opmerkte toen de
ze nochtans zeer duidelijk zichtbaar was 
van op een afstand van 20 a 30 meter, af
stand die hem, gelet op zijn snelheid, 
zelfs nog moest toelaten te stoppen mits 
voldoende krachtdadig remmen; dat zijn 
onaandachtzaamheid een mogelijke uit
leg vindt in zijn kleding en in het feit 
dat hij een sjaal gewikkeld had rond zijn 
hals en daarboven nog een helm droeg 
met een gesloten klep; dat echter deze 
omstandigheden hem niet mochten noch 
konden beletten voldoende aandachtig te 
zijn aan het verkeer, daar hij, wetend 
hoe hij gekleed was, desgevallend reke
ning moest houden met een verminderde 
mobiliteit en zicht en zijn rijwijze hier
aan aanpassen; dat, ten overvloede, opge
merkt weze dat het ongeval plaatsvond 
in een bebouwde kom (cfr. oorspronke
lijk P.V.); dat eerste verweerder de tijd 
had om zijn voertuig te plaatsen, dit ver
volgens te verlaten om zijn werkgever 
telefonisch op de hoogte te brengen van 
het gebeuren en ter plaatse terug te ke
ren v66r het ongeval gebeurde; dat, gelet 
op het tijdstip van de dag en de bebouw
de kom, naar aile waarschijnlijkheid, an
dere voertuigen, hetzij op de rijbaan het
zij op het fietspad, in die tijdspanne de 
onverlichte vrachtwagen van (eerste ver
weerder) konden vermijden zonder enig 
ongeval te veroorzaken; dat uit voorgaan
de beschouwingen volgt dat, al is een on
voorzichtigheid bewezen in hoofde van 
(eerste verweerder), deze nochtans niet 
de oorzaak is van de verwondingen opge
lopen door Dabaut Geert; dat, derhalve, 
de tenlastelegging niet bewezen werd 
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door het onderzoek voor het hof ge
daan >>, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, uit de enkele vaststel
ling dat de fout van de ene bestuurder 
geen onvoorzienbare hindernis vormde 
voor de andere bestuurder niet in cau
saal verband stond met het ongeval en 
de schade; het aangevochten arrest aldus 
uit de enkele vaststelling dat het onvoor
zichtig rijgedrag van eerste verweerder, 
dat erin bestond dat hij zijn vrachtauto 
onverlicht op het fietspad had geplaatst 
en dat hij nagelaten had deze hindernis 
te signaliseren door een gevaarsdriehoek 
of enige andere voorzorgsmaatregel te 
nemen, geen onvoorzienbare hindernis 
had gevormd voor bromfietser Dabaut, 
niet wettelijk kan afleiden dat er geen 
oorzakelijk verband bestond tussen de 
onvoorzichtigheden van eerste verweer
der en de schade; het arrest derhalve 
niet wettelijk verantwoord is en de arti
kelen 418, 420 van het Strafwetboek, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, een rechter slechts dan wettig kan 
beslissen dat de fout van een bestuurder 
niet in causaal verband stand met de 
schade, wanneer hij vaststelt dat de 
schade, zoals ze in concreto is ontstaan, 
ook zou ontstaan zijn zonder de fout van 
die bestuurder; het arrest derhalve aldus 
niet wettig kan beslissen dat de onvoor
zichtigheden van eerste verweerder niet 
in causaal verband stonden met de scha
de, aangezien het nalaat vast te stellen 
dat de schade, zoals ze in concreto ont
stond, ook zou ontstaan zijn wanneer 
eerste verweerder geen verkeersovertre
dingen zou begaan hebben door zijn 
vrachtauto onverlicht te laten, door deze 
vrachtauto niet te signaliseren door een 
gevaarsdriehoek of een andere voor
zorgsmaatregel te nemen en door 
zijn vrachtauto niet op het fietspad te 
plaatsen; het arrest derhalve niet wette
lijk verantwoord is en de artikelen 418, 
420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek schendt: 

W at het tweede onderdeel betreft : 

onvoorzichtigheid niet de oorzaak 
was van het ongeval met de verwon
dingen van het slachtoffer als ge
volg, omdat het voertuig een zicht
bare hindernis was die door het 
slachtoffer moest worden voorzien; 

Dat het arrest deze beslissing niet 
naar recht verantwoordt nu het niet 
vaststelt dat de door het ongeval 
veroorzaakte schade, zoals zij zich 
he eft voorgedaan, op dezelfde wij ze 
zou zijn voorgekomen zonder de 
fout van eerste verweerder; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vorderingen; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt de verweer
ders in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen. 

5 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 402 

2• KAMER - 5 maart 1985 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - STUK WAAR
OP DE VEROORDELING IS GEGROND - GE
VALLEN WAARIN OVERLEGGING VAN DAT 
STUK IS VEREIST. 

Overwegende dat het arrest oor
deelt, op grond van de feitelijke ge
gevens die in het middel zijn weer
gegeven, dat eerste verweerder een 
onvoorzichtigheid beging door zijn 1-----------------

(1) Zie, m.b.t. het bewijs van· vroegere ver
voertuig onverlicht en zonder enige oordelingen, de noot 1 onder Cass., 28 feb. 
voorzorgsmaatregel op het fietspad 1977 (A.C., 1977, 695); Cass., 25 april 1978 
te plaatsen, maar beslist dat deze (ibid., 1978, 977). 
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2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - STUK WAAROP DE VEROOR
DELING IS GEGROND - GEVALLEN WAARIN 
OVERLEGGING VAN DAT STUK IS VEREIST. 

1 o en 2o In strafzaken is overlegging van 
een stuk enkel vereist als daarvan het 
bestaan van het misdrijf of van een 
wettelijk bestanddeel ervan afhangt 
(1); noch de regels inzake het bewijs, 
noch het recht van verdediging worden 
miskend door de rechter die, om de 
datum van de feiten van de telastleg
ging te bepalen, rekening houdt met 
de datum van een vroeger vonnis dat 
niet tot de gedingstukken behoort 
maar waarvan het bestaan blijkt uit 
de gegevens van het dossier, waarom
trent de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren. 

(THEUNIS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8951) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de mis
kenning van het recht van verdediging · 
en de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na heromschrijving 
van de tijdsbepaling van de feiten van 
de telastleggingen a, b-1 en b-2, deze te
lastleggingen, met bevestiging van het 
eerste vonnis, bewezen verklaart en ei
ser veroordeelt tot een hoofdgevangenis
straf van 8 maand (met uitstel van ten
uitvoerlegging gedurende vijf jaar) en 
daartoe onder meer overweegt dat, ver
mits het feit van de telastlegging b-1 te
recht gesitueerd werd op 26 juli 1981, 
« zegge na verloop van drie dagen na de 
uitspraak van het vonnis van de Recht
bank van Koophandel te Brussel van 22 
juli 1981 », de voor wanbedrijven voorzie
ne verjaringstermijn van drie jaar niet 
verstreken is, 

terwijl, eerste onderdeel, in het ter 
griffie van het hof van beroep neerge
legd dossier geen spoor te vinden is van 
dit niet nader gespecifieerd vonnis van 
de Rechtbank van Koophandel te Brus
sel van 22 juli 1981, en dit vonnis even
min wordt vermeld in de inventaris van 

de stukken van het dossier nr. 716/84, 
opgesteld door de corectionele griffie van 
het Hof van Beroep te Antwerpen, en in 
de inventaris van de stukken van het 
dossier nr. 461/84, opgesteld door de grif
fier van de Correctionele Rechtbank te 
Hasselt, waaruit volgt dat de appelrech
ters hun veroordeling van eiser hebben 
laten steunen op een procedurestuk dat 
onttrokken was aan de tegenspraak door 
de verdachte en waarvan deze geen ken
nis had, en waaruit meer in het bijzon
der volgt dat de appelrechters om het 
vertrekpunt te bepalen van de verjaring 
van de strafvordering met betrekking tot 
de feiten van de telastlegging b-1, en dus 
ook met betrekking tot de met hetzelfde 
strafbaar inzicht gepleegde feiten van de 
telastelegging a en b-2, waarvan de fei
ten werden gesitueerd tussen 1 decem
ber 1977 en 23 juli 1981, « het misdrijf 
voltooid zijnde door de staat van faillis
sement die de facto bestond », zich ba
seerden op een stuk waarvan eiser geen 
kennis had v66r de sluiting van de de
batten en dat vanwege hem geen voor
werp van tegenspraak kon uitmaken, en 
waardoor hij met name in de onmoge
lijkheid verkeerde na te gaan of uit voor
noemd vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel niet volgde dat de 
datum van de staking van betalingen 
v66r 22 juli 1981 diende te worden gesi
tueerd, en of zulks geen implicaties had 
op de verjaring van de strafvordering 
(schending van het algemeen rechtsbe
ginsel van de eerbiediging van het recht 
van verdediging); 

tweede onderdeel, in elk geval noch uit 
het arrest noch uit enig stuk van het ter 
griffie van het hof van beroep neerge
legd dossier blijkt dat eiser, v66r de slui
ting der debatten, kennis had van het 
vonnis van de rechtbank van koophandel 
van 22 juli 1981 en wist dat de appel
rechters er hun beslissing zouden op ba
seren, ondanks het feit dat hij verwittigd 
werd van de herkwalificatie van de fei
ten van de telastleggingen in de tijd, ver
mits deze loutere verwittiging niet de 
kennisgeving of de vermelding van be
doeld vonnis inhoudt, zodat het Hof in 
de onmogelijkheid verkeert toezicht uit 
te oefenen op de eerbiediging van het 
recht van verdediging door het arrest 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, het Hof, wegens het 
ontbreken van het vonnis van de Recht
bank van Koophandel te Brussel van 22 
juli 1981 in het ter griffie neergelegd 
dossier, evenzeer in de onmogelijkheid 
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verkeert te verifieren of de invloed van 
bedoeld vonnis op de beslissing van de 
appelrechter beperkt bleef tot de her
kwalificatie in de tijd van de feiten van 
de telastleggingen en evenmin enig toe
zicht kan uitoefenen op de wijze waarop 
het arrest bedoeld vonnis van de recht
bank van koophandel heeft gei:nterpre
teerd, noch op de vraag of de appelrech
ters er op een wettig verantwoorde wijze 
hebben kunnen uit afleiden dat de feiten 
van de telastleggingen zich in de tijd si
tueren zoals door het aangevochten ar
rest wordt beslist, en het Hof derhalve 
niet kan nagaan of de regels inzake de 
verjaring van de strafvordering niet wer
den geschonden (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat het hof van beroep het 
tijdstip van de misdrijven vaststelt 
op grand van « een procedurestuk » 
dat zich niet in het dossier bevindt 
en aldus onttrokken was aan eisers 
tegenspraak; dat het middel hieruit 
de miskenning van eisers recht van 
verdediging afleidt, alsmede de 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de handelsvennootschap, 
waarvan eiser zaakvoerder was, fail
liet was « sedert 22 juli 1981, datum 
van het eerste vonnis dat tot beta
ling veroordeelde ( ... ) (vergelijk 
stukken 6 en 8) »; dat het arrest 
vaststelt dat de misdrijven van de 
telastleggingen a {bedrieglijke bank
breuk) en b-2 (eenvoudige bank
breuk) voltooid waren op 22 juli 
1981 « door de staat van ( ... ) faillisse
ment, die in facto bestond », terwijl 
het misdrijf van de telastlegging b-1, 
omschreven als eenvoudige bank
breuk door het niet tijdig aangeven 
van het ophouden te betalen, ge
pleegd was op 26 juli 1981; dat het 
arrest voorts releveert dat de feiten 
van voormelde telastleggingen de 
uitvoering zijn van dezelfde opzet 
en beslist dat de strafvordering niet 
is verjaard, nu het feit van de telast
legging b-1 « gesitueerd werd op 26 
juli 1981, zegge na verloop van drie 
dagen na de uitspraak van het von
nis van de Rechtbank van Koophan
del te Brussel (van) 22 juli 1981 »; 

Overwegende dat de rechters zo
doende het tijdstip van de misdrij
ven bepalen op grand van gegevens 
welke zij in de stukken 6 en 8 van 
het dossier, waarnaar zij verwij zen, 
hebben gevonden en waaromtrent 
eiser derhalve ook tegenspraak 
heeft kunnen voeren; 

Overwegende, voor het overige, 
dat in strafzaken een stuk enkel 
moet worden overgelegd wanneer 
het bestaan van het misdrijf of van 
een door de wet bepaald hestand
dee! van het misdrijf ervan afhanke
lijk is gesteld; 

Dat, wanneer de strafrechter, zo
als ten deze, gegevens uit het dos
sier benut om feitelijke omstandig
heden te bepalen, hij kan volstaan 
met naar die gegevens te verwijzen; 

Da t het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

5 maart 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. Van Ommeslaghe. 

Nr. 403 

2• KAMER - 5 maart 1985 

1° GRONDWET - ART. 107 - TOETSI:-IG 
VAN DE WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN 
VERORDENINGEN DOOR HOVEN EN RECHT
BANKEN. 
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2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE
LIJKE PARTIJ - CASSATIEBEROEP NIET BE
TEKEND- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE -
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ 
DE BEKLAAGDE WERD VEROORDEELD -
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ DIE ZICH NIET OF ONREGELMATIG IN CAS
SA TIE HEEFT VOORZIEN - BESLISSING 
WAARBIJ DIE PARTIJ BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR 
DE VEROORDELING - BESLISSING ZONDER 
BESTAANSREDEN. 

1" Art. 107 Gw. wordt geschonden door 
de strafrechter die de beklaagde ver
oordeelt wegens overtreding van een 
gemeentelijk marktreglement, op 
grand van de overweging dat de recht
bank zich niet uit te spreken heeft 
over de vraag of dit reglement is gena
men binnen de aan de gemeenten ver
leende bevoegdheden (1). 

2" Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep van de burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij, dat niet is betekend aan 
de part1j tegen wie het is gericht (2). 
(Art. 418 Sv.) 

3" Wanneer de beklaagde op de strafvor
dering werd veroordeeld en die beslis
sing op zijn cassatieberoep wordt ver
nietigd, terwijl de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij zich niet of niet 
regelmatig in cassatie heeft voorzien, 
heeft de beslissing waarbij die partij 
voor die veroordeling burgerrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard, geen 
bestaansreden meer (3). 

(SMEYERS, • DE KORTSTE WEG » V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8959) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 mei 1984 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis het beroepen vonnis beves
tigt waarbij eiser veroordeeld werd 
om, met overtreding van artikel 1, 
bestraft overeenkomstig artikel 14 
van het Marktreglement van de ge
meente Boom van 19 september 
1979, een bijzondere markt te heb
ben gehouden zonder de plaats, dag 
en uur te doen bepalen door het col
lege van burgemeester en schepe
nen van de gemeente Boom; dat het 
bestreden vonnis ook met bevesti
ging van het beroepen vonnis eise
res civielrechtelijk aansprakelijk 
verklaart voor de ten laste gelegde 
kosten; 

I. Op de voorziening van eiser : 

Over het eerste onderdeel van het der
de middel, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 1 en 14 van het Marktregle
ment van de gemeente Boom, 

doordat de rechtbank, ter verwerping 
van eisers middel dat de genoemde arti
kelen « nergens uitdrukkelijk bepalen 
dat het verboden is buiten de in artikel 1 
genoemde plaatsen en tijdstippen land
bouwprodukten aan de man te brengen, 
of zelfs op een prive-terrein een markt te 
organiseren • en dat dit niet zomaar een 
onduidelijke formulering is, maar dat de 
gemeenteraad wel degelijk niet de be

------------------1 doeling had dergelijke feiten strafbaar te 
stellen, slechts als reden opgeeft « dat 
niet betwist kan worden dat door be
klaagde (sic) wel degelijk op 11, 18 en 25 
julien op 1 augustus 1983 een markt ge
houden werd, ondanks het feit dat hun 
verzoek aan de gemeente terzake op 28 
juni 1983 afgewezen werd "• 

(U Zie Cass., 11 sept. 1984, A.R. nr. 8573 
(A.C., 1984-85, nr. 27). 

(2) Cass., 9 sept. 1981, A.R. nr. 1657 
(A.C., 1981-82, nr. 20). 

(3) Cass., 2 okt. 1984, A.R. nr. 8809 
(4.C., 1984-85, nr. 82); als de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij regelmatig cassatiebe
roep heeft ingesteld, wordt de vernietiging uit
gebreid tot de beslissing waarbij deze partij 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard 
voor de beklaagde, Cass., 23 jan. 1985, A.R. 
nr. 3602 (A.C., 1984-85, nr. 301). 

terwijl geen enkele bepaling van het 
gemeentereglement en alleszins niet de 
artikelen 1 en 14 op grond waarvan eiser 
was gedagvaard, inhouden dat een straf 
wordt gesteld op het houden van een 
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markt ondanks het afwijzen van een ver
zoek daartoe aan de gemeenteraad : 

Overwegende dat eiser niet werd 
vervolgd voor een overtreding zoals 
in het onderdeel omschreven; dat de 
bekritiseerde redengeving enkel be
oogt de telastlegging, zoals ze werd 
omschreven, eruit af te leiden; 

Dat het onderdeel derhalve feite
lijke grondslag mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 107 van de Grand
wet, 

doordat de rechtbank ter afwijzing van 
het ingeroepen middel dat het Marktre
glement van de gemeente Boom, op 
grand waarvan eiser werd vervolgd, 
onwettig is, daar het niet past in de limi
tatief omschreven politiebevoegdheden 
die de gemeente ontleent aan het decreet 
van 16-24 augustus 1790, antwoordt « dat 
zij zich daarover niet uit te spreken 
heeft •, 

terwijl artikel 107 van de Grondwet nu 
juist bepaalt dat de hoven en rechtban
ken de plaatselijke besluiten en verorde
ningen slechts toepassen in zover zij met 
de wetten overeenstemmen : 

Overwegende dat het vonnis oor
deelt « dat over de vraag of dit re
glement past in de bevoegdheid van 
de gemeente, deze rechtbank zich 
niet uit te spreken heeft •; 

Overwegende dat artikel 107 van 
de Grondwet bepaalt : « De hoven en 
rechtbanken passen de algemene, 
provinciale en plaatselijke besluiten 
en verordeningen alleen toe in zover 
zij met de wetten overeenstem
tnen »; 

Overwegende dat op grond van 
deze bepaling ieder met rechtspraak 
belast orgaan de macht en de plicht 
heeft na te gaan of de besluiten, re
glementen en verordeningen, waar
van de toepassing in het geding is, 
met de wetten overeenstemmen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, die oordelen dat de rechtbank 
zich niet uit te spreken heeft over 
de vraag of het litigieuze marktre
glement werd genomen binnen de 
aan de gemeenten verleende 

bevoegdheden, artikel 107 van de 
Grondwet schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van eiseres : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat de hier
na uit te spreken vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering 
tegen eiser medebrengt dat de be
slissing nopens de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van eiseres geen 
bestaansreden meer heeft; 

Om die redenen, en ongeacht het 
door eiser aangevoerde tweede mid
del en het tweede onderdeel van het 
derde middel die niet tot cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, 
verwerpt de voorziening van eiseres; 
vernietigt het bestreden vonnis in 
zoverre het ten opzichte van eiser 
uitspraak doet; stelt vast dat de be
slissing van het bestreden vonnis 
ten opzichte van eiseres geen be
staansreden meer heeft; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiseres in 
de helft van de kosten en laat de an
dere helft ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

5 maart 1985 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Boutmans. 
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Nr. 404 

2• KAMER - 5 maart 1985 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - STRAF UITGESPROKEN 
WEGENS EEN MISDRIJF GEPLEEGD MET VER
ZWARENDE OMSTANDIGHEID- MIDDEL DAT 
ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE VERZW A
RENDE OMSTANDIGHEID - STRAF NAAR 
RECHT VERANTWOORD WEGENS HET MIS
DRIJF AFGEZIEN VAN DE VERZWARENDE OM
STANDIGHEID - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

Wanneer een straf is uitgesproken we
gens een misdrijf gepleegd met een 
verzwarende omstandigheid, is niet 
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
het middel dat enkel betrekking heeft 
op de verzwarende omstandigheid, als 
de veroordeling naar recht verant
woord blijft door het misdrijf afgezien 
van de verzwarende omstandigheid (1). 
(Artt. 411 en 414 Sv.) 

(CARETTE, DEILGAT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9107) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 juli 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van Christine 
Carette: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 461, 467 en 471 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest er zich in zijn moti
vering toe beperkt te vermelden dat de 
motivering van het vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk van 7 
mei 1984 integraal wordt overgenomen; 
in het voormelde vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk staat, biz. 
2, punt 1 : << Alhoewel zij medehuurster 
was en bleef van het appartement Rode 
Kruisstraat 13/2, te Roeselare, woonde 
zij aldaar niet meer sedert 31 mei 1983. 
Het appartement was van 31 mei 1983 

tot op de dag van de feiten, 9 juni 1983, 
uitsluitend bewoond door medehuurder 
Mortele Chislain. Indien Carette Chr. 
haar huurdersrecht opnieuw had willen 
uitoefenen, dan ware een gerechtelijke 
tussenkomst noodzakelijk geweest "• 

terwijl, indien men aanneemt dat eise
res medehuurster was en bleef van het 
kwestieuze appartement, het onjuist is te 
beweren dat zij - om haar huurders
rechten opnieuw uit te oefenen - nood
zakelijk een gerechtelijke tussenkomst 
zou nodig hebben; eiseres immers be
schikte over aile huurdersrechten als 
medehuurster; van braak noch van ge
bruik van valse sleutels in de woning, 
waar zij nog haar huurdersrechten be
zat, kan geen sprake zijn; een en ander 
werd vermeld in de besluiten voor de 
eerste rechter genomen; het arrest be
perkt zich echter ertoe gewoon te verwij
zen naar het beroepen vonnis : 

Overwegende dat eiseres bij het 
arrest wordt veroordeeld, wegens de 
telastlegging van diefstal, met de 
omstandigheden dat de diefstal ge
pleegd werd door middel van braak, 
inklimming of valse sleutels, bij 
nacht door twee of meer personen 
en dat er gebruik werd gemaakt van 
een voertuig om de diefstal te verge
makkelijken of om de vlucht te ver
zekeren, tot een gevangenisstraf van 
twee j aar en een geldboete van 
tweehonderd vijftig frank; dat, nu 
de uitgesproken straf wettelijk ver
antwoord blijft in de onderstelling 
dat de bedoelde verzwarende om
standigheid niet aanwezig was, het 
middel niet tot cassatie kan leiden 
en derhalve bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de Grondwet en de ar
tikelen 461, 467 en 471 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest er zich in zijn moti
vering toe beperkt te vermelden dat de 
motivering van het vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk van 7 
mei 1984 integraal wordt overgenomen; 
in het vermelde vonnis van de Correctio
nele Rechtbank vanKortrijk staat, biz. 2, 
punt 2, tweede alinea : « Het is echter 
een feit dat Carette Chr. en Mortele ------------------1 Ghislain maandenlang samen in het ap

(1) Cass., 5 jan. 1983, A.R. 
(A.C., 1982-83, nr. 259). 

nr. 2651 partement hebben gewoond en dat de 
weggehaalde goederen als gemeenschap-



Nr. 405 HOF VAN CASSATIE 921 

pelijk gebruikte goederen moeten wor
den aangezien, waarvan Carette haar 
uitsluitende eigendom niet kon bewijzen. 
Het a posteriori voorgebrachte stuk kan 
niet gelden als factuur of aankoopbon 
voor de radio, de mixer en het koffieze
tapparaat die zich onder de meegenomen 
voorwerpen bevonden. Er moet aangeno
men worden dat in die omstandigheden 
de meegenomen voorwerpen elk voor de 
helft onverdeeld aan Carette en Mortele 
toebehoorden (H. Vandenberghe, Concu
binaat, blz. 230). De medeiHgenaar van 
een onverdeelde zaak die deze bedrieg
lijk wegneemt, is schuldig aan diefstal 
(Gent, 1.2.58, R. W., 1958-59, kol. 1421). Ca
rette Chr. kan hieromtrent geen onover
winnelijke dwaling inroepen », 

terwijl eigendom met aile middelen 
kan bewezen worden, zelfs met vermoe
dens; een « a posteriori , voorgebracht 
stuk evenzeer een bewijs vormt en niet 
zomaar kan worden weggewuifd zonder 
er de bewijskracht van te schenden; een 
en ander werd vermeld in de besluiten 
voor de eerste rechter en in hoger be
roep genomen; niettemin hebben de eer
ste rechter en het hof van beroep ten on
rechte gemeend dit bewijsstuk ongemoti
veerd te moeten afwijzen : 

Overwegende dat het hof van be
roep niet zegt dat een a posteriori 
voorgebracht stuk niet als bewijs 
kan dienen; dat het enkel zegt dat 
dit a posteriori voorgebrachte stuk 
niet kan gelden « als factuur of aan
koopbon voor de radio, de mixer en 
het koffiezetapparaat ( ... } »; 

Dat het middel in zoverre stoelt 
op een verkeerde lezing van het ar
rest; 

Overwegende dat het hof van be
roep door voornoemde redengeving 
te kennen geeft waarom bedoeld 
stuk als bewijsmiddel wordt afgewe
zen; 

Dat het midael in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het stuk, waarvan sprake, door 
het middel niet nader wordt aange
duid; dat, in zoverre de miskenning 
van de bewijskracht ervan wordt 
aangevoerd, het middel niet ontvan
kelijk 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 Dirk 
Deilgat: 

Overwegende dat eiser bij akte, 
neergelegd ter griffie van het Hof 
op 18 september 1984, afstand doet 
van zijn voorziening; 

Om die redenen, verleent aan 
Dirk Deilgat akte van de afstand 
van zijn voorziening; verwerpt de 
voorziening van Christiane Carette; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

5 maart 1985 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. P. Vanherpe, 
Kortrijk. 

Nr. 405 

2' KAMER - 5 maart 1985 

1° VERZET - STRAFZAKEN - VERSCHIJ
NING VAN DE VERZETDOENDE PART!J OP DE 
EERSTKOMENDE TERECHTZ!TTING - BEG RIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- CASSATIEBEROEP TEGEN EEN OP VERZET 
GEWEZEN ARREST - M!DDEL DAT KR!TIEK 
OEFENT OP DE BIJ VERSTEK GEWEZEN BE
SL!SSING- N!ET ONTVANKELIJK M!DDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKlNG HEEFT 
OP DE KENNISGEVING VAN DE BESTREDEN 
BESL!SS!NG. 
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4° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP TEGEN 
EEN BESLISSING DIE HET VERZET ONGEDAAN 
VERKLAART WEGENS NIET·VERSCHIJNING -
DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP. 

1o Nu het verzet van rechtswege dag
vaarding meebrengt tegen de eerstko
mende terechtzitting na het verstrij
ken van de termijn bepaald bij art. 188 
Sv., moet de verzetdoende partij zich 
inlichten van de datum waarop haar 
verzet ingevolge de wet zal worden be
handeld; zij kan niet aanvoeren dat zij 
door de gerechtsdeurwaarder die het 
verzet heeft betekend, in onwetend
heid is gelaten (1). 

2o Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel kritiek oefent op de bij verstek 
gewezen beslissing, terwijl het cassa
tieberoep uitsluitend gericht is tegen 
de beslissing op het verzet (2). 

3° Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel betrekking heeft op de kennisge
ving van de bestreden beslissing (3). 

4° Het cassatieberoep ingesteld tegen 
een beslissing die een verzet ongedaan 
verklaart wegens niet-verschijning, 
werpt geen andere kwestie op dan die 
van de wettigheid van die beslissing 
(4). 

(PLAS, STEVENS, WELTJENS T. KONINKLIJKE 
SINT-HUBERTUSCLUB VAN BELGIE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9125) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 augustus 1984 op 
verzet gewezen door het Hof van 
Beroep te Antwerpen; 

Overwegende dat de eisers bij ar
rest van 29 juni 1984 bij verstek ge
wezen, veroordeeld werden tot geld
boete terzake van overtredingen van 
de J achtwet; dat zij tegen dit arrest 
verzet deden dat, wegens niet-ver-

(1) Zie Cass., 4 jan. 1984, A.R. nr. 3101 
(A.C., 1983-84, nr. 229). 

(2) Zie Cass., 7 feb. 1978 (A.C:, 1978, 676). 

(3) Cass., 30 mei 1978 (A.C:, 1978, 1156). 

(4) Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 691). 

schijning van de eisers, bij het be
streden arrest ongedaan werd ver
klaard; 

I. Op de voorziening van Joannes 
Plas: 

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

doordat geen afschrift van de akte van 
verzet door de instrumenterende ge
rechtsdeurwaarder aan eiser of aan zijn 
raadsman werd overgemaakt, 

terwijl, ingevolge dit verzuim, noch ei
ser, noch zijn raadsman kennis hadden 
van de datum waarop het verzet zou 
worden behandeld, zodat eiser in de on
mogelijkheid verkeerde om zijn verdedi
ging voor het hof van beroep voor te dra
gen: 

Overwegemie dat uit de in het 
middel aangehaalde omstandighe
den geen miskenning van het recht 
van verdediging kan worden afge
leid; dat het aan de verzetdoende 
partij, die het initiatief neemt om 
dit rechtsmiddel aan te wenden, be
hoort zelf alle maatregelen te tref
fen met het oog op de uitoefening 
van haar recht van verdediging; dat 
nu, krachtens artikel 188, eerste lid, 
van het W etboek van Strafvorde
ring, het verzet van rechtswege dag
vaarding meebrengt tegen de eerst
komende terechtzitting na het ver
strijken van een termijn van vijftien 
dagen, de verzetdoende partij of 
haar raadsman zich kan en zich 
moet inlichten van de datum waarop 
haar verzet zal worden behandeld; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door uitspraak te doen op een 
regelmatige akte van verzet waar
door de zaak bij hen aanhangig was 
gemaakt, eisers recht van verdedi
ging niet miskennen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 92, 104 van 
de Grondwet, 516 en 867, go (lees 862, 9o) 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de dagvaarding om op 8 juni 
1984 voor het Hof van Beroep te Antwer
pen te verschijnen, werd betekend door 
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het ambt van gerechtsdeurwaarder Leo 
Heldermans, met standplaats te Maas
eik, de betekening van het arrest bij ver
stek van 29 juni 1984 en van het bestre
den arrest van 24 augustus 1984 waarbij 
het verzet ongedaan wordt verklaard, 
eveneens door het ambt van voornoemde 
gerechtsdeurwaarder is geschied, 

terwijl eiser woonachtig is in de ge
meente Bocholt, deelgemeente Kaulille, 
behorend tot het gerechtelijk kanton 
Neerpelt, gelegen binnen het gerechtelijk 
arrondissement Hasselt, gerechtsdeur
waarder Leo Heldermans zijn stand
plaats heeft te Maaseik, behorend tot het 
gerechtelijk kanton Maaseik, gelegen 
binnen het gerechtelijk arrondissement 
Tongeren; de vroegere deelgemeenten 
Bocholt en Kaulille bij koninklijk besluit 
van 17 september 1975 houdende de sa
menvoeging van gemeenten en van hun 
grenzen, bekrachtigd bij de wet van 30 
december 1975, werde samengevoegd; de 
gebiedsomschrijving en de zetel van de 
hoven en rechtbanken, vastgesteld in het 
bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, 
behouden zijn zonder dat rekening werd 
gehouden met voormeld koninklijk be
sluit volgens de wet van 6 juli 1976; de 
gerechtsdeurwaarders ingevolge artikel 
516 van het Gerechtelijk Wetboek aileen 
bevoegd zijn tot het verrichten van ex
platen in het arrondissement dat bij het 
koninklijk besluit tot benoeming is be
paald; dat een en ander verband houdt 
met de rechterlijke organisatie die van 
openbare orde is, de betekening gedaan 
door een gerechtsdeurwaarder buiten 
zijn ambtsgebied nietig is, zodat de bete
kening van de dagvaarding om voor het 
Hof van Beroep te Antwerpen te ver
schijnen, de betekening van het verstek
arrest van 29 juni 1984 en van het arrest 
op verzet van 24 augustus 1984 nietig 
zijn en geen rechtsgevolg kunnen heb
ben: 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is, nu het eensdeels ge
richt is tegen het verstekarrest van 
29 juni 1984, waartegen de voorzie
ning niet is gericht, anderdeels niet 
opkomt tegen een rechterlijke be
slissing, maar enkel tegen de bete
kening van voormeld verstekarrest 
en van het arrest op verzet; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 28 van de 
Jachtwet van 28 februari 1882, 

doordat het bestreden arrest de verja
ring van de strafvordering terzake van 
de aan eiser ten laste gelegde overtredin
gen van de J achtwet niet vaststelt, 

terwijl de laatste rechtsgeldige daad 
van stuiting van de verj aring gesteld 
werd op 19 april 1984 door het hoger be
roep van eiser en van het openbaar mi
nisterie, de daaropvolgende daden van 
vervolging nietig zijn, zoals blijkt uit het 
eerste middel, zodat op 14 augustus 1984, 
datum waarop eisers verzet door het hof 
van beroep werd behandeld, de verjaring 
van de strafvordering bereikt was : 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen het arrest van 
24 augustus 1984 waarbij wegens 
niet-verschijning van eiser het ver
zet ongedaan wordt verklaard, zodat 
het Hof alleen te oordelen heeft of 
het bestreden arrest het verzet wet
tig ongedaan verklaart; 

Overwegende dat het door eiser 
aangevoerde middel uitsluitend be
trekking he eft op de verj aring van 
de strafvordering die zou ingetreden 
zijn en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

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. Op de voorzieningen van Jacob 
Stevens en Jos Weltjens: 

Overwegende dat de substantiEHe 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissingen over
eenkomstig de wet zijn gewezen; 

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

5 maart 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 - Advocaat: 
mr. T. Ruttens, Tongeren. 
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Nr. 406 

2' KAMER - 5 maart 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

(JOOKEN T. JEHOUL, CEYSSENS, COSEMANS, 
MEEKERS, VANDEVOORT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9338) 

ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU- HET HOF; - Gelet op het bestre-
SIE - BEGRIP. den arrest, op 12 december 1984 

door het Hof van Beroep te Antwer-
20 VOORZIENING IN CASSATIE - BE- pen gewezen; 

SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - CASSTIEBEROEP TE
GEN EEN BESLISSING VOLGENS WELKE DE 
BEKLAAGDE AFSTAND DOET VAN ZIJN HO
GER BEROEP - NIET ONTVANKELIJK CASSA
TIEBEROEP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - STRAFZAKEN - NA CASSATIEBE
ROEP IS GEEN NIEUW CASSATIEBEROEP TOE
GELATEN - REGEL TOEPASSEL!JK ZELFS 
ALS RET TWEEDE CASSATIEBEROEP WORDT 
INGESTELD VOORALEER HET EERSTE IS VER
WORPEN. 

1o De rechter is niet verplicht te ant
woorden op een geschrift dat de be
klaagde naar een administratieve· over
heid heeft gestuurd en dat in het bezit 
is gekomen van het openbaar ministe
rie door wie het, met instemming van 
de beklaagde, op de terechtzetting 
werd neergelegd (1). (Art_ 97 Gw.) 

2o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het casatieberoep tegen de be
slissing waarbij aan de beklaagde akte 
~vordt verleend van de afstand van zijn 
hager beroep (:l). 

3° De regel « na cassatieberoep is geen 
nieuw cassatieberoep mogelijk » is toe
passelijk, zelfs als het tweede cassatie
beroep wordt ingesteld vooraleer het 
eerste is verworpen (3). 

I. Op de voorziening van Valere 
Jooken van 20 december 1984: 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond·
wet 1 en 7 van de wet van 9 april 1930 
tot bescherming van de maatschappij te
gen de abnormalen en de gewoontemis
dadigers, gewijzigd bij de wet van 1 juli 
1964, 

doordat het arrest eiser plichtig ver
klaart aan de hem ten laste gelegde fei
ten en zijn internering uitspreekt op de 
gronden dat de eerste rechter terecht 
heeft vastgesteld dat eiser op het ogen
blik van de feiten verkeerde in een staat 
van erge geestesstoornis die hem onge
schikt maakte tot het controleren van 
zijn daden en hij thans nog in dezelfde 
toestand verkeert; dat de bescherming 
der maatschappij vereist dat hij zou ge
i:nterneerd worden in een inrichting aan
gewezen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, 

. terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
in een door hem ondertekende nota, die 
onder briefvorm ter zitting van 14 no
vember 1984 van de achtste kamer van 
het hof van beroep was neergelegd (stuk 
10 van de beroepsbundel), uitdrukkelijk 
staande hield dat hij altijd een normaal 
!even heeft geleid, een goed werk had en 
met de mensen een normale omgang on

------------------1 derhield; dat de gebeurde feiten een bij
zondere oorzaak hadden, namelijk de 
houding van zijn familie ten opzichte 
van zijn eerste verloofde, maar zulks nu 
had ogehouden; dat de aangestelde ex
pert weinig of geen contacten met hem 
genomen had voor het onderzoek; dat er 
geen rekening gehouden was met het 
verslag van psychiater Mesotten, die tot 
zijn toerekenbaarheid besloten had (stuk 
bundel 22, stuk 4); dat eiser uit deze fei-

(1) Zie Cass., 20 juli 1978 (A.C., 1978, 1286) 
en 9 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1079). 

(2) Zie Cass., 12 april 1976 (A.C., 1976, 940), 
23 mei 1977 (ibid., 1977, 968) en 9 feb. 1983, 
A.R. nr. 2667 (ibid., 1982-83, nr 311). 

(3) Zie Cass., 13 dec. 1976 (A.C., 1977, 413) en 
3 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 497) en ook, in mili
tiezaken, 11 feb. 1985, A.R. nr M 379 F 
(ibid., 1984-85, 346). 
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ten afleidde dat hij geenszins aangedaan 
was door erge geestesstoornis die hem 
ongeschikt maakte zijn daden te contro
leren, dat het arrest op dit verweer niet 
geantwoord heeft; dat de motieven van 
de eerste rechter, waarop het arrest 
steunt, evenmin enig antwoord op dit 
verweer bevatten (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de motieven van het 
arrest niet toelaten uit te maken of het 
geoordeeld heeft of eiser, bij de uit
spraak in hoger beroep, zich alsdan nog 
in staat van erge geestesstoornis bevond, 
die hem niet toelieten zijn daden te con
troleren; dat immers, door de verwijzing 
naar de motieven van de eerste rechter, 
het woord « thans » evengoed de datum 
van de uitspraak van de eerste rechter 
kan betreffen als deze van het bestreden 
arrest; dat dientengevolge de motivering 
duister en dubbelzinnig is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, geen enkel stuk uit 
het dossier toelaat vast te stellen op wel
ke elementen het arrest stoelt om, op de 
datum van de uitspraak, te stellen dat ei
ser alsdan in een staat van erge geestes
stoornis verkeerde die hem niet toeliet 
zijn daden te beheersen; dat immers ei
ser de gebeurde feiten heeft toegegeven 
en uitgelegd; dat hij ondertussen zijn 
spijt met het gebeurde betuigd had en 
gezegd dat dergelijke feiten niet meer 
zouden voorvallen; dat daaruit geen erge 
geestesstoornis blijkt en het arrest zijn 
beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd 
heeft (schending van de artikelen 1 en 7 
van de wet van 9 april 1930), zodat het 
arrest de in het middel aangewezen be
palingen geschonden heeft : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het verslag 
van de terechtzitting van 14 novem
ber 1984 van het Hof van Beroep te 
Antwerpen blijkt dat door het open
baar ministerie een stuk werd neer
gelegd << in akkoord met de verdedi
ging die ervan kennis kreeg »; dat 
dit stuk, waarnaar eiser verwijst, 
een brief is gedateerd « donderdag 
20 september 84 », uitgaande van 
Jooken Valere, en gericht tot di
recteur-generaal De Ridder; 

Overwegende dat uit geen enkel 
processtuk blijkt dat eiser schrifte
lijk of mondeling conclusie heeft ge
nomen voor het hof van beroep; 

Overwegende dat het hof van be
roep niet verplicht was te antwoor
den op een stuk gevoegd bij het dos
sier en dat het openbaar ministerie 
had neergelegd; 

W at het tweede onderdeeJ be
treft : 

Overwegende dat de appelrechters 
door, na zich aangesloten te hebben 
bij de vaststelling van de eerste 
rechter dat beklaagde op het ogen
blik van de feiten verkeerde in een 
ernstige staat van geestesstoornis 
die hem ongeschikt maakte tot het 
controleren van zijn daden, te zeg
gen dat hij << thans » nog in dezelfde 
toestand verkeert, op ondubbelzinni
ge en duidelijke wijze te kennen ge
ven dat eiser zich in bedoelde toe
stand bevond op het ogenblik van 
de uitspraak van het bestreden ar
rest; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van be

roep in feite en dus op onaantastba
re wijze oordeelt of eiser op het 
ogenblik van het uitspreken van het 
arrest << in ernstige staat van gees
tesstoornis (verkeerde) die hem on
geschikt maakte tot het controleren 
van zijn daden »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, bij ontstentenis van enige con
clusie, regelmatig die toestand van 
eiser vaststelt in de bewoordingen 
van de wet, en alzo zijn beslissing 
wettig verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civiele rechtsvorderingen van de 
verweerders tegen eiser : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang, nu het arrest aan eiser en
kel akte verleent van de afstand van 
zijn hoger beroep; 
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II. Op de voorziening van Valere 
Jooken van 26 december 1984: 

Overwegende dat eiser zich tegen 
het arrest van 12 december 1984 
reeds op 20 december 1984 in cassa
tie heeft voorzien en de achteraf 
door hem tegen diezelfde beslissing 
ingestelde voorziening derhalve 
krachtens artikel 438 van het Wet
hoek van Strafvordering niet ont
vankelijk is, ook al is zij ingesteld 
voordat over de eerste voorziening 
uitspraak was gedaan; 

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

5 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 407 

2' KAMER - 5 maart 1985 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE ON
DERZOEKSGERECHTEN - BEGR!P. 

over de ontvankelijkheid van de bur
gerlijkepartijstelling, is geen beslissing 
waarbij uitspraak wordt gedaan over 
een geschil inzake bevoegdheid; zij 
heeft enkel betrekking op de ontvan
kelijkheid en de gegrondheid van de 
burgerlijke rechtsvordering (1), 

2o Wanneer de bevoegdheid van de on
derzoeksgerechten noch voor de raad
kamer noch voor de kamer van inbe
schuldigingstelling is betwist, is niet 
ontvankelijk het cassatieberoep dat 
v66r de eindbeslissing tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
Jing is ingesteld, waarin, zonder dat 
uitspraak is gedaan over een geschil 
inzake bevoegdheid, het verzet van de 
verdachte tegen een beschikking van 
de raadkamer tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank niet ontvanke
Jijk is verklaard (2). (Art. 416 Sv.) 

(WILLEMOT P., JACOBS T. WILLEMOT S.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9355) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
den arrest, op 11 december 1984 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Op de beide voorzieningen sa
men: 

Over het middel, aangevoerd door de 
beide eisers en in identieke bewoordin
gen gesteld als volgt : Het arrest, aanne
mende de beweegredenen van het open
baar ministerie aangehaald in deze aan 
het arrest gehechte schriftelijke vorde
ring, houdt voor dat des te minder de 
verwijzende beschikking van de raadka
mer zijn rechten van verdediging 

2° VOORZIENING IN CASSATIE _ TER- schendt dat verzoeker al zijn rechten en 
excepties ter rechtszitting waarop de 

MIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KA- zaak ten grande zal behandeld worden, 
MER VAN !NBESCHULDIGINGSTELLING WAAR- kan laten gelden, er aan toevoegend dat 
BIJ HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN het door verzoeker ingeroepen artikel 6 
DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE van het Europees Verdrag van de Rech
CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVAN- ten van de Mens aileen zou betrekking 
KELIJK WORDT VERKLAARD - GEEN U!T- hebben op de rechten Van de verdediging 
SPRAAK OVER EEN GESCHIL !NZAKE voor de vonnisgerechten en niet op de 
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGE- uitoefening dezer rechten VOOr de onder-
RECHTEN - CASSATIEBEROEP VAN DE VER- ( 
DACHTE v66R DE EINDBESLISSING _ NIET 1-zo_e_k_s_g_e_r_e_c_h_t_en_. _T_e_r_z_a_k_e __ st_e_It __ e_is_e_r) 
ONTV ANKELIJK CASSAT!EBEROEP. 

1 o De beslissing waarbij de kamer van 

(1) Zie Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371) 
en de noot get. E.K. 

inbeschuldigingstelling zich « onbe- (2) Cass., 6 sept. 1983, A.R. nr. 8210 
voegd » verklaart om uitspraak te doen (A.C., 1983-84, nr. 6). 
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daartegenover dat door dergelijke rede
nering artikel 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden wordt ge
schonden. Immer het Hof van Beroep te 
Gent had moeten nagaan in hoeverre, 
volgens de nationale wetgeving van het 
Koninkrijk Belgie, de raadkamer en de 
kamer van inbeschuldigingstelling geen 
bevoegdheid van « vonnisgerecht » heeft 
verkregen, wat wel het geval is daar bei
de rechtsinstellingen ook bevoegdheid 
hebben ten grande over de schuldvraag 
uitspraak te verlenen, zoals bij vragen 
tot opschorsing van straf, internering 
van beklaagden, begroting van schade. 
De stelling van het aangevochten arrest 
is overigens onrechtstreeks onderworpen 
geweest aan de Europese Commissie van 
de Rechten van de Mens, inzake rekwest 
nr. 9976/82 - Barham Ben Yacoub ver
sus de Belgische Staat, waarbij het ver
haal van vorengenoemde rekwestrant 
ontvankelijk werd verklaard bij beslis
sing van 4 mei 1983, en op verdere be
handeling voor het Europees Hof wacht, 
zo geen minnelijke regeling tussen par
tijen mogelijk blijkt. In hogere zaak 
houdt de Belgische Staat voor dat een 
raadkamer geen vonnisverlenend ge
recht is omdat de presiderende magis
traat, zetelend in raadkamer, te onder
scheiden is van deze zetelend in de 
correctionele rechtbank op grand van ar
tikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek, 
met andere woorden dat de magistraat 
die zowel de raadkamer voorzit als later 
de correctionele rechtbank niet dezelfde 
gerechtelijke functie zou hebben. De re
kwestrant had daartegenover gesteld dat 
een presiderend magistraat in raadka
mer wel dezelfde bevoegdheid en functie 
heeft als deze van de rechter van de ten 
grande vonnisvellende rechtsmacht, in 
casu de correctionele rechtbank, vermits 
hij niet alleen bevoegdheid heeft om de 
vermoedens van schuld na te gaan, doch 
ook om ten grande zich over de schuld
vraag uit te spreken, zoals hiervoren 
aangehaald, onder andere inzake de wet 
op de probatie en internering, en niet 
meer verplicht is zich louter tot verwij
zing van een beklaagde te beperken na 
een onderzoek over de mogelijke aanwe
zigheid daartoe van voldoende vermoe
dens. Welnu het door de kamer van inbe
schuldigingstelling te Gent uitgesproken 
arrest van 11 december 1984 ontneemt 
aan beklaagde het recht reeds voor de 
raadkamer zijn onschuld aan het hem 
ten laste gelegde te helpen bewijzen, 
door de bescherming van hager aange
haald artikel 6 der Europese Conventie 

te ontzetten, voor wat Itet hof (van be
roep) ten onrechte geen vonnisgerecht 
noemt, zijnde de raadkamer. Dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling het 
openbaar ministerie toestaat bestaand 
bewijsmateriaal aan een beklaagde te 
ontzeggen, bewijst een onevenredigheid 
van rechtssituatie tussen een beklaagde 
en de openbare vordering, ten laste van 
eerstgenoemde, wat op zichzelf de scherr
ding van artikel 6 van het Europees Ver
drag van de Rechten van de Mens be
wijst. Een raadkamer, met haar in 
Belgie ten grande bestaande bevoegd
heid tot recht spreken, schendt de rech
ten van de verdediging wanneer zij deze 
niet dezelfde kansen geeft van verweer 
als aan het openbaar ministerie van be
wijs. Daarom heeft de kamer van inbe
schuldigingstelling de taak de raadka
mer de naleving van artikel 6 van hager 
Europees Verdrag te doen naleven, zo 
nodig door evocatie, zo zij vaststelt dat 
er schending van artikel 6 van het Euro
pees Verdrag ten laste van een burger 
werd gepleegd, wat zij des te gemakkelij
ker kan, daar zij hoofdens haar volheid 
van onderzoeksbevoegdheid, naast het 
bevelen van nieuwe onderzoeksverrich
tingen, de bevoegdheid heeft ten welken 
titel ook, en dus zeker op grand van 
schending door de raadkamer van de Eu
ropese Conventie van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
een beschikking van de raadkamer tot 
verwijzing tenietdoen en de zaak tot zich 
trekken op grand van artikel 235 van het 
W etboek van Strafvordering; het in die 
omstandigheden niet toepassen van de 
artikelen 228 en 235 van het W etboek 
van Strafvordering, maakt er ook een 
schending van uit : 

Overwegende dat het arrest het 
verzet tegen de beschikking van de 
raadkamer, waarbij de eisers naar 
de correctionele rechtbank worden 
verwezen, niet ontvankelijk ver
klaart, op grond dat << buiten het ge
val van beweerde onbevoegdheid 
voor de raadkamer, en voor zover 
deze onbevoegdheid voor de raadka
mer werd opgeworpen, geen hoger 
beroep openstaat voor de verdachte 
tegen de beschikking van de raadka
mer die slechts verdere vervolgin
gen toelaat zonder de verdachte van 
enig verdedigingsmiddel te bero
ven »; 
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Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer, waarbij d~ze 
zich onbevoegd verklaart om uit
spraak te doen over de ontvankelijk
heid van de stelling van burgerlijke 
partij door verweerder, niettegen
staande de gebruikte bewoordingen, 
geen uitspraak inhoudt over een ge
schil inzake bevoegdheid, nu de ei
sers niet stelden dat deze raadka
mer, door uitspraak te doen op de 
vordering tot verwijzing, zich de 
bevoegdheid van een ander gerecht 
zou toeeigenen; dat de beslissing ai
leen de ontvankelijkheid of de ge
uondheid van de stelling van bur
gerlijke partij kon betreffen; 

Overwegende dat het arrest, zon
der uitspraak te doen over een ge
schil inzake bevoegdheid, het verzet 
van de eisers tegen de beschikking 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent van 
30 april 1984, waardoor zij naar de 
correctionele rechtbank verwezen 
worden, niet ontvankelijk verklaart; 
dat die beslissing een voorbereiden
de beslissing en een beslissing van 
onderzoek is in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering; dat derhalve de voorzienin
gen, nu zij zijn ingesteld v66r de 
eindbeslissing, niet ontvankelijk 
zijn; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

Nr. 408 

2• KAMER - 5 maart 1985 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM· 
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT· 
SCHAPPIJ TOT WERDEROPNEMING VAN EEN 
OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GE'iNTER
NEERDE - WETTIGHEID - VEREISTE. 

Wanneer een op proef in vrijheid gestel
de geinterneerde, op vordering van de 
procureur des Konings, wederopgeno
men is in een psychiatrische afdeling, 
is niet naar recht verantwoord de be
slissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij waarbij zij 
beveelt dat de geinterneerde zal wor
den wederopgenomen in een door haar 
aangewezen inrichting, op grand dat 
hij de hem opgelegde voorwaarden 
niet in acht heeft genomen wanneer 
de commissie niet nader verklaart wel
ke .voorwaarde de in vrijheid gestelde 
gei"nterneerde niet zou vervuld hebben 
(1). 

(LOISEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9358) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 december 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 ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 20 van de 
wet tot bescherming van de maatschap
.pij: 

\ Overwegende dat, krachtens arti
lkel 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-

5 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De-·1----------------
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Martens en Hubene, Gent. 

(1) Zie Cass., 11 dec. 1984, A.R. nr. 9197 
(A.C., 1984-85, nr. 231). 
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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 wederopne
ming vervuld zijn 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 hoger 
genoemde in de psychiatrische kli
niek Sancta Maria een relatie aan
ging met een medepaW~nte en zijn 
verlof vroegtijdig verbrak om bij de 
patiente te kunnen zijn, een tweede 
verlof bracht hij gedeeltelijk door 
bij de patiente, om die redenen 
heeft de directie van Sancta Maria 
besloten hem naar de gevangenis te 
laten overbrengen. Aangezien de 
voorhanden zijnde gegevens, versla
gen en adviezen geen objectieve 
mogelijkheid bieden om zonder be
stendig gevaar voor de maatschappij 
belanghebbende uit de door hem on
dergane internering te ontslaan. In
dien betrokkene een attest kan 
voorleggen waaruit blijkt dat hij 
kan opgenomen worden in een ge
sloten psychiatrische inrichting, 
mag hij zijn aanvraag doen en op
nieuw voor de commissie verschij
nen »; 

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

5 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 409 

2• KAMER - 6 maart 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - PER· 

SONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
K.AN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BURGERL!JKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR VAN DE 
BEKLAAGDE, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN 
PARTIJ, TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE TOT 
TUSSENKOMST OPGEROEPEN VERZEKERING
NEMER- GEEN GEDING TUSSEN HEN NOCH 
VEROORDELING TEN NADELE VAN DE VERZE
KERAAR - NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
BEROEP. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJS DOOR 

GESCHRIFT - BEWIJSKRACHT VAN DE AK
TEN - UITLEGGING ONVERENIGBAAR MET 
DE BEWOORDINGEN EN DE DRAAGWIJDTE 
VAN EEN AKTE- MISKENNING VAN DE BE
WIJSKRACHT VAN DIE AKTE. 

3° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEGEDING - VORDERING VAN DE ElSER IN 
CASSATIE TOT BINDENDVERKLARING VAN 
HET ARREST - ONTV ANKELIJKHEID - VER
EISTE. 

1" De verzekeraar van de beklaagde, die 
voor het strafgerecht vrijwillig is tus
sengekomen, is niet ontvankeliJk om 
zich in cassatie te voorzien tegen de 
beklaagde en de voor hetzelfde gerecht 
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tot tussenkomst opgeroepen verzeke
ringnemer, wanneer tussen die par
tijen geen geding is aangegaan en 
geen veroordeling van die verzekeraar 
ten gunste van de beklaagde of de ver
zekeringnemer is uitgesproken (1). 

2° De bewijskracht van een akte wordt 
miskend door het arrest dat die akte 
uitlegt op een wijze die met de be
woordingen ervan onverenigbaar is (2). 

3° In strafzaken is de eiser tot cassatie, 
verzekeraar van de beklaagde, die als 
dusdanig voor het strafgerecht is tus
sengekomen, ontvankelijk om, als hij 
er belang bij heeft, te vragen dat het 
arrest bindend wordt verklaard voor 
de beklaagde en de verzekeringnemer 
die de genoemde verzekeraar voor het
zelfde gerecht bij het geding heeft be
trokken (3). (Impliciet.) 

(DE LUIKSE VERZEKERING 
T. CROONEN, NIBUS, SIMONE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3777) 

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 ge
richt is tegen de verweerders Nibus, 
beklaagde, en Simone, gedaagde tot 
tussenkomst : 

Overwegende dat tussen eiseres 
en die verweerders geen geding was 
aangegaan en dat het arrest ten 
voordele van deze laatsten en ten 
laste van eiseres geen veroordeling 
uitspreekt; 

Dat de voorziening niet ontvanke- ' 
lijk is bij gebrek aan belang; 

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

<g Cass., 19 jan. 1984, A.R. nr. 3140 
(A. ., 1983-84, nr. 267). 

(~ Cass., 12 dec. 1984, A.R. nr. 3760 
(A. ., 1984-85, nr. 232). 

(3) Zie Cass., 18 juni 1981, A.R. nr. 6332 
(A.C., 1980-81, nr. 602) volt. terechtz.; 17 feb. 
1983, A.R. nr. 6676 (ibid., 1982-83, nr. 343); 9 
jan. 1985, A.R. nr. 3759 (ibid., 1984-85, nr. 278). 

door de verweerder Croonen tegen 
eiseres ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 
§ 1, van de wet van 1 juli 1956 betreffen
de de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen, 893, 894, 
938, 1101, 1102, 1108, 1134, 1135, 1165, 
1319, 1320 en 1322 en, voor zoveel als no
dig, 1141, 2279 van het Burgerlijk Wet
hoek, 3, § 1 (als gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 15 januari 1955, 31 
december 1956 en 2 maart 1979), 7 (als 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
26 oktober 1962), 8, 9 (als gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 28 februari 
1980), 16, 17, 25bis, inzonderheid § 2 (als 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
26 april 1973) van het koninklijk besluit 
van 31 december 1953 houdende regeling 
nopens de inschrijving van motorvoertui
gen, 1, 25 en 27 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen in het alge
rneen, 

doordat het arrest eiseres in solidum 
'met de beklaagde Nibus (thans verweer
der of althans opgeroepene tot bindend
verklaring van het arrest) veroordeelt 
om aan de verweerder Egide Croonen 
het bedrag van 153.950 frank te betalen, 
verhoogd met verschillende intresten en 
kosten met inbegrip van de kosten van 
de rechtstreekse dagvaarding, na eraan 
te hebben herinnerd dat het litigieuze 
ongeval waarvoor de beklaagde Nibus 
aansprakelijk werd verklaard, was ge
beurd op 8 december 1981, dat mevr. Ca
logera Simone « eigenares was van de 
d?or Nibus bestuurde wagen », dat zij 
d1e wagen ter beschikking had gesteld 
van haar bijzit, de heer Nibus, en dit stil
zwijgend gedurende de periode tussen de 
aankoop en 2 september 1981, en bij ge
schrift vanaf die datum waarop zij een 
stuk ondertekende met de volgende in
houd : « Ik gee£ de wagen ... en laat aan 
Nibus Joseph toe de wagen ten persoon
lijke titel naar eigen goeddunken te ge
bruiken, met dien verstande dat bij on
geval de kosten ten zijnen laste zijn; ik 
verklaar dat ik de hierboven genoemde 
w~gen nooit zal terugvragen (sic) »; dat 
N1bus het voertuig gebruikte met de 
greene kaart en de nummerplaten van 
mevr. Calogera Simone en zich niets 
aantrok van de betaling van de verzeke
ringspremie of van de geldigheidsduur 
van de greene kaart; dat het arrest 
daartoe, in strijd met wat eiseres in haar 
conclusie in hoger beroep betoogde, na-
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melijk, enerzijds, dat de door mevr. Calo
gera Simone gesloten verzekeringsover
eenkomst tot dekking van de burgerrech
telijke aansprakelijkheid, voortvloeiende 
uit het gebruik van de wagen door Ni
bus, was geschorst hetzij ten gevolge 
van een hieromtrent voor het ongeval 
tussen mevr. Calogera Simone en eiseres 
gesloten overeenkomst, hetzij ten gevol
ge van het feit dat mevr. Calogera Simo
ne op 2 september 1981 het voertuig 
(door schenking) had overgedragen aan 
de heer Nibus, zonder dat het overgedra
gen voertuig onmiddellijk door een an
der was vervangen en zonder dat bij die 
overdracht het contract was overgegaan 
op de overnemer Nibus en, anderzijds, 
dat de schorsing van de verzekerings
overeenkomst die dagtekende van v66r 
het ongeval van 8 december 1981, aan de 
derde benadeelde Croonen kon worden 
tegengeworpen, beslist dat het aan de 
beklaagde Nibus ten laste gelegde feit 
« A » (overtreding van de artikelen 1, 2, 
§ 1, en 18, § 1, 3 van de in het middel 
vermelde wet van 1 juli 1956, namelijk 
niet-verzekering van het voertuig) niet 
bewezen is gebleven op grond dat 
1) mevr. Cologera (Simone) geen factuur 
gaf op 2 september 1981, dag waarop zij 
het geschrift met de hierboven weerge
geven bewoordingen ondertekende en de 
beklaagde Nibus geen B.T.W. betaalde, 
(zodat) noch het hierboven vermelde 
noch enig ander stuk de stelling volgens 
dewelke de eigendom van het voertuig is 
overgegaan, staaft; 2) dat de verzeke
-ringsmaatschappij, (eiseres), « toen zij de 
dekking aanvaardde van de risico's die 
verbonden waren aan het gebruik van 
die (door beklaagde Nibus gebruikte) wa
gen, wist dat de verzekeringneemster 
niet met die wagen reed, vermits ze geen 
rijbewijs had, maar dat ze de wagen uit
leende aan een derde; dat de maatschap
pij door de bij haar binnengekomen aan
vraag om schorsing wist dat de wagen 
niet buiten gebruik was vermits de groe
ne kaart en het bewijs van schrapping 
ontbraken; dat zij dus, alvorens een be
slissing te nemen die afbreuk kon doen 
aan de rechten van derden, om het ak
koord had moeten verzoeken van degene 
van wie zij wist dat hij de wagen ge
bruikte of althans, indien de voortzetting 
van de overeenkomst hem niet meer in
teresseerde, het schrappingsbewijs en de 
teruggave van de groene kaart had moe
ten eisen; dat, ook al is artikel 13 van de 
wet van 1 juli 1956 nog niet in werking 
getreden en kan de verzekeringsmaat
schappij volgens de gevestigde recht
spraak de schorsing van de overeen-

komst die precies met het oog op de 
bescherming van die derde door de wet 
verplicht is gesteld, slechts aan een be
nadeelde tegenwerpen wanneer de schor
sing overeengekomen is met de verze
kerde of voortvloeit uit een rechterlijke 
beslissing, ( ... ), de in de rechtspraak ge
bruikte term « akkoord van de verzeker
de » uiteraard op een redelijke wijze 
moet worden verstaan en dat het ten de
ze wei degelijk gaat om het akkoord van 
degene die de risico's schept en tot dek
king van wie de verzekeringsovereen
komst is gesloten; dat ten deze die per
soon slechts mevr. Calogera (Simone) 
zou zijn, indien zij de groene kaart en 
het bewijs van schrapping had terugge
stuurd en dat, bij ontstentenis hiervan, 
degene die de risico's schept de persoon 
is die het rijbewijs heeft, in het mate
rieel bezit is van de nummerplaat en de 
greene kaart en die werkelijk met het 
voertuig rijdt, zodat « dus aileen net ak
koord van Nibus de gevolgen van de po
lis kon schorsen ten aanzien van der
den », 

terwijl, eerste onderdeel, de verklaring 
van de verzekeringneemster Calogera Si
mone in het geschrift van 2 september 
1981 (dat zowel door haar als door de be
klaagde Nibus is ondertekend, in eerste 
aanleg is overgelegd door eiseres - stuk 
3 van het dossier dat door haar raads
man is neergelegd op de terechtzitting 
van 8 maart 1983 van de 17e kamer van 
de Correctionele Rechtbank te Brussel 
- ), dat zij de wagen aan Nibus gaf en 
hem nooit meer zou terugvragen, nood
zakelijkerwijs betekent dat zij de wagen 
schonk aan de heer Nibus; het hier ging 
om een gift van hand tot hand, zodat het 
voor de geldigheid ervan volstond dat de 
zaak werd overhandigd en de wil om te 

· schenken aanwezig was, zonder dat het 
; voor de totstandkoming van de over
dracht of de overgang van de eigendom 
•uit het vermogen van mevr. Ca)ogera Si
mone naar de beklaagde Nibus tevens 
vereist was dat een factuur werd opge
maakt of de B.T.W. werd betaald; het ar
rest derhalve, nu het uit de weergegeven 
bewoordingen van bovenvermeld ge
schrift van 2 september 1981 afleidt dat 

'dit stuk de stelling volgens welke er ei
gendomsoverdracht had plaatsgevonden, 
niet staaft, de betekenis en de draag
wijdte van de bewoordingen van dat ge
schrift (die integendeel impliceren dat 
mevr. Calogera Simone op 2 september 
1981 het voortuig uit de hand heeft ge
schonken aan de beklaagde Nibus, die 

. de eigendom ervan verkreeg) alsook de 
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bewijskracht ervan miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); bovendien, het 
arrest aldus de geldigheid van een gift 
van hand tot hand onderwerpt aan voor
waarden of verplichtingen die niet bij de 
wet zijn bepaald en de gevolgen miskent 
die voor de partijen en ten aanzien van 
derden verbonden zijn aan de door mevr. 
Simone op 2 september 1981 aan de be
klaagde Nibus uit de hand gedane gift 
van de wagen, nu die gift reeds van bij 
de aanvaarding ervan door de beklaagde 
Nibus, die blijkt uit diens handtekening 
onderaan het geschrift van 2 september 
1981, onmiddellijke overdxacht van de 
wagen impliceerde aan de beklaagde Ni
bus, die in het bezit ervan is gebleven 
vanaf die datum tot het ongeval (schen
ding van de artikelen 893, 894, 938, 1134, 
1135, 1165 en, voor zoveel als nodig, van 
de artikelen 1141 en 2279 van het Bur
gerlijk Wetboek); het arrest derhalve, 
niet zonder de in het middel vermelde 
bepalingen van de wet van 1 juli 1956 te 
schenden, het door eiseres in haar con
clusie in hager beroep aangevoerde mid
del kon verwerpen, dat was afgeleid uit 
de aan de benadeelde derden tegenstel
bare schorsing van de verzekeringsover
eenkomst die het gevolg was van het feit 
dat de auto op 2 september 1981 aan de 
beklaagde Nibus was overgedragen, zon
der dat dit voertuig onmiddellijk door 
een ander was vervangen en zonder dat 
het contract op beklaagde Nibus was 
overgegaan (schending van aile in het 
middel vermelde bepalingen van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen); 

tweede onderdeel, .. . 
derde onderdeel, .. . 
Wat de middelen van niet-ontvanke

lijkheid betreft, ... 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest erop 

wijst dat Calogera Simone, eigena
res van het op het ogenblik van het 
ongeval op 8 december 1981 door Jo
seph Nibus bestuurde voertuig, die 
wagen ter beschikking had gesteld 
van Nibus bij een op 2 september 
1981 opgemaakt geschrift waarin on
der meer staat « ik geef (laat) de 
wagen ... en laat aan Nibus Joseph 
toe de wagen ten persoonlijke titel' 
naar eigen goeddunken te gebrui
ken, met dien verstande dat bij on-

geval de kosten te zijnen laste zijn; 
ik verklaar dat ik de wagen nooit 
zal terugvragen »; 

Overwegende dat het hof van be
roep niet zonder aan dat geschrift 
een met de bewoordingen en de 
draagwijdte onverenigbare uitleg
ging te geven, kon beslissen dat het 
stuk de stelling dat de eigendom 
van de wagen was overgegaan, niet 
staaft; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen die niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden, vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre 
het eiseres veroordeelt om aan de 
verweerder Croonen het bedrag van 
153.950 frank te betalen, verhoogd 
met de compensatoire intresten van
af 8 december 1981, de gerechtelijke 
intresten en de kosten van beide in
stanties, met inbegrip van de kosten 
van de rechtstreekse dagvaarding 
van eiseres; verklaart dit arrest bin
dend voor de partijen Joseph Nibus 
en Calogera Simone; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt de verweerder Croonen in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

6 maart 1985 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Stranard, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Das
sesse en Simont. 

Nr. 410 

2' KAMER - 6 maart 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING BIJ VER-
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STEK GEWEZEN T.A.V. DE BURGERLIJKE PAR
TIJ EN WAARTEGEN DIE PARTIJ VERZET KAN 
DOEN- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAG
DE V66R HET VERSTRIJKEN VAN DE VERZET
TERMIJN - NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
BEROEP. 

Ingeval de burgerlijke partij tegen een 
te haren opzichte bij verstek gewezen 
beslissing verzet kan doen, is niet ont
vankelijk het beroep in cassatie dat de 
beklaagde tijdens de verzettermijn te
gen de burgerlijke partij instelt (1). 
(Art. 413 Sv.; art. 3 wet van 9 maart 
1908.) 

(PRANGER T. BIZZOTO) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3998) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

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

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegeri de beslissing op de 
door verweerster ingestelde civiel
rechtelijke vordering: 

Overwegende dat het arrest ten 
aanzien van de verweerster Bizzoto, 
burgerlijke partij, bij verstek is ge
wezen en vatbaar is voor verzet 
door laatstgenoemde; dat de voorzie
ning, nu ze is ingesteld op 26 okto
ber 1984, dus gedurende de gewone 
verzettermijn, voorbarig en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Nota arrest nr. 410 : 

(1) Cass., 25 jan. 1984, A.R. nr. 3261 
(A.C., 1983-84, nr. 276). 

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

6 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Helvetius - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 411 

2' KAMER - 6 maart 1985 

VREEMDELINGEN - WET VAN 15 DEC. 
1980, ART. 67 - TERUGWIJZING UIT HET RIJK 
- VERZOEK TOT HERZIENING - ANDERE 
MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET 
GRONDGEBIED, GEGROND OP DEZELFDE FEl
TEN - TENUITVOERLEGGING - ONWETTIGE 
MAATREGEL 
VOORWAARDEN. 

VRIJHEIDSBEROVING 

Wanneer de uit het Rijk teruggewezen 
vreemdeling een verzoek tot herzie
ning van het ministerieel terugwij
zingsbesluit heeft ingediend, kan geen 
enkele andere, op dezelfde feiten ge
gronde maatregel tot verwijdering van 
het grondgebied te zijnen aanzien ten 
uitvoer gelegd worden; hij kan noah
tans voor de duur van het onderzoek 
zijn verzoek tot herziening van zijn 
vrijheid worden beroofd op voorwaar
de echter dat de opsluiting wordt bevo
len door de minister van Justitie en 
verantwoord is door uitzonderlijk ern
stige omstandigheden (1). (Art. 67 wet 
van 15 dec. 1980.) 

(HAJDINI) 

ARREST ( vertaling} 

lA.R. nr. 4157) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 januari 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Nota arrest nr. 411 : 
(1) Zie de verwijzingen, aangehaald in de 

conclusie van het O.M., in Bull. en Pas., 1985, 
I, nr. 411. 
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Over het tweede en het derde middel 
sam en, 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 67 van de wet van 15 decem-' 
ber 1980, 

doordat het arrest vaststelt << dat de tij
delijke handhaving van een maatregel 
van vrijheidsberoving niet onverenigbaar 
is met een verzoek tot herziening van de 
maatregel tot verwijdering die eraan ten 
grondslag ligt >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de maatregel 
van vrijheidsberoving niet, zoals het ar
rest ten onrechte vaststelt, gegrond is op 
de maatregel tot verwijdering waartegen 
een verzoek tot herziening is ingediend; 
die maatregel van vrijheidsberoving inte
gendeel is getroffen op grand van de op 
13 december 1984 door de adjunct-admi
nistrateur van de Dienst Vreemdelingen 
genomen beslissing om de vreemdeling 
naar de grens te doen terugleiden (zie de 
tekst zelf van die beslissing : « beslissing 
tot terugleiding naar de grens, en de 
daartoe strekkende maatregel van vrij
heidsberoving. ... vorderen de directeur 
van de gevangenis te Vorst betrokkene 
op te sluiten in de gevangenis van Vorst 
met het oog op zijn terugleiding naar de 
grens >>); het arrest aldus gegrond is op 
een niet geringe verwarring tussen, ener
zijds, het ministerieel besluit van terug
wijzing van 9 november 1984 waartegen 
het verzoek tot herziening van 23 novem
ber 1984 gericht is en, anderzijds, de 
door de adjunct-administrateur van de 
Dienst Vreemdelingen op 13 december 
1984 genomen beslissing om de vreemde
ling naar de grens te doen terugleiden; 

tweede onderdeel, artikel 67, eerste lid, 
bepaalt dat tijdens de duur van het on
derzoek van het verzoek tot herziening , 
geen enkele maatregel tot verwijdering 
van het grondgebied mag worden gena
men wegens de feiten die aanleiding 
hebben gegeven tot de beslissing waarte-. 
gen dat verzoek is ingediend; ten deze, 
de op 13 december 1984 genomen beslis
sing om de vreemdeling naar de grens 
terug te leiden per definitie een maatre-' 
gel is tot verwijdering van het grondge
bied waarop het verbod van artikel 67,, 
eerste lid, van de wilt precies van toepas-: 
sing is; die beslissing bovendien enkel · 
gegrond is op het feit dat verzoeker geen 
gevolg heeft gegeven aan een op 13 de
cember 1983 aan hem gegeven bevel om 
het land te verlaten, welke redengeving. 
precies dezelfde is als die van het minis
terieel besluit van terugwijzing d.d. 9 no
vember 1984 waartegen een verzoek tot 

herziening is ingediend; de beslissing om 
de vreemdeling naar de grens te doen te
rugleiden, nu ze op dezelfde gronden is 
genomen, artikel 67, eerste lid, schendt; 
derhalve de maatregel van vrijheidsbero
ving die verbonden is aan de eraan ten 
grondslag liggende beslissing om de 
vreemdeling naar de grens te doen te
rugleiden om dezelfde reden onwettig is; 

derde onderdeel, artikel 67, tweede lid, 
bepaalt dat de opsluiting van eiser voor 
de duur van het onderzoek van het ver
zoek tot herziening slechts mag worden 
bevolen wanneer uitzonderlijk ernstige 
omstandigheden zulks wettigen; die om
standigheden niet zijn vastgesteld, zodat 
de beslissing van 13 december 1984 
waarbij de opsluiting van eiser wordt be
volen, onwettig is en bijgevolg niet zon
der schending van artikel 67, tweede lid, 
door het arrest kon worden gedekt; 

het derde, hieruit afgeleid dat het ar
rest, na eraan te hebben herinnerd dat 
de artikelen 30 en 67 van de wet van 15 
december 1980 betrekking hebben op de 
vreemdeling « 1. aan wie bevel is gege
ven het Rijk te verlaten, teruggewezen 
of uitgezet is; 2. die een verzoek tot her
ziening heeft ingediend betreffende een 
maatregel tot verwijdering van het 
grondgebied op voorwaarde dat die 
vreemdeling in vrijheid gelaten of in 
vrijheid gesteld is », vaststelt « dat uit de 
aan het hof (van beroep) voorgelegde 
stukken niet blijkt dat de vreemdeling 
die het verzoek heeft ingediend zich in 
een van de hierboven vermelde gevallen 
bevindt >>, 

terwijl, eerste onderdeel, uit het admi
nistratief dossier waarop het hof van be
roep acht heeft kunnen slaan, duidelijk 
blijkt : 1. dat aan eiser op 13 december 
1983 het bevel is gegeven hetland te ver
laten; 2. dat hij bij ministerieel besluit 
van 9 november 1984 is teruggewezen; 
3. dat hij op 23 november 1984 tegen die 
maatregel tot verwijdering van het 
grondgebied een verzoek tot herziening 
heeft ingediend; 4. dat hij zich dus wel 
degelijk bevindt in de gevallen waarvan 
het arrest hem niettemin uitgesloten 
acht; het arrest, wat dat betreft, eiser op 
grand van een dwaling omtrent de feiten 
uitsluit van het toepassingsgebied van 
artikel 67; 

tweede onderdeel, het arrest, om te be
slissen dat artikel 67 niet van toepassing 
kan zijn op de opgesloten eiser, voor
houdt dat die bepaling enkel van toepas
sing is op de in vrijheid gelaten of in 
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vrijheid gestelde vreemdelingen; artikel 
67 in algemene bewoordingen is gesteld 
en doelt op alle vreemdelingen, zonder 
onderscheid tussen de zich in vrijheid 
bevindende en de opgesloten vreemdelin
gen; overigens, zo de stelling van het ar
rest zou worden gevolgd, het voldoende 
zou zijn de opsluiting van een vreemde
ling te bevelen om hem op een kunstma
tige wijze het voordeel van artikel 67 te 
ontnemen: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « 1. op 17 november 1983 
aan (eiser) met toepassing van arti
kel 7, 2°, van de wet van 15 decem
ber 1980 bevel is gegeven het grond
gebied van het Rijk te verlaten, 
2. die beslissing waarbij hij ver
plicht werd het grondgebied uiter
lijk op 23 december 1983 te verlaten, 
hem ter kennis is gebracht op 13 de
cember 1983; 3. de minister van Jus
titie op 9 november 1984 een besluit 
heeft genomen waarbij eiser terug
gewezen wordt en bevolen wordt het 
grondgebied te verlaten op grond 
dat hij de aan zijn verblijf gestelde 
voorwaarden niet heeft nageleefd, 
daar hij geen gevolg heeft gegeven 
aan het bevel om het grondgebied 
v66r 24 december 1983 te verlaten; 
4. dat ministerieel besluit hem op 20 
november 1984 ter kennis is ge
bracht; 5. (eiser) op 23 november 
1984 met toepassing van artikel 64, 
2°, van de wet van 15 december 1980 
een verzoek tot herziening van het 
ministerieel terugwijzingsbesluit 
heeft ingediend; 6. de Administratie 
van de Staatsveiligheid, Dienst 
Vreemdelingen, op 12 december 
1984, met toepassing van artikel 27, 
derde lid, van voormelde wet, de 
handhaving van de opsluiting van 
(eiser) heeft bevolen ten einde hem 
naar de grens te doen terugleiden, 
op grond dat hij geen gevolg heeft 
gegeven aan het bevel om het 
grondgebied v66r 24 december 1983 
te verlaten; 7. die maatregel hem op 
13 december 1984 ter kennis is ge
bracht en hij op die dag van zijn 
vrijheid is beroofd >>; 

Overwegende dat uit die vermel
dingen blijkt dat dezelfde feiten 
aanleiding hebben gegeven, ener-

zijds, tot het op 17 november 1983 
gegeven bevel om het Rijk te veda
ten, dat ter kennis van eiser is ge
bracht op 13 december 1983 en 
waaraan laatstgenoemde geen ge
volg heeft gegeven binnen de gestel
de termijn, namelijk uiterlijk 23 de
cember 1983, en, anderzijds, tot het 
terugwijzingsbesluit van 9 november 
1984, dat ter kennis is gebracht van 
eiser op 20 november 1984 en waar
tegen laatstgenoemde een verzoek 
tot herziening heeft ingediend op 23 
november 1984; 

Dat derhalve, met toepassing van 
artikel 67, eerste lid, van de wet van 
15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijde
ring van vreemdelingen, de maatre
gel tot verwijdering van het grond
gebied die besloten ligt in het op 17 
november 1983 gegeven bevel het 
Rijk te verlaten, niet tijdens de 
duur van het onderzoek van het ver
zoek tot herziening mag worden uit
gevoerd; 

Overwegende dat voorzeker de op
schorting van tenuitvoerlegging die 
ten deze is ingegaan op 23 novem
ber 1984, dag waarop het verzoek tot 
herziening tegen het ministerieel 
besluit van terugwijzing is inge
diend, niet noodzakelijk een beletsel 
vormt voor de na die datum bevolen 
opsluiting van de vreemdeling; 

Dat evenwel, ingevolge het ver
zoek tot herziening, de opsluiting 
niet wettig verantwoord is op grond 
van het enkele artikel 27, derde lid, 
van voormelde wet van 15 december 
1980; dat ze bovendien moet voldoen 
a an de voorwaarden van artikel 67, 
tweede lid, van die wet, namelijk 
verantwoord moet zijn door uitzon
derlijk ernstige omstandigheden en 
bevolen moet zijn door de minister 
van Justitie; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het, na te hebben vastgesteld dat de 
op 12 december 1984 ten aanzien 
van eiser getroffen maatregel van 
vrijheidsberoving, enerzijds, niet ge
grond is op uitzonderlijk ernstige 
omstandigheden en, anderzijds, nic. 
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is bevolen door de minister van Jus
titie maar door de adjunct-adminis
trateur van de Dienst voor Vreemde
lingen, niettemin beslist dat die 
maatregel in overeenstemming is 
met de wet, niet naar recht is ver
antwoord; 

Dat de middelen in dat tweevou
dig opzicht gegrond zijn; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen die niet kunnen 
leiden tot cassatie zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen, kamer van inbeschuldiging
stelling. 

6 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. M. Mandelblat, Brussel. 

Nr. 412 

1" KAMER - 7 maart 1985 

VERZEKERING - LANDVERZEKERING -
PERSOONLIJKE VERZEKER!NG TEGEN LICHA
MELIJKE ONGEVALLEN - BED!NG TOT U!T
KERING BIJ OVERLIJDEN VAN DE VERZEKE
RINGNEMER - EENZIJD!GE BEEINDIGING 
DOOR DE VERZEKERINGNEMER (ART. 38 K.B. 
17 JUNI 1931}. 

Art. 38 K.B. 17 juni 1931 houdende alge
mene verordening betreffende het toe
zicht op de Ievensverzekeringsonderne-

mingen, krachtens hetwelk de verzeke
ringnemer een einde mag maken aan 
het verzekeringscontract na betaling 
van de eerste premie, is niet toepasse
lijk op de contracten van persoonlijke 
verzekering tegen lichamelijke onge
vallen, zelfs als daarin een uitkering in 
geval van overlijden van de verzeke
ringnemer is bedongen (1). 

(DE STER 1905 N.V. T. DE BLOCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 4539) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 januari 1983 in 
laatste aanleg door de Vrederechter 
te Zelzate gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 38 van het konink
lijk besluit van 17 juni 1931 houdende al
gemene verordening betreffende het toe
zicht op de levensverzekeringsonderne
mingen, 1134, 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet 

doordat het vonnis de vordering van 
eiseres tot betaling van de vervallen pre
mies voor een contract « persoonlijke 
verzekering tegen lichamelijke ongeval
len » verwerpt, op grand : dat op de per
soonlijke verzekering als onbenoemd 
contract de beginselen van de levensver
zekering dienen toegepast te worden; dat 
de litigieuze verzekering trouwens een 
uitkering in geval van overlijden van de 
verweerder voorziet; dat de verzekering
nemer derhalve door het niet betalenr 
van de premies de ontbinding of vermin
dering van het contract kan uitlokken; 
dat verweerder geen premies meer 
wenst te betalen, 

terwijl, eerste onderdeel, de verzeke
ringsovereenkomst de verzekeringnemer 
verplicht tot betaling van de premies; de 
verzekeraar, bij niet-betaling van de pre
mies, op grand van artikel 1184, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, het 
recht heeft de verzekeringnemer te 
dwingen de premies te betalen; aan deze 
regel weliswaar afbreuk wordt gedaan 
door de bepalingen vervat in artikel 38 
van het koninklijk besluit van 17 juni 

(1) FREDERICQ L., Handboek van Belgisch 
Handelsrecht, 1978, d. II, biz. 507, nr. 1266; LA
LOUX P., Traite des assurances terrestres, 1944, 
biz. 403, nr. 444. 
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1931 houdende algemene verordening be
treffende het toezicht op de levensverze
keringsondernemingen, op grand waar
van enkel de eerste premie verschuldigd 
is, en de verzekeringnemer ervan mag 
afzien de latere premies te betalen; voor
meld artikel 38 evenwel slechts toepasse
lijk is op levensverzekeringen, en niet op 
persoonlijke verzekeringen tegen onge
vallen, zodat het vonnis, door te beslis
sen dat de verweerder de litigieuze pre
mies niet verschuldigd is, de bindende 
kracht van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst miskent (schending van 
artikell134 van het Burgerlijk Wetboek), 
eiseres op een. onwettige wijze berooft 
van haar recht om de gedwongen uitvoe
ring van de overeenkomst te eisen 
(schending van artikel 1184, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek); het vonnis 
bovendien, door op de litigieuze overeen
komst, door het vonnis zelf beschouwd 
als een contract van persoonlijke verze
kering tegen lichamelijke ongevallen, de 
bepaling van artikel 38 van het konink
lijk besluit van 17 juni 1931 toe te pas
sen, hoewel die bepaling slechts toepas
selijk is op levensverzekeringen, niet 
wettig verantwoord is (schending van ar
tikel 38 van het koninklijk besluit van 17 
juni 1931); 

tweede onderdeel, de betaling van de 
premies van een verzekeringsovereen
komst verschuldigd is zolang de overeen
komst niet herroepen is, hetzij met de 
wederzijdse toestemming van de par
tijen, hetzij op de gronden door de wet 
erkend; een verzekeringsovereenkomst 
waarop artikel 38 van het koninklijk be
sluit van 17 juni 1931 toepasselijk is, 
slechts ontbonden wordt en de verzeke
ringnemer aldus vrijstelt van verdere be
taling van premies, voor zover voldaan is 
aan de voorwaarden bedoeld bij artikel 
38, 1" tot en met 4", van voornoemd be
sluit; zodat het vonnis, in de veronder
stelling dat het wettig zou beslissen, zij 
het impliciet, dat artikel 38 van het 
koninklijk besluit van 17 juni 1931 op de 
voorliggende verzekeringsovereenkomst 
toepasselijk is, door de vordering tot be
taling van de premies af te wijzen, zon
der vast te stellen dat de overeenkomst 
tussen partijen herroepen is, hetzij met 
wederzijdse toestemming van de par
tijen, hetzij op gronden door de wet er
kend, de bindende kracht van de tussen 
partijen gesloten overeenkomst miskent 
(schending van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek); het in elk geval, door 
niet vast te stellen dat de voorwaarden 
voor de ontbinding van de overeenkomst 

vervuld zijn, zoals bepaald bij voor
noemd artikel 38, 1" tot en met 4", en 
niettemin, zij het impliciet, de ontbin
ding aan te nemen, niet wettig verant
woord is (schending van artikel 38 van 
het koninklijk besluit van 17 juni 1931); 

derde onderdeel, eiseres in haar con
clusie inriep dat de verzekeringsovereen
komst voorzag dat, bij het uitblijven van 
de betaling der premie, de uitwerking 
van de polis ten opzichte van verweerder 
geschorst werd, en dat alle tijdens de 
schorsingsperiode vervallen premies ver
schuldigd bleven aan de verzekerings
maatschappij; eiseres eraan toevoegde 
dat deze laatste bepaling van de overeen
komst diende beschouwd te worden als 
een schade- of strafbeding; het vonnis 
evenwel met geen woord rept over dit 
middel, gesteund op de tussen partijen 
gesloten overeenkomst, zodat het vonnis 
niet regelmatig gemotiveerd is (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis rele

veert dat verweerder bij eiseres een 
polis « persoonlijke verzekering te
gen lichamelijke ongevallen » heeft 
onderschreven waarin een uitkering 
in geval van overlijden van de ver
zekeringnemer is bedongen; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt dat in de polis een beding 
voorkomt dat aan de verzekeringne
mer toelaat na de betaling van de 
eerste premie, bij iedere vervaldag, 
aan het contract een einde te rna
ken, door de premie niet meer te be
talen; 

Overwegende dat het vonnis uit 
de enkele constatering dat verweer
der een persoonlijke verzekering te
gen lichamelijke ongevallen heeft 
aangegaan en dat eiseres zich in ge
val van overlijden van de eerstge
noemde tot de uitkering van een ka
pitaal of een rente heeft verbonden, 
niet wettig heeft kunnen afleiden 
dat tussen de partijen een overeen
komst van levensverzekering is tot 
stand gekomen en dat het verweer
der, krachtens artikel 38 van het 
koninklijk besluit van 17 juni 1931 
houdende algemene verordening be
treffende het toezicht op de levens
verzekeringsondernemingen, toege
laten was, na de betaling van de 
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eerste premie, aan het contract een 
einde te maken door de premies 
niet meer te betalen; 

Dat het onderdeel in zoverre 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 Vrederechter van het eerste 
kanton te Gent. 

7 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 413 

3' KAMER - 11 maart 1985 

ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP DE 
WEG NAAR EN VAN HET WERK- BEGRIP. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
werknemer tijdens zijn terugkeer van 
de plaats waar hij werkt, zich op het 
ogenblik van het ongeval, voor een me
dische behandeling, naar een kliniek 
begaf, waar hij kon geraken door het 
traject dat hij gewoonlijk volgde om 
zich naar zijn verblijfplaats te bege
ven, ietwat ]anger te maken, kan hij 
daaruit wettig afleiden dat die werkne
mer een kleine omweg maakte om een 
wettige reden en dat het ongeval zich 
derhalve op de weg naar en van het 
werk heeft voorgedaan. (Art. 8 Ar
beidsongevallenwet.) 

(PROFESSIONELE KAS VOOR HANDEL 
EN NIJVERHEID T. DEBRAS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7013) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1983 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 8, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest, ofschoon het heeft 
vastgesteld dat het aan verweerster over
komen ongeval zich heeft voorgedaan op 
« ongeveer 300 meter voorbij haar " ge
wone bushalte " toen ze zich na haar 
werk voor een medische behandeling 
naar het ziekenhuis " L'Esperance ", rue 
Amercoeur te Luik, begaf, terwijl zij op 
de quai de la Derivation woonde », be
slist dat het aan verweerster overkomen 
ongeval zich heeft voorgedaan op de weg 
naar en van het werk op grond « dat ten 
deze (verweerster) slechts een kleine om
weg heeft gemaakt (300 meter over een 
traject van ongeveer 2 tot 2,5 kilometer); 
dat, zeals (verweerster) onderstreept de 
redenen van die korte omweg per bus 
niet van !outer persoonlijke maar van 
medische aard waren; dat het ten slotte 
niet zonder belang is hieraan toe te voe
gen dat het ongeval niets te maken heeft 
met dat verschil in tijd en plaats, ver
mits het zich even goed en in dezelfde 
omstandigheden had kunnen voordoen 
indien (verweerster) enkele minuten 
vroeger aan haar gewone bushalte was 
uitgestapt », 

terwijl onder de weg naar en van het 
werk moet worden verstaan het normale 
traject dat de werknemer moet afleggen 
om zich van zijn verblijfplaats te bege
ven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd; ten deze uit de vaststellin
gen van het arrest zonder enige twijfel 
blijkt dat verweerster op het ogenblik 
van het ongeval niet het traject aflegde 
tussen de plaats waar ze werkte en haar 
verblijfplaats, maar haar verblijfplaats 
\Toorbijgereden was om zich voor een 
medische behandeling naar een kliniek 
te begeven; dat zij zich bijgevolg niet be
vend op het traject van haar werk naar 
haar verblijfplaats; zelfs als ze nog op de 
weg was naar en van het werk was ge
weest, haar ongeval in werkelijkheid dan 
nog niet als een ongeval op de weg naar 
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en van het werk had kunnen worden be
schouwd, vermits ze niet op de weg was 
naar haar verblijfplaats maar naar een 
ziekenhuis en het arrest niet vaststelt en 
ook niet met zekerheid had kunnen vast
stellen dat verweerster na haar bezoek 
aan het ziekenhuis onmiddellijk naar 
huis zou teruggekeerd zijn; ofschoon de 
rechter omwegen of onderbrekingen van 
het traject als wettig mag beschouwen, 
in zoverre het traject erdoor niet abnor
maal wordt verlengd, hij nochtans het 
begrip zelf « weg naar en van het werk » 
niet mag uitbreiden, nu dat begrip op be
perkende wijze is omschreven in artikel 
8, tweede lid, van de wet van 10 april 
1971; daaruit volgt dat het arrest niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat als 
een omweg moet worden aangemerkt de 
weg die verweerster boven het normale 
traject naar haar verblijfplaats heeft af
gelegd om naar een ziekenhuis te gaan; 
het in dat opzicht er niet toe doet dat het 
ongeval zich in dezelfde omstandigheden 
had kunnen voordoen indien verweerster 
niet haar gewone bushalte dichtbij haar 
verblijfplaats was << voorbijgereden » : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het aan verweerder overko
men ongeval zich heeft voorgedaan 
toen zij zich na haar werk « voor 
een medische behandeling naar 
het ziekenhuis " !'Esperance ", rue 
d'Amercoeur te Luik begaf, terwijl 
zij op de quai de la Derivation 
woonde »; dat het arrest wijst op de 
« kleine afstand tussen de quai de la 
Derivation waar (verweerster) 
woont en de rue d'Amercoeur waar 
het ziekenhuis gelegen is », en dat 
verweerster « (dat ziekenhuis) 
rechtstreeks kon bereiken zonder 
uit te stappen, eenvoudig door het 
traject dat ze gewoonlijk volgde om 
zich naar haar verblijfplaats te be
geven, te verlengen tot de volgende 
bushalte »; 

Overwegende dat de rechter het 
wettelijk begrip « weg naar en van 
het werk » niet heeft uitgebreid door 
uit die vaststellingen af te leiden dat 
verweerster op het ogenblik van het 
ongeval om een wettige reden een 
kleine omweg maakte; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

11 maart 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 414 

3' KAMER - 11 maart 1985 

1° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
VORDERING GEGROND OP FElTEN DIE EEN 
MISDRIJF OPLEVEREN - VERSCHEIDENE FEl
TEN - EEN ENKELE OPZET - AANVANGS· 
PUNT VAN DE VERJARING. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA

KEN - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1068, 
TWEEDE LID - ONDERZOEKSMAATREGEL -
BEG RIP. 

1" Wanneer de vordering gegrond is op 
feiten die een misdrijf opleveren en de 
rechter vaststelt dat de feiten zonder 
onderbreking op elkaar volgen en 
voortvloeien uit een enkele opzet, gaat 
de verjaringstermijn pas in na het 
laatste feit. 

2" De beslissing waarbij de eerste rech
ter de verweerder verzoekt een om
standige rekening over te leggen van 
de bedragen, die zouden verschuldigd 
zijn, en van die welke aan de eiser 
reeds zijn betaald, is geen beslissing 
die een onderzoeksmaatregel beveelt, 
in de zin van art. 1068, tweede lid, 
Ger.W. 
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(COPAFIA C.V. T. ARENIS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7275) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 21 december 1983 
en 2 mei 1984 door het Arbeidshof 
te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 65 van het 
Strafwetboek, 26 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, gewij
zigd bij artikel 1 van de wet van 30 mei 
1961, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest van 2 mei 1984 be
slist dat de verjaringstermijn van vijf 
jaar die het van toepassing verklaart op 
onderhavige rechtsvordering tot betaling 
van achterstallige indexaanpassingen 
van het aan verweerder uitbetaalde loon, 
pas is kunnen ingaan begin september 
1978, zodat die rechtsvordering niet ver
jaard was op 3 juli 1981, dag waarop ze 
werd ingesteld, en dit na te hebben over
wogen dat het herhaaldelijk niet-uitbeta
len van die indexaanp.assingen een 
voortgezet misdrijf is dat de laatste maal 
werd gepleegd begin september 1978, op 
grond dat « wanneer de misdrijven, zoals 
ten deze, zonder onderbreking op elkaar 
volgen, zij een enkel misdrijf (voortgezet 
misdrijf genoemd) vormen en de verja
ringstermijn pas ingaat vanaf het laatste 
misdrijf », 

terwijl, eerste onderdeel, het begrip 
voortgezet misdrijf onderstelt dat de fei
tenrechter, aan de zijde van de dader, 
eenheid van opzet vaststelt bij het ple
gen van elk van de door de strafwet 
strafbaar gestelde feiten; het arrest ten 
deze dus niet wettig het bestaan van een 
voortgezet misdrijf kon afleiden uit de 
enkele vaststelling dat de strafbaar ge
stelde feiten zonder onderbreking op el
kaar zijn gevolgd (schending van artikel 
65 van het Strafwetboek); het arrest, cor
relatief hiermee, niet wettig op grond 
van die onjuiste l)pvatting van het begrip 
voortgezet misdrijf heeft kunnen beslis
sen dat de verjaringstermijn van vijf 
j aar die het ten deze van toe passing ver
klaart, pas begin september 1978 is inge
gaan (schending van artikel 65 van het 
Strafwetboek en van artikel 26 van de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering); 

tweede onderdeel, het arrest althans, 
nu het zich beperkt tot de overweging 
dat « wanneer de misdrijven, zoals ten 
deze, zonder onderbreking op elkaar vol
gen, zij een enkel misdrijf (voortgezet 
misdrijf genoemd) vormen, en de verja
ringstermijn pas ingaat vanaf het laatste 
misdrijf », in het ongewisse laat of het 
heeft willen beslissen dat uit de vaststel
ling dat de bewuste misdrijven elkaar 
zonder onderbreking hebben opgevolgd, 
impliciet de eenheid van opzet bleek die 
ten grondslag ligt aan het voortgezet 
misdrijf dan wei of het daarentegen 
heeft beslist dat het bestaan van een 
voortgezet misdrijf kon worden afgeleid 
uit het enkele feit dat de strafbaar ge
stelde feiten zonder onderbreking op el
kaar zijn gevolgd, zonder dat het tevens 
vereist was die gevolgtrekking te staven 
met de vaststelling dat aan elk van die 
feiten eenheid van opzet ten grondslag 
lag; het arrest in laatstbedoeld geval, zo
als hierboven gezegd, het wettelijk be
grip voortgezet misdrijf zou hebben mis
kend (schending van artikel 65 van het 
Strafwetboek) en het niet wettelijk had 
kunnen beslissen dat de verjaringster
mijn van vijf jaar die het ten deze van 
toepassing verklaart, is ingegaan begin 
september 1978 (schending van artikel 26 
van de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering); het arrest al
dus berust op een dubbelzii:mige reden
geving en bijgevolg artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

Wat de twee onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat het arrest van 2 
mei 1984, na erop te hebben gewe
zen dat eiseres met ingang van 1 ja
nuari 1974 de bepalingen van de bij 
koninklijk besluit verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereen
komsten met betrekking tot de in
dexaanpassing van het loon niet 
heeft nageleefd, beslist dat die mis
drijven, welke zonder onderbreking 
hebben voortgeduurd tot september 
1978, << het voorgezet misdrijf niet
uitkering van de indexaanpassingen 
is )) en een enkel misdrijf opleveren 
die het een voortgezet misdrijf 
noemt; 

Dat het arrest zodoende impliciet 
en ondubbelzinnig vaststelt dat de 
litigieuze feiten een enkel strafbaar 
feit opleveren en voortvloeien uit 
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een en hetzelfde opzet; dat het daar
uit wettig afleidt dat de verjarings
termijn van vijf jaar pas vanaf het 
laatste feit is ingegaan; dat het ar
rest, bij ontstentenis van conclusies 
dienaangaande, niet verplicht was 
om de bestanddelen van het voort
gezet misdrijf nader te omschrijven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest van 21 december 
1983 beslist « dat het punt van de vorde
ring in verband met de commissielonen 
door de appelrechter moet worden be
slecht », na te hebben vastgesteld dat de 
eerste rechter op deugdelijke gronden 
verweetster had verzocht een omstandi
ge rekening over te leggen van de bedra
gen die zouden verschuldigd zijn, en van 
die welke reeds zijn betaald, en doordat 
het arrest van 2 mei 1984, na de herope
ning van de debatten, beslist dat het 
punt van de vordering in verband met de 
commissielonen • door de appelrechter 
moet worden beslecht (Gerechtelijk Wet
hoek, artikel 1068) », 

terwijl artikel 1068, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de ap
pelrechter de zaak naar de eerste rech
ter verwijst, wanneer hij, zelfs gedeelte
lijk, een bij vonnis bevolen onderzoeks
maatregel bevestigt; het vonnis ten deze, 
zoals het eerste van de twee arresten 
vaststelt, eiseres had bevolen een om
standige rekening over te leggen van de 
commissielonen die eventueel aan ver
weerder verschuldigd waren tussen 3 juli 
1976 en 1 augustus 1978; de appelrechter, 
gelet op deze, door de eerste rechter be
volen onderzoeksmaatregel die bij het 
eerste van de twee arresten gedeeltelijk 
was bevestigd, het geschil over de com
missielonen naar de eerste rechter had 
moeten verwijzen; hij dus niet wettig bij 
het eerste van de twee arresten kennis 
heeft kunnen nemen van het geschil zelf 
en het evenmin in het tweede arrest 
heeft kunnen beslechten (schending van 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij de eerste rechter eiseres 
heeft verzocht een omstandige reke
ning over te leggen van de bedragen 
die nog aan verweerder verschul-

digd zouden zijn en van die welke 
hem reeds in de vorm van commis
sielonen waren uitbetaald, geen on
derzoeksmaatregel is in de zin van 
artikel 1068, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, zodat het hof 
van beroep waarbij het geschil inge
volge het hager beroep tegen die be
slissing aanhangig was, terecht over 
dat vraagpunt uitspraak heeft ge
daan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, 

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

11 maart 1985 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Nelissen Grade, Van Ryn en De 
Bruyn. 

Nr. 415 

3" KAMER - 11 maart 1985 

ARBEIDSOVEREENKOMST - ALGEME
NE BEGRIPPEN - SCHORSING VAN DE UIT
VOERING VAN DE OVEREENKOMST WEGENS 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - WERKNEMER 
DIE ZICH BIJ DE WERKGEVER AANMELDT OM 
HET WERK TE HERVATTEN- BEGRIP. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest waarin wordt beslist dat de werk
gever niet verplicht is de werknemer 
opnieuw aan het werk te zetten wan
neer deze, na schorsing van de uitvoe
ring van de overeenkomst wegens ar
beidsongeschiktheid, geen medisch at
test van zijn behandelende geneesheer 
overlegt waaruit blijkt dat hij geschikt 
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is om het overeengekomen werk uit te 
voeren (1). (Art. 20, 1°, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

(ANDREW A 
T. « MAISON DE REPOS HUlSE " P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7288) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1984 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeieid uit de scherr
ding van de artikeien 2, 3, 20, 1°, 31 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, 1134, 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arest, na te hebben vastge
steid dat verweerster de werkhervatting 
van eiseres afhankeiijk heeft gesteid van 
de vooriegging van een medisch attest 
waaruit moest blijken dat haar kwaai ge
nezen was, dat verweerster zoiets reeds 
in het verleden met succes had geeist en 
dat het daarom moeilijk te begrijpen vait 
wat eiseres ervan kan hebben weerhou
den zodanig stuk voor te Ieggen, beslist 
dat verweerster geen misbruik heeft ge
maakt van haar recht toen ze eiseres 
verzocht aan haar behandeiende genees
heer een attest te vragen waaruit bieek 
dat haar kwaai volledig genezen was, dat 
dit vereiste van de kant van verweerster 
niet gelijkstond met beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst en dat eiseres, 
door geen gevoig te geven aan het tot 
haar gerichte verzoek, in gebreke is ge
bieven te bewijzen dat ze geschikt was 
om het werk te hervatten, en dat ver
weerster dus niet verplicht was haar op
nieuw aan het werk te zetten, en dat het 
arrest op die reden de vordering van ei
seres tot betaling van een opzeggingsver
goeding afwijst op grond dat het door de 
medisch adviseur van het ziekenfonds 
opgemaakte stuk « einde arbeidsonge
schiktheid » waarop eiseres zich beriep, 
niet noodzakelijk betekent dat betrokke
ne weer volledig geschikt is om haar be
roepswerkzaamheden van v66r de perio
de van arbeidsongeschiktheid te hervat
ten en niet kan worden beschouwd ais 
een bewijs dat ze genezen is en het werk 

(1) PAPIER JAMOULLE, R.P.D.B., bijv. III, Con
trats de travail et contrat d'emploi, nr. 469; zie 
Cass., 22 dec. 1966 (A. C., 1967, 517). 

normaal kan hervatten; dat « de arbeids
ongeschiktheid Z.I.V. dus niet kan wor
den gelijkgesteid met de in de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten bedoeide arbeidsongeschiktheid 
die, Iuidens artikei 31, § 3, bestaat in "de 
onmogelijkheid voor de werknemer om 
het werk te verrichten ten gevoige van 
ziekte of ongevai ( ... ) ", dat die onmoge
lijkheid moet blijken uit door de werkne
mer overgeiegde medische attesten, afge
Ieverd door een geneesheer van zijn 
keuze; dat de werkgever van zijn kant 
het recht heeft "het werkelijk bestaan 
van de arbeidsongeschiktheid " te Iaten 
onderzoeken door een door hem gemach
tigde en betaaide geneesheer (artikei 31, 
§ 2); dat nochtans het medisch toezicht 
van de werkgever enkei mag gebeuren 
binnen de periode gedurende weike de 
Ioontrekkende aanvoert niet geschikt te 
zijn om het werk te hervatten, zodat de 
werkgever zijn medisch toezicht op de 
arbeidsongeschiktheid van zijn aange
steide niet mag opieggen ( ... ); dat de 
werkgever bijgevoig niet verplicht is zich 
neer te Ieggen bij de beslissing " einde 
arbeidsongeschiktheid " van de medisch 
adviseur van het ziekenfonds, doch dat 
hij niet zijn eigen medisch toezicht mag 
opieggen aileen met de bedoeling de be
weerde arbeidsgeschiktheid na te gaan; 
dat derhaive de werkgever, tenzij hij 
zich neerlegt bij de beslissing van de 
medisch adviseur, die eraan twijfeit of 
zijn aangesteide wei arbeidsgeschikt is, 
geen andere mogelijkheid heeft dan of
wei een beroep te doen op de arbeidsge
neesheer ofwei zijn aangesteide te ver
zoeken zijn arbeidsongeschiktheid te be
wijzen door een attest van zijn behande
Iende geneesheer voor te Ieggen waaruit 
blijkt dat hij genezen is en geschikt is 
om het overeengekomen werk uit te voe
ren », 

terwijl de werkgever na het verstrij
ken van de periode gedurende welke de 
arbeidsovereenkomst ten gevoige van de 
arbeidsongeschiktheid van de werkne
mer geschorst is, opnieuw verplicht is de 
verbintenis na te komen die voortvioeit 
uit de arbeidsovereenkomst en uit arti
kei 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, na
melijk om de werknemer te doen arbei
den op de overeengekomen tijd en 
piaats; vermits noch artikei 31 van de 
wet van 3 juli 1978 noch enige andere be
paling van die wet bijzondere regeis 
voorschrijven met betrekking tot het te 
Ieveren bewijs van het einde van een pe
riode van arbeidsongeschiktheid van de 
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werknemer, en vermits de werknemer « medisch attest van haar behande
normaal gesproken arbeidsgeschikt is tij- lende geneesheer voorlegde waaruit 
dens de uitvoering van de arbeidsover- bleek dat ze genezen was en ge
eenkomst, het aan de werkgever staat schikt was om het overeengekomen 
om, zo hij de arbeidsgeschiktheid betwist werk uit te voeren ,,, voormeld arti
van de werknemer die terug aan het 
werk wil na een periode van arbeidson- kel 20, 1°, schendt; 
geschiktheid, het bewijs te leveren van Dat het middel in zoverre gegrond 
de door hem gestelde feiten en dit over- is; 
eenkomstig de in de artikelen 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek vervatte regels; 
daaruit volgt dat het arrest, nu het be-
slist dat verweerster mocht eisen dat ei-
seres het bewijs leverde van haar ar
beidsongeschiktheid op het einde van 
een periode van arbeidsongeschiktheid 
en de werkhervatting afhankelijk mocht 
stellen van de voorlegging van een me
disch attest waaruit moest blijken dat ei
seres genezen was van haar kwaal, de 
wettelijke regels inzake bewijslast 
schendt (artikelen 870 van het Gerechte
lijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek), en de bindende kracht van de 
arbeidsovereenkomst miskent (artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 3 
van de wet van 3 juli 1978) alsook de re
gel volgens welke de werkgever verplicht 
is de werknemer buiten de periodes van 
arbeidsongeschiktheid te doen arbeiden 
(artikelen 2, 3, 20, 1°, en 31 van de wet 
van 3 juli 19'78) : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, de werkgever verplicht is 
de werknemer te doen arbeiden op 
de wijze, tijd en plaats zoals is over
eengekomen, inzonderheid, zo de 
omstandigheden dit vereisen en be
houdens strijdige bepaling, door de 
voor de uitvoering van het werk no
dige hulp, hulpmiddelen en materia
len ter beschikking te stellen; 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling de werkgever 
het recht geeft van een werknemer 
die terug aan het werk wil de voor
legging te eisen van een door zijn 
behandelende geneesheer opge
maakt bewijs van arbeidsgeschikt
heid; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het beslist dat verweerster niet ver
plicht was eiseres, die zich daartoe 
bereid verklaarde, opnieuw aan het 
werk te zetten op grond dat ze geen 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

11 maart 1985 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Nelissen Grade. 

Nr. 416 

2• KAMER - 12 maart 1985 

1° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - ART. 73 QUIN

QUIES, § 1, W.B.T.W., INGEVOEGD BIJ ART. 9 
WET 10 FEB. 1981 - GELDSTRAFFEN - TOE
PASSELIJKHEID VAN ART. 100, TWEEDE LID, 
sw. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- STRAFWET - TOEPASSING IN DE TIJD -
ART. 100, TWEEDE LID, SW. - DRAAGWIJDTE. 

1° Krachtens art. 73 quinquies, § 1, 
W.B.T. W., ingevoegd bij art. 9 wet 10 
feb. 1981, vallen de bij dat wetboek ge
stelde geldstraffen om de inning van 
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fiscale rechten te verzekeren, onder de 
bepaling van art. 100, tweede lid, Sw. 
(1). 

2" Hoewel de bepaling van art. 100, twee
de lid, Sw. meebrengt dat het beginsel 
van de retroactiviteit van de zachtere 
strafwet, neergelegd in art. 2, tweede 
lid, van genoemd wetboek, niet geldt· 
t.a. v. de geldstraffen die zijn gesteld 
om de inning van fiscale rechten te 
verzekeren, betekent dit niet dat de 
door de nieuwe wet opgelegde zwaar
dere fiscale geldboete met terugwer
kende kracht mag worden toegepast 
(2). 

(VLEUGELS T. VANDERVELDE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8849) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

A. waarbij eiser van de misdrij
ven A-2 en B-2 van zaak II vrijge
sproken wordt : 

Overwegende dat de voorziening, 
bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk is; 

B. waarbij eiser wegens de overi
ge misdrijven veroordeeld wordt : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 2, eerste lid, 65 van het Strafwet
boek en 73, §§ 1 en 3, van het Wetboek 
van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde: 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat eiser alle te zijnen laste 
weerhouden misdrijven, waaronder 
een overtreding van de bepalingen 
van het W etboek van de Belasting 
over de Toegevoegde Waarde (telast
legging H van zaak I), met een zelf
de misdadig opzet heeft gepleegd; 
dat het hem dientengevolge « uit 
hoofde van de vermengde feiten , 
veroordeelt tot drie jaar gevangenis
straf en tot vier fiscale geldboeten 
van tienduizend frank voor de feiten 
vermeld onder B van de zaak IV, en 
bovendien tot een fiscale geldboete 
van tienduizend frank voor de mis
drijven vermeld onder H van de 
zaak I en zegt dat iedere fiscale 
geldboete zal vervangen worden 
door een gevangenisstraf van een 
maand bij niet-betaling; 

Overwegende dat, met toepassing 
van de regel neergelegd in artikel 65 
van het Strafwetboek, wanneer ver
scheidene feiten de uitvoering van 
dezelfde misdadige opzet zijn, de 
zwaarste straf alleen wordt uitge
sproken, zijnde ten deze de straf ge
steld op de overtreding van het Wet----------------1 hoek van de Inkomstenbelastingen; 

(1) Zie: W. DIERICK, « Het Fiscale Strafrecht 
in een nieuw kleed •, R. W., 1981-1982, kol. 
1793; « Strafrecht en belastingrecht, 2e Fiscale 
Dagen Zeger Van Hee », Acta Falconis, 83/5; 
J.P. SPREUTELS en J. MESSINE, « Questions spe
ciales du droit penal, Infractions fiscales • in 
L'Entreprise en difficulte, Edition du Je~ne 
Barreau, 1981, biz. 391. 

(2) Zie : Cass., 30 juni 1913, Pas., 1913, I, 362· 
29 januari 1923, ibid., 1923, I, 176· J.J. HAus' 
Principes gem§raux du Droit penal 3e edition: 
1879, d. I, biz. 125; J. RDBBRECHT en R. DE
CLERCQ, • Het niet-terugwerken van Strafwet
ten •, Annalen voor Rechtsgeleerdheid en 
Staatswetenschappen, 1949-1950, d. V, nr. 39; 
E. ScHREUDER, • Sanctions et peines pecuniai
res en matiere fiscale •, Annales du Notariat 
et de ]'enregistrement, 1949, biz. 391. 

Dat volgens artikel 73, § 3, van 
het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde, in de tekst 
van de wet van 3 juli 1969 zoals die 
toepasselijk was op het ogenblik 
van het plegen van de feiten, dat is 
tussen 31 december 1974 en 12 sep
tember 1979, de overtredingen be
doeld onder meer in § 1 van dat arti
kel onder de bepalingen van het 
eerste boek van het Strafwetboek 
vallen en dat, in afwijking van arti
kel 100, tweede lid, van het Straf
wetboek, die toepassing ook plaats-
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vindt als zij tot vermindering van de 
in artikel 73 van het Wetboek van 
de Belasting over de Toegevoegde 
W aarde bepaalde geldstraffen leidt; 

Dat artikel 73quinquies, § 1, van 
het W etboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde, ingevoerd 
door artikel 9 van de wet van 10 fe
bruari 1981, de toepasselijkheid van 
de bepalingen van het eerste boek 
van het Strafwetboek heeft behou
den, met dien verstande dat niet 
meer wordt afgeweken van de bepa
ling van artikel 100, tweede lid, van 
het Strafwetboek; dat zulks betekent 
dat, voor feiten gepleegd na de in
werkingtreding van de wet van 10 
februari 1981, de toepassing van de 
bepalingen van het eerste boek van 
het Strafwetboek niet kan leiden tot 
vermindering van geldstraffen ge
steld om de inning van fiscale rech
ten te verzekeren; dat het echter 
niet betekent dat de wetgever met 
terugwerkende kracht de straffen 
bepaald in het W etboek van de Be
lasting over de Toegevoegde Waarde 
onder de modaliteiten ingevoerd 
door de wet van 10 februari 1981 
toepasselijk heeft gemaakt op feiten 
gepleegd v66r de inwerkingtreding 
van de wet van 10 februari 1981; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het hof van beroep, nu het met toe
passing van artikel 65 van het Straf
wetboek een enkele straf, de zwaar
ste, uitspreekt voor alle ten laste 
van eiser bewezen verklaarde mis
drijven, niet vermocht hem boven
dien te veroordelen tot een geldboe
te bepaald in artikel 73, § 1, van het 
W etboek van de Be lasting over de 
Toegevoegde W aarde door toepas
sing te maken van de wet van 3 juli 
1969; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van : 

A. tweede verweerder, burgerlijke 
partij, tegen eiser: 

Overwegende dat op die rechts
vordering geen enkele veroordeling 
tegen eiser is uitgesproken; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

B. van eerste, derde, vierde, vijf
de, zesde en zevende verweerder, 
burgerlijke partijen, tegen eiser: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, doch enkel in zover
re het eiser wegens de telastlegging . 
H van zaak I veroordeelt tot tiendui
zend frank geldboete of een maand 
vervangende gevangenisstraf; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van het thans gewe
zen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser in vier vijfde van de kosten en 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzing. 

12 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: van de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal. 

Nr. 417 

2' KAMER - 12 maart 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE TEN BETOGE DAT DE OVERDREVEN SNEI,-
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HElD VAN DE BEKLAAGDE AUTOBESTUUR
DER DE GEVOLGEN VAN DE AANRIJDING 
VOOR DE GETROFFENE VERZWAARD HEEFT 
- BESLISSING DIE ALLEEN DE GETROFFENE 
VAN HET ONGEVAL AANSPRAKELIJK VER
KLAART ENKEL OP GROND DAT DOOR DIENS 
FOUT HET ONGEVAL NIET TE VERMIJDEN 
WAS - GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE 
(ART. 97 G.W.) 

De rechter die enerzijds oordeelt dat 
zelfs voor een bestuurder die zich aan 
de maximum toegelaten snelheid zou 
gehouden hebben, de aanrijding we
gens de lout van de getroffene niet te 
vermijden was, maar anderzijds niet 
vaststelt dat ook zonder de niet toege
laten snelheid van de bestuurder de 
verwondingen van de getroffene zich 
zouden hebben voorgedaan zoals zij 
zich in concreto hebben voorgedaan, 
verstrekt daarmee geen antwoord op 
de conclusie waarin omstandig wordt 
aangevoerd dat de overdreven snelheid 
van de bestuurder de gevolgen van de 
aanrijding voor het slachtoffer heeft 
verzwaard (1). 

(WINCKELMANS, VAN DE WALLE 
T. SCHOONBAERT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8987) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing, waarbij 
het arrest, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, de vorderingen 
van de eisers tegen de verweerders 
als ongegrond afwees voor zover ze 
gesteund zijn op de telastleggingen 
B (vluchtmisdrijf) en C (sturen in 
toestand van alcoholintoxicatie), dit 
bij gebrek aan oorzakelijk verband 
tussen de schade door de eisers ge
leden en deze misdrijven : 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

de appelrechters, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, zich onbe
voegd verklaren om kennis te ne
men van de burgerlijke partijstellin
gen van de eisers tegen de verweer
ders, voor zover zij gesteund zijn op 
de telastlegging A (bij verkeersonge
val onopzettelijke slagen of verwon
dingen te hebben toegebracht aan 
Catherine Winckelmans}, « misdrijf 
(dat) niet is kunnen weerhouden 
worden in hoofde van ( eerste ver
weerder) »: 

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

doordat het arrest, bij wijze van beves
tiging van het beroepen vonnis en met 
overname van de motieven van dit von
nis, beslist dat de eerste verweerder zich 
niet schuldig heeft gemaakt aan onopzet
telijke slagen en verwondingen aan de 
eerste eiseres (tenlastelegging A) en 
dienvolgens zich onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de eis van de eise
ressen gesteund op gezegde tenlasteleg
ging, op de motieven dat het ongeval 
voor de eerste verweerder onvermijdbaar 
was omdat de voetgangster (eerste eise
res) verrassend overkwam en een on
voorzienbare hindernis vormde, zodat 
« in de gegeven omstandigheden, welke 
wellicht ook de te grote snelheid geweest 
is van de beklaagde (in de duisternis en 
van in stilstand overigens moeilijk te 
schatten), terecht geoordeeld werd dat 
zelfs voor een bestuurder die zich gehou
den zou hebben aan de maximum toege
laten snelheid van 60 km per uur, de 
aanrijding niet te vermijden zou geweest 
zijn », motief dat reeds ontwikkeld werd 
door het vonnis a quo dat nochtans aan
neemt dat de snelheid waaraan eerste 
verweerder reed, te hoog was, 

terwijl de eiseressen, ter staving van 
hun stelling dat de eerste verweerder 
minstens voor het grootste gedeelte voor 
de aanrijding en de veroorzaakte schade 
aansprakelijk was, in regelmatig voor 
het hof genomen conclusie voorhielden 
dat de te hoge snelheid ontwikkeld door 
de eerste verweerder in ooJizakelijk ver
band stond met het ongeval omdat « had 

II. In zoverre de voorziening ge- eerste verweerder aan een normale toe
richt is tegen de beslissing, waarbij gelaten snelheid gereden, in elk geval de 
------------------! gevolgen van de aanrijding op verre na 

niet zo zwaar en omvangrijk waren ge-
(11 Verge!. Cass., 8 sept. 1975 (A.C., 1976, 31). weest "• en het arrest dat beslist dat het 
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ongeval onvermijdbaar was, welke ook 
de snelheid was van de eerste verweer
der, enkel vaststelt dat de snelheid niet 
in verband staat met de genese van de 
aanrijding doch het middel van de eise
ressen onbeantwoord laat, nu niet kan 
worden afgeleid of het arrest het gebrek 
aan oorzakelijk verband tussen snelheid 
en ongeval afleidt uit het feit dat de eer
ste verweerder niet aan een overdreven 
snelheid reed of daaromtrent twijfel zou 
bestaan, in welk geval het bestreden ar
rest ook strijdig is met de motieven van 
het vonnis a quo die het nochtans over
neemt en deze tegenstrijdigheid gelijk 
zou staan met een afwezigheid van mo
tieven, wat een schending zou uitmaken 
van artikel 97 van de Grondwet, of be
schouwt dat, hoewel de snelheid overdre
ven was, de te hoge snelheid, in feite, de 
schadelijke gevolgen van de aanrijding 
niet heeft bei:nvloed, of nog dat, in rech
te, een fout waarvan het oorzakelijk ver
band beperkt blijft tot de schadelijke ge
volgen van een ongeval, met uitsluiting · 
van de genese ervan, niet in oorzakelijk 
verband staat met dat ongeval in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, in welk geval het 
arrest het begrip van oorzakelijk ver
band in de zin van deze wetsbepalingen 
zou schenden, zodat het arrest door dit 
gebrek aan antwoord niet regelmatig is 
gemotiveerd en derhalve artikel 97 van 
de Grondwet schendt, minstens met 
tegenstrijdigheid behept is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) of niet 
wettelijk is verantwoord (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door de derde verweerster N.V. 
Phoenix Continental tegen het middel 
aangevoerd en hieruit afgeleid dat het 
middel onduidelijk is doordat de eiseres
sen expliciet aanvoeren dat het arrest 
hun aanvoering dat de door eerste ver
weerder begane fout in oorzakelijk ver
band staat met de door het ongeval ver
oorzaakte schade, omdat de snelheid de 
schade verzwaard had, niet beantwoordt, 
doch deze aanvoering staven door te wij
zen op drie mogelijke interpretaties van 
het arrest - waarvan er twee impliceren 
dat het arrest tegenstrijdig of onwettig 
gemotiveerd is -, die aile drie inhouden 
dat er op de aanvoering van de eiseres
sen wei geantwoord is, doch dat dit ant
woord op verscheidene manieren kan 
worden uitgelegd : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat de appelrechters de in con-

clusie in verband met het oorzake
lijk verband tussen de snelheid en 
het ongeval aangebrachte gegevens 
enkel beantwoorden wat de genese 
van het ongeval betreft, doch niet 
wat het ongeval betreft zoals het 
zich in concreto heeft voorgedaan, 
dit wil zeggen met de reele gevolgen 
ervan; dat het middel aldus aanvoert 
dat het arrest niet antwoordt op de 
in conclusie aangevoerde elementen 
omtrent het gezegd oorzakelijk ver
band tussen de door eerste verweer
der gevoerde snelheid en de gevol
gen van het ongeval en dat door dit 
gebrek aan antwoord slechts kan ge
gist worden naar de reden waarop 
dit oorzakelijk verband als dusdanig 
werd afgewezen; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid op een verkeerde uitlegging 
van het middel berust en niet kan 
worden aangenomen; 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat de eisers conclu

deerden zoals in het middel is weer
gegeven; 

Overwegende dat schuldig is aan 
verwondingen door onvoorzichtig
heid, hij wiens gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg een van de oor
zaken is van de verwondingen zoals 
zij zich in concreto hebben voorge
daan; 

Dat, indien het zonder een bepaal
de fout weliswaar tot een ongeval 
zou gekomen zijn, maar de manier 
waarop het schadegebeuren zich 
voordeed door de fout werd be:in
vloed, er tussen de fout en dat scha
degebeuren een oorzakelijk verband 
bestaat; 

Overwegende dat het arrest zegt : 
Uit de feitelijke gegevens terzake 
blijkt onder meer : dat het ongeval 
zich weliswaar 's nachts om circa 
1.30 uur heeft voorgedaan, doch te 
Knokke tijdens het hoogseizoen in 
een van de meest drukke verkeers
lanen (Lippenslaan) met aan 
weerszijden geparkeerde voertuigen; 
dat (eerste eiseres) zich op minder 
dan 30 meter van een oversteek
plaats voor voetgangers bevond, al-
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waar men, vooraleer de rijbaan on-· 
der dekking van het groen licht over 
te steken, een goed uitzicht heeft op 
het van links komend verkeer; dat 
(eerste verweerder) onder dekking 
van het groen licht het kruispunt 
(met oversteekplaats) kwam opgere
den en op circa 20 meter afstand 
verwijderd van de oversteekplaats 
(eerste eiseres) rechts van de rij
baan gevat heeft wanneer zij, ko
mende vanuit tussen twee gepar
keerde voertuigen, een kleine stap 
vooruit op de rijbaan gezet had om 
deze te dwarsen. Inachtgenomen bo
venvermelde vaststaande gegevens, 
heeft de eerste rechter op grond van 
een oorde~lkundige redengeving, die 
het hof b1jtreedt en terzake over
neemt (cfr. beroepen vonnis, blz. 3), 
terecht beslist dat (eerste verweer
der) zich niet schuldig heeft ge
maakt aan de telastlegging A, hem 
hiervoor vrijgesproken en om zelfde 
redenen de vrijwillig tussenkomen
de partij N.V. Phoenix Continental 
buiten de zaak gesteld. Vooreerst 
immers is het maar al te duidelijk 
dat indien (eerste eiseres) gebruik 
had gemaakt van de oversteekplaats 
voor voetgangers, zoals bepaald in 
artikel 42.4.1 van het Wegverkeers
reglement, een kans tot ongeval na
genoeg onbestaande was. Verder 
lijdt het geen twijfel dat alleen en 
uitsluitend de onoplettendheid van 
het. slachtoffer, (eerste eiseres) de 
aanrijding veroorzaakt heeft die 'had 
kunnen vermeden worden indien zij 
komend van tussen twee geparkeer~ 
~e voertuigen, eerst voorzichtig naar 
hnks, alwaar ze een goed zicht had 
had uitgeneusd vooraleer zich ver~ 
d~r op de rijbaan te begeven. Het 
fe1t dat het impact zich situeert am
per 50 em voorbij de geparkeerde 
voertuigen van tussen dewelke het 
slachtoffer (eerste eiseres), voordien 
volkomen onttrokken aan het zicht 
p~ot~eling kwam opdoemen, wijst 
u1t, I~a<;?-tgenomen de gebruikelijke 
reactletlJd, hoe onvermijdbaar het 
ongeval was en hoe verrassend de 
voetgangster overkwam voor (eerste 
verweerder) die niet eens de tijd 
kreeg te remmen of pogingen aan te 

wenden om haar te ontwijken. Van
daar dat in de gegeven omstandig
heden, welke wellicht ook de te gro
te snelheid geweest is van ( eerste 
verweerder) (in de duisternis en van 
in stilstand overigens moeilijk te 
schatten), terecht geoordeeld werd 
dat zelfs voor een bestuurder die 
zich gehouden zou hebben aa~ de 
maximum toegelaten snelheid van 
60 km per uur, de aanrijding niet te 
vermijden zou geweest zijn; 

Overwegende dat de redengeving 
van de eerste rechter, waarnaar het 
arrest verwijst, luidt: « Uit de ver
klaringen van ooggetuigen Pletinckx 
en Tack is geweten dat (eerste eise
res) het voetpad verliet en tussen 
twee geparkeerde voertuigen de 
rijbaan overstak. Hierbij valt op te 
merken dat er zich op ongeveer 20 
meter daarvan een oversteekplaats 
(zebrapad) voor voetgangers bevond. 
(Eerste eiseres) werd aangereden 
toen zij nog geen stap voorbij de ge
parkeerde voertuigen was, amper 50 
em, een kleine stap voorbij de witte 
lijnen die de parkeerstrook aandui
den. Uit de verdere verklaringen 
van deze en andere getuigen staat 
ook vast dat de snelheid van de be
klaagde Schoonbaert, ( eerste ver
weerder), merkelijk hoger lag dan 
de toegelaten snelheid. De snelheid 
gevoerd door (eerste verweerder) 
staat nochtans niet in oorzakelijk 
verband tot het ongevalsgebeuren. 
Het plotse verschijnen van een voet
gangster van tussen geparkeerde 
voertuigen op de rijbaan - de tijd 
nodig om een kleine stap te zetten 
- was yoor (eerste verweerder) een 
onvoorz1enbare en niet te vermijden 
hindernis. Zelfs voor iemand die 
reed aan de toegelaten snelheid was 
het slachtoffer onvermijdbaar. (Eer
ste verweerder) dient derhalve vrij
gesproken te worden hoofdens het 
feit A »; 

Overweg~nde dat de appelrechters 
aldus, op grond van door hen op on
aantastbare wijze vastgestelde feite
lijke gegevens, waarbij zij door de 
verwijzing naar de « wellicht ook te 
grote snelheid van de beklaagde » 
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een onaangepaste snelheid van be
klaagde Yves Schoonbaert, ( eerste 
verweerder), niet uitsluiten en door 
de overneming van de redengeving 
van de eerste rechter « dat de snel
heid van ( eerste verweerder) mer ke
lijk hoger lag dan de toegelaten 
snelheid », weliswaar op onaantast
bare wijze oordelen dat « zelfs voor 
een bestuurder, die zich gehouden 
"zou hebben" aan de maximum toe
gelaten snelheid van 60 km per uur, 
de aanrijding niet te vermijden zou 
geweest zijn », maar niet vaststellen 
dat zonder de niet toegelaten snel
heid van eerste verweerder, die als 
verkeersovertreding een fout uit
maakt, de verwondingen zich zou
den hebben voorgedaan zoals zij 
zich ten deze in concreto voordeden; 

Dat de appelrechters derhalve 
door hun voormelde redengeving de 
omstandige conclusie van de eisers, 
in verband met het oorzakelijk ver
band tussen de overdreven snelheid 
van eerste verweerder en het onge
val en de verwondingen zoals die 
zich in concreto hebben voorgedaan, 
niet beantwoorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het ar
rest voor zover het beslist op de ci
vielrechtelijke vordering van de ei
sers tegen de verweerders, gesteund 
op de telastlegging A, behalve in zo
verre het beslist dat eerste eiseres 
een fout heeft begaan in oorzakelijk 
verband met het ongeval en de 
schade; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt de eisers in een vierde van 
de kosten; veroordeelt de verweer
ders in de overige kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

12 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 

- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaye en Hutzler. 

Nr. 418 

2' KAMER - 13 maart 1985 

1° WEGVERKEER - ART. 37.4 WEGVER
KEERSREGLEMENT - PRIORITAIR VOERTUIG 
- ZIEKENWAGEN- VERPLICHTING TE STOP
PEN VOOR EEN ROOD LICHT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- GEEN VERPLICHT!NG VOOR DE RECHTER 
DAAROP TE ANTWOORDEN BIJ DE MOTIVE
RING VAN ZIJN BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING. 

1" Art. 37.4 Wegverkeersreglement ver
plicht de bestuurder van een prioritair 
voertuig, zoals een ziekenwagen, voor 
een rood Jicht te stoppen en niet enkel 
sterk te vertragen. 

2" Wanneer de conclusie enkel betrek
king heeft op de burgerlijke rechtsvor
dering behoeft·de rechter daarop niet 
te antwoorden om zijn beslissing op de 
strafvordering te motiveren (1). 

(DE BROUWER T. O.C.M.W. BRUSSEL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3988) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 oktober 1984 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 

(1) Zie Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 373). 
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Grondwet, 37.4 en 38 van het Wegver
keersreglement, 

doordat het bestreden vonnis, na op 
strafrechtelijk gebied te hebben vastge
steld dat volgens een getuige de bestuur
der van de ziekenauto gestopt is alvo
rens zich te begeven op het kruispunt 
waar hij in botsing is gekomen met het 
door eiser bestuurde voertuig, « of dat 
hij », volgens een andere getuige, « ge
stopt is of althans sterk vertraagd heeft 
bij de nadering (van het kruispunt) », dat 
de blauwe knipperlichten alsook de sire
ne van de ziekenauto werkten en dat ei
ser de sirene gehoord heeft, het aan ei
ser ten laste gelegde feit bewezen ver
klaart en hem wegens overtreding van 
artikel 38 van het Wegverkeersreglement 
tot een geldboete veroordeelt, op grond 
dat de bestuurder van de ziekenauto wei 
degelijk artikel 37.4 van het Wegver
keersreglement heeft nageleefd, maar 
dat eiser een overtreding heeft begaan 
van artikel 38 volgens hetwelk hij on
middellijk de doorgang moest vrijmaken 
en voorrang moest verlenen, zodra het 
speciaal geluidstoestel het naderen van 
een prioritair voertuig aankondigde, wat 
hij kennelijk niet gedaan heeft; dat de 
voorzorgsmaatregelen waarmee de rech
ten van de prioritaire voertuigen zijn 
omringd, onder meer de regel dat het 
rood licht slechts mag worden voorbijge
reden op voorwaarde dat zulks geen ge
vaar voor de andere weggebruikers ople
vert, enkel gelden voor de bestuurders 
van gewone voertuigen die artikel 38 
hebben nageleefd, maar niet voor de be
stuurders die door niet te letten op de 
bijzondere signalen van de ziekenauto, 
zoals het geval is voor eiser, tekortgeko
meri zijn aan hun verplichtingen, 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 38 
blijkt dat de eerste van die verplichtin
gen erin bestaat de doorgang vrij te rna
ken en voorrang te verlenen en dat de 
verplichting om te stoppen slechts van 
toepassing is als dat nodig is om de 
doorgang van het prioritaire voertuig 
mogelijk te maken; eiser bij conclusie 
heeft betoogd dat hij geremd had zodra 
hij het speciale geluidstoestel van de zie
kenauto had gehoord, maar dat de be
stuurder van die wagen niet gestopt was 
alvorens door het rood licht het kruis
punt op te rijden, zodat eiser in zijn nor
male verwachtingen was bedrogen, die' 
de doorgang had kunnen vrijmaken door 
te stoppen aan het begin van de Ander
lechtstraat; het bestreden vonnis, nu het 
enkel stelt dat beklaagde kennelijk het 
voorschrift van artikel 38 niet is nageko- . 

men en niet gelet heeft op de bijzondere 
signalen van de ziekenauto, niet ant
woordt op het verweer volgens hetwelk 
de bestuurder van de ziekenauto door 
niet te stoppen alvorens het rood licht 
voorbij te rijden hem verhinderd had 
zijn voornemen uit te voeren om over
eenkomstig artikel 38 de doorgang vrij te 
maken (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het vonnis, door 
vast te stellen dat de bestuurder van de 
ziekenauto bij het naderen van het 
kruispunt waar de aanrijding gebeurde, 
volgens de verklaring van een getuige, 
gestopt was « of althans sterk vaart had 
geminderd », uit welk voorbehoud kan 
worden afgeleid dat het volgens de getui
ge heel goed mogelijk was dat de zieken
auto niet gestopt was alvorens het kruis
punt op te rijden, doch niettemin te 
verklaren dat de bestuurder van de zie
kenauto artikel 37.4 van het Wegver
keersreglement heeft nageleefd, die be
paling schendt, vermits daarin uitdruk
kelijk wordt bepaald dat het prioritaire 
voertuig, alvorens het rood licht voorbij 
te rijden, meet stoppen, dat wil zeggen 
stilstaan - en het dus niet voldoende is, 
al zij het sterk, te vertragen (schending 
van artikel 37.4 van het Wegverkeersre
glement); 

derde onderdeel, artikel 38 van dat re
glement geen enkel onderscheid maakt 
tussen de weggebruikers die het priori
taire voertuig niet in gevaar mag bren
gen wanneer het, na gestopt te hebben, 
het rood licht voorbijrijdt; het bestreden 
vonnis, door te beslissen dat die beper
king enkel bestaat ten gunste van de be
stuurders die de hen door artikel 37.4 

·(lees 38) opgelegde verplichtingen zijn 
nagekomen en niet van hen die dat niet 
hebben gedaan, aan artikel 38 een nuan
ce toevoegt die er niet in voorkomt en 
bijgevolg die bepaling schendt (schen
ding van artikel 38 van het Wegverkeers
reglement) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat eiser in de door 
hem voor de correctionele rechtbank 
genomen conclusie met betrekking 
tot de strafvordering betoogde << ••• 

dat immers uit de gegevens van het 
dossier blijkt dat de conclusienemer 
(thans eiser) heeft geremd zodra hij 
het speciale alarmgeluidssignaal 
hoorde; dat bovendien, onder meer 
uit de verklaringen die door de inzit-
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tende van de ziekenauto, de heer De 
Wolf, onder eed zijn afgelegd op de 
terechtzitting van 28 november 1983, 
blijkt dat de bestuurder van de zie
kenauto bij het naderen van het 
kruispunt geleidelijk vertraagd heeft 
doch niet gestopt is; dat derhalve 
aan de voorwaarden om de zieken
auto te beschouwen als een priori
tair voertuig in de zin van artikel 38 
van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 niet was voldaan; dat 
de telastlegging niet bewezen is en 
dat conclusienemer moet worden 
vrijgesproken, zonder kosten »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vermeldt « dat de beklaagde 
De Brouwer Frans (thans eiser) arti
kel 38 van het voormeld koninklijk 
besluit niet in acht genomen heeft; 
dat immers dit artikel dat geldt voor 
de gewone bestuurders bepaalt dat, 
zodra het speciaal geluidstoestel het 
naderen van een prioritair voertuig 
aankondigt, elke weggebruiker on
middellijk de doorgang moet vrijma
ken en voorrang moet verlenen; dat 
hij zo nodig moet stoppen, hetgeen 
de beklaagde De Brouwer Frans 
(thans eiser) kennelijk niet heeft ge
daan; ... dat, wanneer artikel 37.4 
weliswaar de rechten van de priori
taire voertuigen onderwerpt aan het 
nemen van bepaalde voorzorgen, on
der meer dat ze het rood licht 
slechts mogen voorbijrijden op voor
waarde dat zulks geen gevaar voor 
de andere weggebruikers oplevert, 
die beperking evenwel enkel geldt 
voor de bestuurders van gewone 
voertuigen die artikel 37 .4, eerste lid 
(lees 38), in acht genomen hebben, 
maar niet ten gunste van hen die, 
zonder te letten op de speciale sig
nalen van de ziekenauto, zoals dit 
het geval is voor de beklaagde De 
Brouwer Frans (thans eiser), zijn te
kortgekomen aan hun verplichtin
gen ... »; 

Dat het bestreden vonnis aldus 
voldoet aan het vormvereiste van ar
tikel 97 van de Grondwet; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de in het eerste onderdeel van 
het middel vermelde conclusie van 

eiser van volledig subsidiaire aard is 
en enkel betrekking heeft op de ci
vielrechtelijke vordering; dat de 
strafrechter derhalve, voor de moti
vering van de beslissing op de straf
vordering, bij de uitspraak over de 
tegen eiser ingestelde strafvordering 
op die conclusie niet moest antwoor
den; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

W at het tweede en het derde on
derdeel samen betreft : 

Overwegende dat eiser in die on
derdelen kritiek oefent op de gran
den van het bestreden vonnis betref
fende de door de aangestelde van 
verweerder begane overtreding van 
artikel 37.4 van het Wegverkeersre
glement; 

Dat uit de omstandigheid dat die 
aangestelde genoemde wettelijke be
paling heeft overtreden, niet kan 
worden afgeleid dat eiser artikel 38 
van het Wegverkeersreglement niet 
heeft geschonden; 

Overwegende dat het vonnis, om 
het aan eiser verweten msidrijf be
wezen te verklaren, overweegt dat 
artikel 38 van het reglement « aan 
de bestuurders van gewone voertui
gen inderdaad oplegt, zodra het spe
ciaal geluidstoestel het naderen van 
een prioritair voertuig aankondigt, 
dat elke weggebruiker onmiddellijk 
de doorgang moet vrijmaken en 
voorrang moet verlenen; dat hij zo 
nodig moet stoppen, hetgeen de be
klaagde Frans De Brouwer kenne
lijk niet heeft gedaan »; dat het zijn 
beslissing naar recht verantwoordt 
en dat de in die onderdelen aange
voerde grieven, zelfs als waren ze 
gegrond, die wettigheid niet aantas-
ten; -

Dat die onderdelen niet ontvanke
lijk zijn bij gebrek aan belang; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerder tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383 
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van het Burgerlijk Wetboek, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en 37.4 van het Wegver
keersreglement, 

doordat het bestreden vonnis, bij de 
uitspraak over de civielrechtelijke vorde
ring en met wijziging van de beslissing 
van de eerste rechter, verklaart dat de 
fout van eiser de enige en noodzakelijke 
oorzaak is van het ongeval en van de 
daardoor ontstane schade, hem alleen 
aansprakelijk verklaart voor het ongeval 
en hem veroordeelt om aan de burger
lijke partij de gehele door haar gevorder
de schadevergoeding te betalen, 

terwijl de appelrechters, na te hebben 
vastgesteld dat de bestuurder van de zie
kenauto, volgens een getuige, gestopt 
was of « althans sterk vertraagd had >>, 
niet konden beslissen dat die bestuurder 
artikel 37.4 van het Wegverkeersregle
ment in acht had genomen, nu daarin 
uitdrukkelijk wordt bepaald dat de be
stuurder van een prioritair voertuig moet 
stoppen, dus moet stilstaan alvorens een 
rood licht voorbij te rijden en hem niet 
de vrijheid laat om, zelfs sterk, te rem
men; daaruit volgt dat de beslissing, nu 
ze het ongeval enkel wijt aan de schuld 
van eiser, niet naar recht is verantwoord 
(schending van artikel 37.4 van het Weg
verkeersreglement en van de overige 
vooraan in het middel vermelde wette
lijke bepalingen) : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vermeldt « ••• dat uit de door 
de eerste rechter in aanmerking ge
nomen gegevens van het strafdos
sier evenals uit het geheel van 
de afgelegde getuigenverklaringen 
blijkt dat de bestuurder van de zie
kenauto, volgens een getuige, op 
voormeld kruispunt gestopt is of, 
volgens een andere getuige, gestopt 
is of althans sterk vaart heeft ver
minderd bij het naderen van het 
kruispunt »; 

Dat het bestreden vonnis, nu het 
niettemin die considerans ten grond
slag legt aan de beslissing dat de 
aangestelde van verweerder de hem 
door artikel 37.4 van het Wegver
keersreglement opgelegde verplich
tingen is nagekomen en dat eiser de 
volledige aansprakelijkheid draagt 

voor het ongeval, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de door verweer
der tegen eiser ingestelde civielrech
telijke vordering, behalve in zoverre 
het beslist dat eiser een fout in oor
zakelijk verband met het ongeval 
heeft begaan; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Nij
vel, zitting houdende in hoger be
roep. 

13 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Simont. 

Nr. 419 

2' KAMER - 13 maart 1985 

VERBERGING- ART. 508 SW. - BESTAND
DEEL- BIJ TOEVAL IN HET BEZIT GEKOMEN 
- BEGRIP. 

Een veroordeling wegens verberging is 
niet naar recht verantwoord wanneer 
de beklaagde niet bij toeval in het be
zit van een document is gekomen 
maar dit hem bewust en willens door 
de steller ervan is opgestuurd, en wan
neer de door deze aangevoerde dwa
ling geen betrekking heeft op de per
soon van de geadresseerde, noch op de 
identiteit, de aard of de waarde van 
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het document, maar op het bedrag dat 
hij daarop heeft ingevuld (1). (Art. 508 
Sw.) 

(ADAM, GODEAU T. MICHEL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3999) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1984 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen; 

I. In zoverre de voorziening van 
de eisers gericht is tegen de beslis
sing op de tegen hen ingestelde 
strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 508 van het Straf
wetboek, 

doordat het arrest de eisers wegens 
bedrieglijke verberging van een bewijs 
van ontvangst van het bedrag van 
743.400 frank dat op 21 januari 1982 door 
notaris Hubert Michel aan hen was over
handigd ter voldoening van de prijs van 
een onroerend goed, veroordeelt tot een 
gevangenisstraf van drie maanden en tot 
een geldboete van 500 frank, 

terwijl de strafwetten strikt moeten 
worden uitgelegd en het ontvangstbewijs 
ten deze eigendom is van de eisers aan 
wie het is afgegeven en niet !anger toe
behoort aan de notaris die het heeft ge-. 
geven; de eisers bovendien niet bij toeval 
in het bezit ervan zijn gekomen en het 
stuk niet aan derden hebben afgestaan 
of overgedragen; de extensieve en analo
gische uitlegging van artikel 508 van het 
Strafwetboek ten deze niet mag worden 
toegepast; het arrest derhalve die wets
bepaling schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de eisers « het bewijs van 
ontvangst van het bedrag van 
743.400 frank dat ze op 21 januari 
1982 van notaris Hubert Michel had
den gekregen ter voldoening van de 
aankoopprijs van een huis, in ont
vangst hebben genomen, ofschoon 
ze heel goed wisten dat er een be-

(1) Zie Cass., 16 mei 1979 (A.C., 1978-79, 
1094); Rev. crit. jur. beige, 1984, blz. 32, en de 
noot J.P. SPREUTELS. 

drag van 653.400 frank was betaald; 
dat zij geweigerd hebben dat stuk 
terug te geven met de bedoeling 
zich bedrieglijk een bedrag van 
90.000 frank toe te eigenen ten na
dele van de burgerlijke partij », en 
vermeldt « dat bij ontstentenis van 
een wettelijke omschrijving, het 
woord "toeval " in de gebruikelijke 
betekenis moet worden opgevat, na
melijk als een samenloop van om
standigheden, en als een toevallige 
en onverklaarbare gebeurtenis; dat 
de dwaling, zelfs aan de zijde van 
de eigenaar van de overhandigde 
zaak, een werkelijk toevallige en on
voorziene gebeurtenis vormt voor 
hem die daardoor onverwacht in het 
bezit komt van een zaak waarop hij 
geen enkel recht had, de bedoeling 
van de eigenaar, benevens het feit 
dat ze op een wezenlijke dwaling 
berust, geenszins afbreuk doet aan 
het toeval aan de zijde van hem die 
de zaak ontvangt, ... de wederrechte
lijke toeeigening van de zaak vol
trokken is door het achterhouden 
" animo domini" van de bij toeval 
verkregen zaak, toen de beklaagden 
weigerden het litigieuze ontvangst
bewijs terug te geven »; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat aan de eisers niet 
de bedrieglijke verberging wordt 
verweten van een bedrag van 90.000 
frank, maar van het door notaris 
Hubert Michel op 21 januari 1982 
gegeven bewijs van ontvangst van 
een bedrag van 743.400 frank; 

Overwegende dat uit de door het 
hof van beroep gedane vaststellin
gen blijkt dat de eisers niet bij toe
val in het bezit van dat stuk zijn ge
komen, maar dat het hen door de 
steller bewust en vrijwillig is toege
zonden, en dat de door laatstge
noemde aangevoerde dwaling geen 
betrekking had op de persoon van 
de bestemmelingen of op de identi
teit, de aard of de waarde van het 
overhandigde stuk, maar enkel op 
het daarin vermelde bedrag; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het de in de vermeldingen van het 
stuk begane vergissing gelijkstelt 
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met dwaling omtrent het stuk zelf, 
de beslissing waarbij de eisers wor
den veroordeeld wegens overtreding 
van artikel 508 van het Strafwet
boek niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening van 
de eisers gericht is tegen de beslis
sing op de door verweerder tegen 
hen ingestelde civielrechtelijke vor
dering: 

Overwegende dat de eisers geen 
bijzonder middel aanvoeren; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissing op de 
strafvordering de vernietiging tot 
gevolg heeft van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering, die im
mers voortvloeit uit eerstgenoemde 
beslissing; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen van de eisers die 
niet tot vernietiging zonder verwij
zing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

13 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Thomas, 
Charleroi. 

Nr. 420 

2' KAMER - 13 maart 1985 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MIDDEL 

DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJ AFGELEID 
UIT HET GEBREK AAN ANTWOORD OP DE 
CONCLUSIE VAN EEN ANDERE BURGERLIJKE 
PARTIJ- ONTVANKELIJKHEID- VEREISTEN. 

De burgerlijke partij is ontvankelijk om, 
tot staving van haar cassatieberoep te
gen de beslissing op haar burgerlijke 
rechtsvordering tegen de beklaagde, 
verweerder, het gebrek aan antwoord 
op de conclusie van een andere burger
lijke partij aan te voeren, als de oplos
sing van het in die conclusie opgewor
pen geschil hetzelfde belang heeft voor 
de oplossing van het geschil tussen de 
eiser en de verweerder (1). 

(GILBERT, GONCALVES 
T. GILLAIN, , ZURICH • N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4007) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 oktober 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

I. .............. . 

II. Op de voorziening van Goncal
ves, burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser voor het 
Hof mag aanvoeren dat niet is ge
antwoord op de conclusie van de 
burgerlijke partij Gilbert, vermits de 
beslechting van de bij die conclusie 
opgeworpen betwisting hetzelfde be
lang heeft voor de beslechting van 
het geschil tussen eiser en de ver
weerders; 

Overwegende dat geen enkele 
considerans van het bestreden von
nis antwoordt op de in het middel 
aangegeven conclusie; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de door de eiser 

{1) Zie Cass., 30 sept. en 14 okt 1981 
(A.C., 1981-82, nrs. 76 en 116). 
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Goncalves tegen de verweerders 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring; verwerpt de voorziening van de 
eiser Gilbert; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt de eiser 
Gilbert in de kosten van zijn voor
ziening; laat de kosten van de voor
ziening van de eiser Goncalves ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

13 maart 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. Dassesse en 
Van Ommeslaghe. 

Nr. 421 

2• KAMER - 13 maart 1985 

1° WE'ITEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- STRAFZAKEN - GEESTRIJKE DRANKEN -

OPHEFFING WET 29 AUGUSTUS 1919 DOOR 
WET 28 DECEMBER 1983 - HANDHAVING VAN 
TELASTLEGGINGEN EN STRAFFEN - GEVOL
GEN. 

2° GEESTRIJKE DRANKEN - OPHEF

FING VAN WET 29 AUGUSTUS 1919 DOOR WET 
28 DECEMBER 1983 - HANDHAVING VAN TE
LASTLEGGINGEN EN STRAFFEN - GEVOL
GEN. 

3° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 

- CASSATIEBEROEP VAN DE VERVOLGENDE 
PARTIJ - VERNIETIGING VAN ONWETTIGE 
VRIJSPRAAK - VEROORDELING VAN VER
WEERDER IN DE KOSTEN. 

1° en 2o Nu de feiten die een overtreding 
van de artt. 1 en 2 wet 29 aug. 1919 op 
het regime van de alcohol opleveren, 
ook als misdrijf zijn aangemerkt en 
strafbaar gesteld bij de wet van 28 
dec. 1983 betreffende het verstrekken 
van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht, volgt daaruit dat die 

feiten na de inwerkingtreding van 
laatstgenoemde wet, die de wet van 
1919 opheft, strafbaar blijven (1). 

3° Wanneer de vrijspraak van de be
klaagde op het cassatieberoep van de 
vervolgende partij wordt vernietigd, 
omdat zij niet naar recht is verant
woord, wordt de verweerder, beklaag
de, in de kosten van het cassatiege
ding veroordeeld (2). (Artt. 162, 194 en 
436 Sv.) 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4044) 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 2 van het Strafwetboek, 1, 2, 14 van 
de wet van 29 augustus 1919 op het regi
me van de alcohol, waarvan laatstver
meld artikel 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 betref
fende het verstrekken van sterke drank 
en betreffende het vergunningsrecht, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
vernietigt, in zoverre verweerster daarbij 
was veroordeeld wegens overtreding van 
de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 au
gustus 1919, nu ze als slijtster van ter 
plaatse te verbruiken dranken in haar 
inrichting, sterke dranken voorhanden 
heeft gehad, op grond dat « de wet van 
29 augustus 1919 op het regime van de 
alcohol is opgeheven door artikel 33 van 
de wet van 28 december 1983 betreffende 
het verstrekken van sterke drank en be
treffende het vergunningsrecht; ... dat de 
wet van 28 december 1983 voor beklaag
de ontegensprekelijk gunstiger was dan 

(1) Cass., 9 jan. 1985, A.R. nr. 3660 
(A.C., 1984-85, nr. 275). 

De bovenvermelde regel onderstelt ook dat 
men rekening houdt met de regel vervat in 
art. 2 Sw. Ten deze zijn de straffen bepaald in 
de nieuwe wet zwaarder dan die van de oude 
wet. 

(2) Zie Cass., 19 mei 1970 lAC., 1970, 879). 
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de wet die van kracht was op het ogen
blik van het misdrijf; dat, met toepassing 
van artikel 2, tweede lid, van het Straf
wetboek, de beklaagde niet meer kan 
worden vervolgd wegens de op 6 maart 
1981 begane overtreding die haar ten las
te was gelegd ... , nu het feit dat als mis
drijf was omschreven de dag waarop het 
werd gepleegd niet langer als misdrijf 
wordt beschouwd op de dag waarop be
klaagde thans terechtstaat ... », 

terwijl de opheffing van de wet van 29 
augustus 1919, inzonderheid de artikelen 
1 en 2, door artikel 33 van de wet van 28 
december 1983 door de wetgever niet 
was bedoeld om de daad van degene die 
als houder van een drankgelegenheid 
sterke drank voorhanden heeft in zijn 
inrichting, niet langer te straffen, ver
mits de wet van 28 december 1983 dezelf
de verbodsbepaling bevat (artikelen 2 en 
8) en de straffen op de overtreding ervan 
verzwaart (artikel 25), tenzij de houder 
van de drankgelegenheid daartoe vooraf 
een verlof heeft aangevraagd dat onder 
meer onderworpen is aan de toekenning 
van een vergunning (artikel 2) en aan de 
voorwaarde dat de houder van de drank
gelegenheid voldoet aan bepaalde eisen 
inzake zedelijkheid (artikel 3); wanneer 
een wet een vorige wet die dezelfde aan
gelegeneid regelt, opheft, zonder daarom 
te willen raken aan het doel van de op
geheven wet, doch met de bedoeling de 
toepassing ervan te verbeteren, de mis
drijven die onder de gelding van de vori
ge wet zijn gepleegd, strafbaar blijven, 
ofschoon enkel met de bij de nieuwe wet 
gestelde straffen indien deze minder 
zwaar zijn dan de bij de vorige wet opge
legde straffen; 

Overwegende dat aan verweerster 
ten laste was gelegd dat ze op 6 
maart 1981 te Verviers als slijtster 
van ter plaatse te verbruiken dran
ken, in haar inrichting sterke dran
ken, waarvan het alcoholgehalte, bij 
een temperatuur van 15° Celcius, 
meer dan 22° bedroeg, voorhanden 
heeft gehad; dat ten tijde van de 
verweten feiten, de wet van 29 au
gustus 1919 op het regime van de al
cohol die de feiten strafbaar stelde, 
van kracht was, terwijl op de dag 
van de uitspraak van het arrest die 
wet opgeheven was door artikel 33 
van de wet van 28 december 1983 
betreffende het verstrekken van 

sterke drank en betreffende het ver
gunningsrecht; 

Overwegende dat uit de opzet van 
de wet van 28 december 1983 en uit 
de parlementaire voorbereiding er
van blijkt dat de stellers een aan
passing van de wet op het regime 
van de alcohol op het oog hebben 
gehad en de wet van 29 augustus 
1919 hebben willen vervangen door 
« een modernere regeling »; 

Overwegende dat artikel 1, 5°, van 
de wet van 28 december 1983 sterke 
drank omschrijft als de drank waar
van het alcoholgehalte, bij een tem
peratuur van 20° Celcius, meer dan 
22 volumeprocenten bedraagt; dat 
krachtens artikel 8 van die wet de 
houders van een drankgelegenheid, 
die geen vergunning bezitten, geen 
enkele hoeveelheid sterke drank 
voorhanden mogen hebben, onder 
meer in de lokaliteiten waar de ver
bruikers toegang hebben; 

Dat artikel 25, § 2, van de wet van 
28 december 1983 elke overtreding 
van voormeld artikel 8 straft met 
een geldboete van tweemaal het ver
schuldigde recht, onverminderd de 
betaling van dat recht; 

Overwegende dat, nu de wet van 
28 december 1983 dezelfde aangele
genheid regelt als de opgeheven wet 
en de aan verweerster verweten fei
ten door die wet zijn omschreven en 
strafbaar gesteld, die feiten straf
baar blijven; 

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 verweerster in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

13 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Helvetius - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 



Nr. 422 HOF VAN CASSATIE 957 

Nr. 422 

2' KAMER - 13 maart 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS - ART. 5 WET 
VOORLOPIGE HECHTENIS - MOTIVERING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS - BESLISSING 
VAN RET ONDERZOEKSGERECHT GEMOTI
VEERD DOOR DE VASTSTELLING DAT DE GE
HECHTE PERSOON DE HEM TEN LASTE GE
LEGDE FElTEN HEEFT GEPLEEGD - MISKEN
NING VAN RET VERMOEDEN VAN ONSCHULD. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.2 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
BESLISSING VAN RET ONDERZOEKSGERECHT 
GEMOTIVEERD DOOR DE VASTSTELLING DAT 
DE GEHECHTE PERSOON DE HEM TEN LASTE 
GELEGDE FElTEN HEEFT GEPLEEGD - MIS
KENNING VAN RET VERMOEDEN VAN ON
SCHULD. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 14, 

§ 2, INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BUR
GERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS- BESLISSING VAN RET ONDERZOEKSGE
RECHT GEMOTIVEERD DOOR DE VASTSTEL
LING DAT DE GEHECHTE PERSOON DE HEM 
TEN LASTE GELEGDE FElTEN HEEFT GE
PLEEGD - MISKENNING VAN RET VERMOE
DEN VAN ONSCHULD. 

1°, 2°, 3° en 4° Het onderzoeksgerecht dat, 
om de handhaving van de voorlopige 
hechtenis van een persoon te bevelen, 
vaststelt dat deze de hem ten Jaste ge
Jegde feiten heeft gepleegd, miskent 
het vermoeden van onschuld vastge
steld in de artt. 6.2 Verdrag Rechten 
van de Mens en 14, § 2, Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en poli
tieke rechten (1). 

(MAREE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4159) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest de 
voor lopige hechtenis terzake van 
een diefstal, die in september 1984 
te Angleur ten nadele van Paul 
Mommaers is gepleegd door middel 
van braak, inklimming of valse sleu
tels, handhaaft; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 5 van de wet op de voorlopige 
hechtenis, 6.2 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en 14, 
§ 2, van het Internationaal Verdrag inza
ke burgerrechten en politieke rechten : 

Overwegende dat het arrest, met 
overneming van de gronden van de 
vordering van het openbaar ministe
rie, vermeldt dat eiser te zamen met 
drie andere personen in de nacht 
van 5 op 6 september 1984 een dief
stal door middel van braak heeft ge
pleegd in de villa van een zekere 
Mommaers te Angleur, dat hij sa
men met dezelfde mededaders op 8 
september 1984 twee andere zware 
diefstallen heeft gepleegd in tweede 
woningen, gelegen in de streek van 
Bomal en Hamoir, en dat « alles 
erop wijst dat Maree een zeer be
langrijke rol in die diefstallen heeft 
gespeeld, daar hij de voertuigen 
heeft gehuurd, de personen heeft 
aangewezen die de gestolen voor
werpen konden kopen of het meubi
lair konden plaatsen in afwachting 
dat hij de kans kreeg het te verko
pen >>; dat het eraan toevoegt dat 
noch de ontkenning van de feiten 
door de verdachte, noch diens sub-

-----------------l jectieve uitlatingen over de oprecht-
heid van de medeverdachten, noch 

(1) Zie Cass., 20 sept. 1983, A.R. nr. 8316 
(A.C., 1983-84, nr. 38). 

de goede bedoelingen die hij preten
deert te hebben, die gronden van de 
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vordering van de procureur-generaal 
kunnen ontkrachten; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, dat ten deze uitspraak doet als 
onderzoeksgerecht en over de 
schuld van een verdachte slechts 
mag oordelen, in zoverre dat nodig 
is om zijn internering te bevelen of 
de uitspraak van de veroordeling op 
te schorsen, door die vermeldingen 
heeft vastgesteld dat eiser de feiten 
waarvan hij was verdacht, had ge
pleegd; dat het derhalve het vermoe
den van onschuld, dat vervat ligt in 
artikel 6.2 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den en 14, § 2, van het Internatio
naal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, miskent; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond 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 arrest, be
halve in zoverre het de beroepen be
schikking tenietdoet; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

VAN DE GEVALLEN BEPAALD BIJ ART. 331 
B.W. - VERZOEKSCHRIFT TOT WETTIGING -
BEOORDELINGSMACHT VAN DE RECHTBANK. 

De rechtbank van eerste aanleg die ken
nis neemt van een verzoekschrift tot 
wettiging, in een van de gevallen be
paald bij art. 331 B. W., van een in 
overspel verwekt kind dat door de ou
ders of door een van hen na de val
trekking van hun huwelijk is erkend, 
moet luidens art. 331bis van dat wet
hoek nagaan of aan de overige door de 
wet gestelde vereisten was voldaan op 
het ogenblik van de voltrekking van 
het huwelijk. Uit deze bepaling volgt 
niet dat de rechtbank niet bovendien 
de opportuniteit van de wettiging mag 
beoordelen, met name gelet op het be
lang van het kind (1). 

(WACHEL T. FRANCK) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7137) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 december 1983 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 331bis, inzonderheid eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek (arti
kel 4 van de wet van 10 februari 1958), 

doordat het arrest, dat vaststelt dat uit 
de overgelegde stukken blijkt dat Syl
viane Franck, geboren op 17 juli 1975, 
zich bevindt in een van de gevallen be
doeld in artikel 331bis van het Burgerlijk 
W etboek, met bevestiging van het be roe
pen vonnis, beslist dat eisers ver
zoekschrift tot wettiging, met toepassing 

13 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit- van dat artikel, van het langs moeders
ter: de h. Screvens, voorzitter - Ver- 1-----------------
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. C. Van Rutten, 
Luik. 

Nr. 423 

(1) Zie MAHILLON en TOLLEBEECK, « Paternite 
et filiation », Annales du rwtariat et de l'enre
gistrement, 1958, biz. 162, nr. 24; VAN BAL
BERGHE, « Erkenning en wettiging van overspe-
!ige kinderen "• R. W:, 1957-1958, kol. 1945 en 
1946; DE PAGE, Traite, dl. I, 3e uitg., nr. 
1239bis; RiaAux, Les personnes, dl. I, nrs. 2910 
en 2911; MARGREVE, « L'enfant adulterin depuis 
Ia loi du 10 fevrier 1958 », Annales de la Fa
culte de droit de Liege, 1962, biz. 333, noot 3; 
RENARD en VIEUJEAN, « Examen de jurispruden-

1' KAMER - 14 maart 1985 · ce (1956-1960), Personnes et Biens », R.C.J.B., 
1962, biz. 116, nr. 59; VIEUJEAN, « Examen de ju-

1 

risprudence (1965-1969) en (1970-1975), Person
AFSTAMMING - WE'ITIGING POST NUP- nes "• R.C.J.B., 1971, biz. 294, nr. 80, en 1978, 

TIAS - IN OVERSPEL VERWEKT KIND IN EEN blz. 394, nr. 156. 
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zijde in overspel verwekt kind, dat hij 
krachtens artikel 335 van het Burgerlijk 
Wetboek heeft kunnen erkennen, ontvan
kelijk doch niet gegrond is om de reden, 
in rechte, « dat de wetgever de redenen 
waarom een wettiging " na het huwe
lijk " toegestaan of afgewezen wordt, niet 
heeft omschreven en dat daaruit volgt 
dat de rechtbanken op onaantastbare 
wijze de opportuniteit van een dergelijke 
wettiging beoordelen » en, in feite, dat 
het verzoekschrift van eiser in het be
lang van het kind moet worden • afgewe
zen », 

terwijl naar luid van artikel 331bis van 
het Burgerlijk Wetboek, wanneer de ou
ders of een van hen na de voltrekking 
van hun huwelijk een kind hebben er
kend dat zich bevindt in een van de ge
vallen bedoeld in artikel 331, de recht
bank van eerste aanleg de wettiging van 
het kind uitspreekt, na te hebben nage
gaan of aan de overige door de wet ge
stelde vereisten voldaan was op het 
ogenblik van de voltrekking van het hu
welijk; de rechtbank aldus de wettiging 
van het in overspel verwekte kind dat na 
het huwelijk van de verwekkers is er
kend, niet kan « toestaan » noch • weige
ren », maar de wettiging moet uitspre
ken als zulks regelmatig wordt gevor
derd, wanneer uit het opgelegde nazicht 
blijkt dat aan de overige door de wet ge
stelde vereisten voldaan was op het 
ogenblik van de voltrekking van het hu
welijk; de rechtbank helemaal niet be
voegd is, en zeker geen onaantastbare 
bevoegdheid heeft, om de opportuniteit 
van een dergelijke wettiging te beoorde
len; het arrest derhalve, dat vaststelt dat 
het kind zich bevindt in een van de ge
vallen bedoeld in artikel 331bis van het 
Burgerlijk Wetboek, niet zonder schen
ding van dat artikel eisers verzoekschrift 
tot wettiging mocht afwijzen, enkel op 
grond dat dit verzoekschrift in het be
lang van Sylviane Franck moet worden 
• afgewezen » (schending van artikel 
331bis van het Burgerlijk Wetboek, arti
kel 4 van de wet van 10 februari 1958) : 

Overwegende dat luidens artikel 
33lbis, eerste lid, van het Burgerlijk 
W etboek, wanneer de ouders of een 
van hen na de voltrekking van hun 
huwelijk een kind hebben erkend 
dat zich bevindt in een van de ge
vallen bedoeld in artikel 331, de 
rechtbank van eerste aanleg de wet
tiging van het kind uitspreekt na te 
hebben nagegaan of aan de overige 
door de wet gestelde vereisten vol-

daan was op het ogenblik van de 
voltrekking van het huwelijk; 

Dat uit die bepaling niet volgt dat 
de rechtbank, die moet nagaan of op 
het ogenblik van de voltrekking van 
het huwelijk aan de wettelijke ver
eisten, andere dan de erkenning, is 
voldaan, niet bovendien de opportu
niteit van de wettiging mag beoorde
len, met name gelet op het belang 
van het kind; 

Overwegende dat het arrest, door 
eisers verzoek af te wij zen op grond 
dat de rechtbanken de opportuniteit 
van een wettiging na het huwelijk 
beoordelen en dat deze in het be
lang van het kind moet worden ge
weigerd, artikel 33lbis van het Bur
gerlijk Wetboek niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

14 maart 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Mahillon, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en De Bruyn. 

Nr. 424 

1 • KAMER - 14 maart 1985 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLUKE ZAKEN - VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER DE HEROPENING VAN DE DEBAT
TEN TE BEVELEN ALVORENS EEN VORDERI~G 
AF TE WIJZEN OP GROND VAN EEN DOOR DE 
PARTIJEN NIET AANGEVOERDE EXCEPT!E. 

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 HEDBE~ 
BEVOLEN - ONWETTIGE BESLISSING. 
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1o De rechter is verplicht de heropening 
van de debatten te bevelen alvorens 
een vordering geheel of ten dele af te 
wijzen op grand van een exceptie die 
de partijen voor hem niet hebben aan
gevoerd, met name van een exceptie 
van onbevoegdheid, nietigheid, verja
ring, verval of niet-ontvankelijkheid 
(1). (Art. 774, tweede lid, Ger.W.) 

2o De appelrechter kan niet ambtshalve 
een hager beroep onontvankelijk ver
klaren, zonder vooraf de heropening 
van de debatten te hebben bevolen (2). 
(Artt. 774, tweede lid, en 1042 Ger.W.) 

(GREINER E.A. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7143) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 juni 1983 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in hoger beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 774, tweede 
lid, 1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek, van het beschikkingsbeginsel, dat 
met name de rechter verbiedt een ge
schil op te werpen dat niet strijdig is 
met de openbare orde en waarvan het 
bestaan door de partijen bij conclusie is 
uitgesloten, van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging en van ar
tikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis zegt dat 
het hoger beroep van de eisers tegen het 
vonnis van de Vrederechter van het 
tweede kanton Elsene van 26 november 
1981 « niet ontvankelijk, en in ieder ge
val niet gegrond is • en de benoeming -
door de eerste rechter - bevestigt van 
een deskundige in onroerende goederen 
tot enig scheidsrechter, welke deskundi-' 
ge belast is met de vaststelling van het 
nieuw kadastraal inkomen van de appar
tementsgebouwen van de eisers, gelegen 
op de nrs. 70 en 72 van de Louis Lepou
trelaan, met name op grond dat << de be
zwaarindieners, die gegronde redenen 
hebben om de bevoegdheid, de onafhan-

kelijkheid en de onpartijdigheid van de 
benoemde scheidsrechters in twijfel te 
trekken, binnen acht dagen de wraking 
van de scheidsrechters bij de rechter 
kunnen vragen ( ... ); het hoger beroep, 
ten deze, dus niet ontvankelijk is omdat 
de vordering tot wraking bij de vrede
rechter moest worden ingesteld »; dat 
« zij aanvoeren dat zij, gelet op het be
lang van de in het geding zijnde bedra
gen, het recht hadden de benoeming van 
drie scheidsrechters te vragen »; dat « ar
tikel 12, § 1, bepaalt dat de rechter, naar 
vereist van de omstandigheden, een of 
drie scheidsrechters benoemt. De keuze 
en de noodzaak een of meer scheids-
rechters aan te wijzen wordt aan de be
oordeling van de rechters overgelaten »; 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers bij 
conclusie voor de rechtbank hun vorde
ring tot benoeming van een college van 
drie scheidsrechters, waaronder ten min
ste een jurist, niet enkel hadden gegrond 
op het belang van het litigieuze bedrag, 
maar ook op de ingewikkeldheid van de 
problemen die betrekking hadden « op 
de wettelijke methode om het litigieuze 
kadastraal inkomen vast te stellen », 
« op het feit dat de kennis van die drie 
scheidsrechters aanvullend moest zijn », 
zodat « ten aanzien van (de eisers) en 
van de Staat een goede rechtsbedeling 
wordt gewaarborgd •; zodat het bestre
den vonnis, door uitdrukkelijk de door 
de eisers, tot staving van hun vordering 
tot benoeming van een college van drie 
scheidsrechters, aangevoerde motieven 
terug te brengen tot het enkel motief 
zijnde « het belang van de in het geding 
zijnde bedragen •, met weglating van het 
eveneens in de conclusie aangevoerde 
motief ter zake van « de ingewikkeldheid 
van de problemen •, betreffende • de 
wettelijk toe te passen methode » en het 
noodzakelijk complementair karakter 
van de kennis van de drie scheidsrech
ters, waaronder ten minste een jurist, ei
sers appelconclusie uitlegt op een wijze 
die met de bewoordingen, de zin en de 
draagwijdte ervan onverenigbaar is, der
halve hun bewijskracht miskent en de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis, dat het door bovenvermelde mi,i.de
len gemotiveerde verzoek tot benoeming 
van drie scheidsrechters enkel afwijst op 
grond dat « de keuze en de noodzaak een 

------------------1 of meer scheidsrechters te benoemen 

(1) en (2) Cass., 17 jan. 1985, A.R. nr. 7179 
(A.C., 1984-85, nr. 289). 

aan de beoordeling van de rechter wordt 
overgelaten », niet antwoordt op de con
clusie waarin de eisers de precieze rede-
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nen hadden aangevoerd waarom zij de 
benoeming vroegen van een college van 
drie scheidsrechters, waaronder ten min
ste een jurist, en derhalve niet regelma
tig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grolidwet); 

derde onderdeel, de rechter, ingevolge 
artikel 774, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, ambtshalve de heropening 
van de debatten moet bevelen alvorens 
de vordering geheel of gedeeltelijk af te 
wijzen, op grond van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden aange
voerd; ingevolge het beschikkingsbegin
sel, algemeen rechtsbeginsel, enkel de 
partijen vrij over de rechtsvordering 
kunnen beschikken en de rechter geen 
geschil mag opwerpen dat niet strijdig is 
met de openbare orde en waarvan de 
partijen het bestaan bij conclusie hebben 
uitgesloten; artikel 1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek de rechter verbiedt 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken; het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, en ook het be
schikkingsbeginsel, verhinderen dat de 
rechter uitspraak doet op grond van een 
ambtshalve opgeworpen middel waar
over de partijen geen tegensprekelijk de
bat kunnen voeren; terwijl geen van de 
partijen voor de rechtbank de wrakings
procedure van de scheidsrechter, als om
schreven in artikel 12, § 3, van het 
koninklijk besluit van 10 oktober 1979, 
hebben aangevoerd, evenmin als het feit 
dat het hoger beroep van de eisers niet 
ontvankelijk zou zijn omdat zij, voor de 
vrederechter binnen de wettelijke ter
mijn, geen dergelijke procedure hebben 
ingesteld; zodat het bestreden vonnis, 
door dit middel ambtshalve op te werpen 
en door - zonder de debatten te herope
nen en de partijen in de gelegenheid te 
stellen een tegensprekelijk debat te voe
ren over het niet tijdig instellen van een 
procedure tot wraking van de scheids
rechter -, te beslissen dat het hoger be
roep niet ontvankelijk was « omdat de 
wraking bij de vrederechter moest wor
den gevorderd •, de wettelijke bepalin
gen en de in het middel aangevoerde al
gemene rechtsbeginselen schendt, met 
uitzondering van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek: 

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

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat voor het appelge
recht enkel debat is gevoerd over de 
mogelijkheid de arbitrage niet aan 

een enkel scheidsrechter toe te ver
trouwen, maar aan een college van 
drie scheidsrechters, waaronder een 
jurist, over de omvang van de op
dracht en over de vormvereisten in
zake het neerleggen van de scheids
rechterlijke beslissing en de kennis
geving van het verslag; 

Dat de ge'intimeerde, thans ver
weerder, bovendien heeft geconclu
deerd tot de ontvankelijkheid van 
het hoger beroep, doch niettemin 
heeft gevraagd dat het ongegrond 
zou worden verklaard; 

Overwegende dat de rechter ver
plicht is de heropening van de de
batten te bevelen wanneer hij een 
vordering geheel of ten dele afwijst 
op grond van een exceptie welke de 
partijen voor hem niet hebben opge
worpen, met name van een exceptie 
van onbevoegdheid, nietigheid, ver
jaring, verval of niet-ontvankelijk
heid; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te zeggen dat « het hoger beroep 
niet ontvankelijk is, aangezien de 
vordering tot wraking voor de vrede
rechter moest worden ingesteld », de 
vordering afwij st op grond van een 
exceptie die de partijen voor hem 
niet hebben opgeworpen en waar
over zij geen debatten hebben kun
nen voeren; dat het aldus artikel 
774, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek en de in het middel aange
wezen algemene rechtsbeginselen 
schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Doornik, zitting houdende in 
hoger beroep. 
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14 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Gryse. 

Nr. 425 

1' KAMER - 14 maart 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BELASTINGZAKEN - GE
MEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - CON
CLUSIE DAT MIDDELEN NIET ZIJN BEANT
WOORD, DIE IN EEN BRIEF AAN DE BESTENDI
GE DEPUTATIE WERDEN AANGEVOERD -
BRIEF NIET IN HET DOSSIER - ONMOGELIJK
HEID VOOR HET HOF NA TE GAAN OF DE BE
SL!SSING REGELMATIG MET REDENEN IS OM
KLEED. 

u·anneer, inzake directe gemeente- en 
provinciebelastingen, een middel is af
geleid uit het gebrek aan antwoord op 
middelen die werden aangevoerd in 
een brief welke eiser tot staving van 
zijn bezwaar aan de bestendige depu
tatie had doen toekomen en waarvan 
het afschrift en het bericht van ont
vangst tot staving van het cassatiebe
roep worden overgelegd, maar die 
brief niet voorkomt onder de procedu
restukken en de bewoordingen ervan 
noch in de bestreden beslissing, noch 
in de andere stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, z1jn overgeno
men, kan het Hof niet nagaan of de 
beslissing regelmatig met redenen is 
omkleed (1). (Art. 97 Gw.) 

(FRADIS N.V. T. GEMEENTE LA LOUVIERE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 668 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 8 december 1983 
door de Bestendige Deputatie van 

de Provincieraad van Henegouwen 
gewezen; 

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

doordat de beslissing, in antwoord op 
het bezwaar van de vennootschap Fra
belmar, ten betoge met name dat de ver
ordening van 3 november 1980 van de 
gemeenteraad van La Louviere inzake 
de compensatoire industriele belasting 
enkel betrekking heeft op de gebouwen 
met een industriele bestemming en niet 
op die met een commerciele bestem
ming, zoals het door haar geexploiteerde 
warenhuis, dat bezwaar verwerpt zonder 
dit middel te beantwoorden, 

terwijl de motiveringsverplichting de 
verplichting impliceert de tot staving van 
een bezwaar aangevoerde middelen te 
beantwoorden, zodat de bestreden beslis
sing niet voldoende met redenen is om
kleed: 

Overwegende dat eiseres de be
streden beslissing verwijt dat zij 
niet antwoordt op het middel aange
voerd in een brief van 11 januari 
1983 van de naamloze vennootschap 
Frabelmar aan de bestendige depu
tatie, waarvan het afschrift en het 
bericht van ontvangst tot staving 
van het cassatieberoep worden over
gelegd; 

Overwegende dat het Hof, nu deze 
brief niet tot de gedingstukken be
hoort en de bewoordingen ervan 
noch in de beslissing noch in andere 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, worden overgenomen, 
onmogelijk kan nagaan of de beslis
sing regelmatig met redenen is om
kleed; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de zaak 

-----------------lnaar de Bestendige Deputatie van 
(1) Zie Cass., 5 nov. 1976 (A.C., 1977, 273). de Provincieraad van Brabant. 
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14 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Helvetius - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. G. Van Fraeyenhoven, Ber
nard de Clippel, Brussel. 

Nr. 426 

1' KAMER - 15 maart 1985 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELAS
TING - JAARLIJKSE BELASTING OP EIGEN
DOMMEN DIE GELEGEN ZIJN LANGS DE OPEN
BARE WEGEN OF GEDEELTEN VAN OPENBARE 
WEGEN WAAR WERKEN ZIJN UITGEVOERD
BEBOUWDE EIGENDOMMEN - BEGRIP. 

Niet wettig is de beslissing van de be
stendige deputatie van een provincie
raad die, enkel op grand dat op een 
terrein een gebouw is opgericht, oor
deelt dat dit terrein in zijn geheel on
derworpen is aan de jaarlijkse belas
ting op de eigendommen die gelegen 
zijn langs openbare wegen of gedeel
ten van openbare wegen waar werken 
zijn uitgevoerd, zonder na te gaan of 
bepaalde gedeelten van dat terrein, ten 
deze een boomgaard en een weide, 
met het terrein waarop een woning is 
gebouwd een ondeelbaar geheel vor
men, of beide terreinen in functie van 
elkaar zijn ingericht en zodanig van el
kaar afhangen dat, mochten ze ge
scheiden worden, de voorwaarden van 
bewoning van het gebouw, zoals het 
werd opgevat en gebouwd, grondig 
zouden worden gewijzigd (1). 

(JUWET T. GEMEENTE LENNIK) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1188 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 1 maart 1984 door 

(1) Zie Cass., 29 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 600) ... 

de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Brabant gewezen; 

Overwegende dat de onderwerpe
lijke gemeentelijke belastingregle
menten van 21 maart 1972 bij arti
kel 1 rechtstreekse jaarlijkse belas
tingen leggen op « eigendommen die 
gelegen zijn langs de openbare we
gen of gedeelten van openbare we
gen » waar de werken werden uitge
voerd; dat de bestreden beslissing 
vaststelt dat bij artikel 13 « de be
lasting wordt uitgesteld { ... ) 2° voor 
de niet bebouwde terreinen welke 
gelegen zijn in de landelijke gedeel
ten van de gemeente, zoals bepaald 
door de gemeenteraad; 3° voor de 
terreinen waarop ingevolge een be
slissing van de overheid het niet 
toegelaten of niet mogelijk is te bou
wen »; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie vaststelt dat eiser aan
voerde: « enkel het gebouw en even
tueel het gedeelte van de ongebouw
de oppervlakte dat als het ware 
een geheel uitmaakt met het ge
bouw {moet) belast worden»; ten de
ze is in een « totale gevelbreedte 
{van) 79 meter begrepen een wo
ning, voorgevel 14,4 meter, een ge
deelte grasperk, breedte 36,6 meter, 
en een gedeelte weide en boom
gaard, 28 meter "• zodat « 28 meter 
te veel werd aangerekend »; 

Dat eisers middel tot cassatie de
zelfde stelling verwoordt; 

Overwegende dat in artikel 13, 
voormeld, het begrip « terreinen » 
niet overeenstemt met het begrip 
« eigendom » in artikel 1; dat im
mers in artikel 13, 3°, een terrein 
waarop, ingevolge een beslissing 
van de overheid, het niet toegelaten 
of niet mogelijk is te bouwen, een 
gedeelte van een omvangrijker ei
gendom kan zijn; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie derhalve niet kan volstaan 
met vast te stellen dat het eigen
dom, als geheel beschouwd, ergens 
was bebouwd, -zonder nate gaan of 
de niet bebouwde gedeelten van het 
eigendom, ten deze meer in het bi •-
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zonder de boomgaard en de weide, 
zodanig met de woning als een ge
heel zijn opgevat en ervan afhangen 
dat, mochten ze van de woning ge
scheiden worden, de voorwaarden 
van bewoning, in de staat waarin 
het gebouw werd opgevat en ge
bouwd, grondig zouden worden ge
wijzigd, zodat meer in het bijzonder 
die weide en boomgaard als bebouw
de terreinen zouden aan te merken 
zijn; 

Dat de beslissing voormeld artikel 
13 schendt; dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Bestendige Deputatie van 
Antwerpen. 

15 maart 1985 - 1 • kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Strijdige conclusie 
(2) van de h. Ballet, advoeaat-generaal. 

Nr. 427 

1 e KAMER - 15 maart 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - HERZIENING VAN DE HUUR - NIEU
WE OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP. 

Art. 6 Handelshuurwet wordt niet ge
schonden door het vonnis dat beslist 
dat de niet te voorziene ontwikkeling 
van de huurprijzen van de naburige ei
gendommen een in de zin van die 
wetsbepaling nieuwe omstandigheid 
oplevert, die aanleiding geeft tot her
ziening van de huur (1). 

(LAUWEREINS T. VAN BELLE, BRACKX) 

ARREST 

(A.R. nr. 4427) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
den vonnis, op 26 september 1983 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge, 

Over het middel, afgeleid uit de sehen
ding van de artikelen 6 van de wet van 
30 april 1951 betreffende de handelshuur
overeenkomsten en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de door 
de verweerders ingestelde vordering tot 
verhoging van de huurprijs gedeeltelijk 
gegrond verklaart op grond dat « reke
ning gehouden met de gegevens van het 
verslag, waaruit de evolutie van de huur
prijzen van de naburige eigendommen 
voldoende is gebleken, (besloten) (moet) 
worden dat de evolutie van deze naburi
ge huurprijzen ter zake wei degelijk kan 
aangezien worden als een nieuwe om-
standigheid die de door de deskundige 
vooropgestelde huurprijs van 8.500 frank 
reehtvaardigen », na te hebben vastge
steld dat « de deskundige de evolutie van 
de huurprijzen tussen 1968 en 1974 heeft 
nagegaan ( ... ) en dat « zijn eerste twee 
vergelijkingspunten ( ... ) (wezen) op een 
evolutie van niet minder dan 65 pet. en 
vervolgens op een evolutie van 36 pet. >>, 

en doordat de reehtbank aldus de norma
le evolutie van de naburige huurprijzen 

Nota arrest nr. 426: in de periode 1968-1974 op ziehzelf aan-
(2) Het O.M. was van oordeel dat een eigen- 1------------------

dom, ongeacht de grootte ervan, als bebouwd 
moet worden beschouwd wanneer daarop een 
gebouw is opgericht, en had derhalve gecon
cludeerd tot verwerping van het cassatiebe
roep. Het Hof heeft geoordeeld dat het begrip 
• eigendom » uit art. 1 van de verordening van 
21 maart 1972 van de gemeente Lennik, waar
biJ een belasting wordt geheven op de eigen
dommen die gelegen zijn langs openbare we
gen of gedeelten van openbare wegen waar 
werken zijn uitgevoerd, en het begrip « terrei-· 
nen » uit art. 13, 2", van dezelfde verordening, 
dat betrekking heeft op de niet bebouwde ter
reinen gelegen in de landelijke gedeelten van 
de gemeente, niet dezelfde betekenis hebben. 

Nota arrest nr. 427 : 

(1) Zie Cass., 11 feb. 1972 (A.C., 1972, 543); 
M. LA HAYE en J. VANKERCKHOVE,« Les baux 
commerciaux >>, in Les Novelles, Droit civil, 
d. VI, val. II, 1970, nr. 1618 tot 1621; A. PAU
WELs, « Handelshuur >>, in A.P.R., 1971, nrs. 108 
tot 124; L. SrMoNT en J. DE GAVRE, « Examen de 
jurisprudence (1969-1975). Les contrats spe
ciaux >>, in Rev. crit. jur. beige, 1977, nr. 154, 
biz. 278; J, HERBOTS, F. DELWICHE en L. LAMINE, 
<< Overzicht van rechtspraak (1975-1977). Bij
zondere contracten >>, in :!'.P.R., 1980, nrs. 133 
tot 139. 
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ziet als een nieuwe omstandigheid in de 
zin van artikel 6 van de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten, 

terwijl, eerste onderdeel, het begrip 
« nieuwe omstandigheden » in de zin van 
artikel 6 van de wet van 30 april 1951 be
treffende de handelshuurovereenkom
sten dient beperkt te worden tot die om
standigheden die niet in aanmerking 
konden genomen worden en derhalve 
niet voorzienbaar waren op het ogenblik 
van de vaststelling van de huurprijs bij 
het afsluiten van de huurovereenkomst 
of bij de laatste herziening van de huur
prijs; de normale evolutie van de huur
prijzen van de naburige panden, zoals 
deze blijkt uit het door het bestreden 
vonnis bijgetreden deskundigenverslag 
en die het bestreden vonnis aanziet als 
een nieuwe omstandigheid welke de ver
hoging van de huurprijs wettigt zonder 
dat deze evolutie, ten deze een verho
ging, te wijten is aan een of andere bij
zondere omstandigheid die onvoorzien
baar was op het ogenblik van de laatste 
herziening van de huurprijs op 1 decem
ber 1968, geen nieuwe omstandigheid is 
die een herziening van de huurprijs wet
tigt, nu deze normale evolutie van de na
burige huurprijzen een omstandigheid is 
die voorzienbaar was en derhalve in aan
merking kon genomen worden bij het 
vaststellen van de huurprijs op het ogen
blik van de laatste huurprijsherziening; 
zodat het bestreden vonnis in de mate 
het « de evolutie van de naburige huur
prijzen », zoals gebleken uit het deskun
digenverslag zonder aanduiding van on
voorziene omstandigheden als oorzaak 
van deze evolutie, aanziet als een nieuwe 
omstandigheid die een verhoging van de 
huurprijs wettigt, schending inhoudt van 
artikel 6 van de wet van 30 april 1951 op 
de handelshuurovereenkomsten en meer 
bepaald van het daarin voorkomend wet
telijk begrip « nieuwe omstandigheden »; 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis noch door bovenstaande overweging 
noch door enige andere overweging een 
antwoord inhoudt op het door eiser in 
zijn conclusie in hager beroep opgewor
pen middel dat de deskundige geen en
kele nieuwe omstandigheid heeft in aan
merking genomen om tot een hogere 
huurprijs te besluiten en dat de evolutie 
van de pachtprijzen gedurende de perio
de 1968-1974 bij de drie door hem in aan
merking genomen vergelijkingspunten 
geenszins een nieuwe omstandigheid is 
aangezien deze door de partijen kon 
voorzien worden, zodat het bestreden 
vonnis in de mate het voormeld middel 

onbeantwoord laat, niet regelmatig ge
motiveerd is en derhalve schending in
houdt van artikel 97 van de Grondwet; 

derde onderdeel, het bestreden vonnis 
noch door bovenstaande overwegingen 
noch door enig andere overweging een 
antwoord inhoudt op het door eiser in 
zijn conclusie in hager beroep opgewor
pen middel dat in de aanvraag tot huur
herziening van de verweerders als enig 
element tot huurherziening werd aange
haald het feit dat het pand bestaat uit 
twee winkels en twee woongelegenhe
den, en deze spotgoedkoop verhuurd 
'.Verden, en dat zulks moeilijk kan aan
vaard worden als nieuwe omstandigheid, 
nu het Hof besliste dat een aanvraag tot 
herziening van een huurprijs van een 
handelsfonds op straffe van niet-ontvan
kelijkheid op zijn minst prima facie ge
grond moet lijken, of voldoende concrete 
en precieze elementen moet bevatten die 
het waarschijnlijk maken dat de norma
le huurwaarde van het onroerend goed 
een evolutie onderging om reden van 
nieuwe omstandigheden, zodat het be
streden vonnis door bovenvermeld mid
del onbeantwoord te laten, niet regelma
tig gemotiveerd is en aldus schending 
inhoudt van artikel 97 van de Grondwet : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
eonclusie in hoger beroep deed gel
den dat de ontwikkeling van de 
huurprijzen van de naburige eigen
dommen tussen 1968 en 1974, waar
op de deskundige zijn besluit doet 
steunen, niet kan worden be
sehouwd als een nieuwe omstandig
heid in de zin van artikel 6 van de 
Handelshuurwet, omdat zij door de 
partijen bij het sluiten van de over
eenkomst of bij de laatste herzie
ning kon worden voorzien; 

Dat hij evenwel het beweerde 
voorzienbare karakter van bedoelde 
ontwikkeling niet nader toeliehtte 
noeh staafde; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat, volgens de des
kundige, wiens vaststellingen en be
sluit het bijvalt, de vergelijkingspun
ten ten deze wijzen, allereerst op 
een groei met niet minder dan 65 
pet., en vervolgens op een groei met 
36 pet.; dat het op grond hiervan be-
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slist dat de ontwikkeling van de 
huurprijzen van de naburige eigen
dommen ter zake wei degelijk kan 
worden beschouwd als een nieuwe 
omstandigheid, die een herziening 
van de huurprijs van het door eiser 
in huur genomen onroerend goed 
rechtvaardigt; · dat het aldus impli- · 
ciet maar zeker aanneemt dat in het 
concrete geval die groei zo belang
rijk was dat zij bij het sluiten van 
de overeenkomst of bij de laatste 
herziening niet kon worden voor
zien; 

Overwegende dat het vonnis, door 
aldus de loutere bewering van eiser 
betreffende het voorzienbare karak
ter van die ontwikkeling te verwer
pen, eisers conclusie beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser in zijn 

conclusie in hoger beroep, genomen 
na het tussenvonnis van 9 juni 1976, 
deed gelden dat een aanvraag tot 
herziening van de huurprijs van een 
handelspand op straffe van niet-ont
vankelijkheid op zijn minst prima 
facie gegrond moet lijken, of vol
doende concrete of precieze elemen
ten moet bevatten die het waar
schijnlijk maken dat de normale 
huurwaarde van het onroerend goed 
gestegen was ten gevolge van nieu
we omstandigheden, en dat de aan
vraag tot herziening van de ver
weerders hiervan een flagrant voor
beeld is, daar als enig element tot 
huurherziening wordt aangehaald 
dat het goed bestaat uit twee win
kels en twee woongelegenheden, en 
deze ' spotgoedkoop werden ver
huurd; 

Overwegende dat het eerderge
noemd tussenvonnis van 9 juni 1976 
reeds besliste : « de redenen door 
(de verweerders) aangevoerd, blij
ken wei degelijk elementen te be
vatten die, nader onderzoeht, moge
lijk kunnen aanwijzen dat de nor
male huurwaarde met meer dan 15 
pet. steeg » en « het komt dan ook 
aangewezen voor, vooraleer ten· 
gronde te wijzen, een deskundige 

aan te stellen »; dat het vonnis aldus 
beslist over de vraag of de vordering 
tot herziening van de verweerders 
al dan niet waarschijnlijk gegrond 
lijkt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis derhalve niet meer behoefde 
te antwoorden op eisers conclusie, 
in zoverre daarin opnieuw de ont
vankelijkheid van de vordering 
werd betwist, nu ingevolge de beslis
sing van het tussenvonnis die eon
clusie niet dienend was; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door erop te wijzen dat de 
groei van de huurprijzen van de na
burige eigendommen niet minder 
dan 65 pet. en 36 pet. bedroeg, impli
ciet maar zeker te kennen geeft dat 
het ten deze niet gaat om een nor
male ontwikkeling, die bij het slui
ten van de overeenkomst of bij de 
laatste herziening voorzienbaar was 
maar, zoals reeds blijkt uit het ant
woord op het tweede onderdeel, om 
een zo belangrijke groei dat hij niet 
kon worden voorzien; 

Dat het onderdeel dat, in zoverre 
het aanvoert dat het vonnis, als 
nieuwe omstandigheid, een normale 
ontwikkeling van de huurprijzen in 
aanmerking neemt, feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het vonnis genoemd artikel 6 
niet schendt door het enkele feit dat 
het aanneemt dat de onvoorzienbare 
ontwikkeling van de huurprijzen 
van de naburige eigendommen, zo
als zij zich ten deze heeft voorge
daan, op zichzelf als een nieuwe om
standigheid in de zin van artikel 6 
van de Handelshuurwet moet wor
den besehouwd, zonder dat het bo
vendien andere omstandigheden 
aanwijst waardoor die ontwikkeling 
is ontstaan; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar reeht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

15 maart 1985 1' kamer - Voorzit-
ter en verslaggever : de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Van Ommeslaghe. 

Nr. 428 

1' KAMER - 15 maart 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK 
- BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK 
- DESKUNDIGE DIE KAN WORDEN VER-
DACHT VAN PARTIJDIGHEID. 

3° DESKUNDIGENONDERZOEK 
BURGERLIJKE ZAKEN - DESKUNDIGE DIE 
KAN WORDEN VERDACHT VAN PARTIJDIG
HEID- GEEN SCHENDING VAN ART. 6 EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
VEREISTEN. 

1° Bij de beoordeling of een zaak eerlijk 
is behandeld in de zin van art. 6.1 Eu
ropees Verdrag Rechten van de Mens 
moet worden nagegaan of de zaak in 
haar geheel op een eerlijke wijze is 
behandeld (1). · 

2° en 3° Uit de enkele omstandigheid dat 
een door de rechter aangesteld des
kundige van partijdigheid kan worden 

eventuele partijdigheid verweer te voe
ren (2). (Art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens.) 

(ECTORS, TREYS, MAGRIA, ARNOULD, 
WEERDT, STIJNEN T. DE GRAEVE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4439) 

DE 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 6, lid 1, van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955, en van het algemeen 
beginsel betreffende het recht van verde
diging, 

doordat het arrest de vordering van 
verweerder, strekkend tot de veroorde
ling van eiser tot onmiddellijke afwer
king en aflevering van het door verweer
der gekochte appartement en tot beta
ling van een vergoeding wegens vertra
ging in de afwerking, gegrond verklaart, 
en de vordering van eiser, strekkend tot 
de veroordeling van verweerder tot beta
ling van een bedrag van 263.293 frank, 
gedeeltelijk ongegrond verklaart, op 
grond onder meer : dat eiser inriep dat 
de deskundige F. Van den Heuvel, zijn 
opdracht had dienen te weigeren; dat de 
door eiser aangehaalde redenen waren 
dat: 1. tijdens de periode 1970-1980 de 
deskundige vrij regelmatig opdrachten 
uitvoerde voor de school Groep T te Leu
ven, school waar verweerder op dat 
ogenblik directeur was, 2. de deskundige 
in maart 1980 plannen maakte voor de 
verbouwingen aan het eigen huis van 
verweerder, 3. tijdens de afwerking van 
het deskundigenverslag F. Van den Heu
vel tegen eiser procedeerde, zoals bleek 
uit de dagvaarding van 12 juli 1977 voor 
het Vredegerecht van het tweede kanton 
Leuven; dat eiser evenwel vruchteloos 
staande houdt dat de neutraliteit van de 

verdacht, kan niet worden afgeleid dat 1-----------------
de zaak niet eerlijk is behandeld; dat 
kan met name niet wanneer partijen 
de gelegenheid hebben gehad t.a. v. de 

(1} Cass., 18 jan. 1984, A.R. nr. 2921 
(A.C., 1983-84, nr. 260}. 

(2} Zie Cass., 16 dec. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 233} en 1 feb. 1984, A.R. nr. 3370 
(ibid., 1983-84, nr. 298}; YOLANDA VANDEN BosCH, 
« Kroniek van de Belgische rechtspraak 
(1981-1983} met betrekking tot de Europese 
Conventie van de Rechten van de Mens », in 
R. W., 1984-1985, kol. 433 tot 462. 
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gerechtelijke deskundige in het gedrang 
komt omdat hij tijdens de periode 
1970-1980 regelmatig opdrachten zou uit
gevoerd hebben voor de school van 
Groep T te Leuven, school waar verweer
der op dat ogenblik directeur was; dat 
aan de hand van de door eiser overgeleg
de bescheiden blijkt dat verweerder, in 
de zomer van 1975, in zijn hoedanigheid 
van afgevaardigd beheerder van de ver
eniging zonder winstoogmerk « Groep T • 
is opgetreden naar aanleiding van een 
verbouwing te Kessel-Lo, verbouwing 
waarvan de ontwerper architect F. Van 
den Heuvel was; dat op dat ogenblik de 
werkzaamheden van architect F. Van 
den Heuvel in het kader van zijn gerech
telijke zending al ver gevorderd waren; 
dat twee jaar voordien de gerechtelijke 
deskundige bij herhaaldelijk tegenspre
kelijke contactopnamen reeds ernstige 
pogingen had gedaan om het geschil tus
sen partijen te beiiindigen bij wijze van 
minnelijke schikking; dat de bouwheer 
van de verbouwingswerken te Kessel-Lo 
de vereniging zonder winstoogmerk 
« Groep T '' was, en niet verweerder ten 
persoonlijken titel; dat de plannen voor 
de verbouwing aan het eigen huis van 
verweerder dagtekenen van maart 1980, 
wanneer het deskundigenverslag reeds 
meer dan twee jaar voordien (3 novem
ber 1977) was neergelegd; dat architect 
Van den Heuvel, door de vrederechter 
van het tweede kanton Leuven als 
scheidsrechter aangesteld om het kadas
traal inkomen te bepalen van een reeks 
onroerende goederen waaronder enkele 
toebehorende aan eiser, verklaart ver
plicht te zijn geweest zijn onbetaalde 
ereloon door de vrederechter te doen be
groten; dat deze elementen onvoldoende 
.zijn om de onpartijdigheid van de ge
rechtelijke deskundige in huidige zaak 
in twijfel te trekken; dat de kritiek tegen 
de gerechtelijke deskundige geen enkel 
element inhoudt, van aard de vaststellin
gen en besluiten van deskundige F. Van 
den Heuvel te ontzenuwen; dat er geen 
aanleiding is om een nieuwe deskundige 
aan te stellen; 

terwijl een deskundige van wie men 
terecht kan vermoeden dat hij niet de 
onpartijdigheid aan de dag zal leggen 
waarop iedere partij recht heeft, zich er
van dient te onthouden een gerechtelijke 
opdracht uit te voeren, op gevaar bet 
recht van verdediging en het recht op 
een eerlijke behandeling van de zaak in 
hoofde van een van de partijen te schen
den; van een deskundige die op een 
ogenblik dat zijn gerechtelijke opdracht 

nog niet bei:Hndigd was, als architect ver
bouwingen heeft ontworpen voor een ver
eniging waarvan een partij afgevaardig
de-beheerder was, en waarvan vastge
steld wordt dat hij nadien voor die partij 
persoonlijk ook nog verbouwingen heeft 
ontworpen, gevreesd kan worden dat hij 
tegenover die partij, in de uitoefening 
van zijn gerechtelijke opdracht, niet de 
nodige afstand heeft genomen; van een 
deskundige die, op een ogenblik dat zijn 
gerechtelijke opdracht nog niet beiiin
digd was, een andere partij gedagvaard 
heeft tot betaling van zijn ereloon in een 
andere zaak, anderzijds gevreesd kan 
worden dat hij tegenover die andere par
tij, in de uitoefening van zijn gerechte
lijke opdracht, niet de nodige gemoeds
rust aan de dag gelegd heeft; het arrest 
derhalve, uit de door het hof van beroep 
vastgestelde elementen, niet wettig heeft 
kunnen afleiden dat de onpartijdigheid 
van de gerechtelijke deskundige in deze 
zaak niet in twijfel kan getrokken wor
den, zodat het arrest, door niettemin de 
besluiten van de deskundige te bekrach
tigen, het recht van verdediging van ei
ser miskent (schending van het alge
meen beginsel betreffende het recht van 
verdediging) en hem een eerlijke behan
deling van zijn zaak ontzegt (schending 
van artikel 6, lid 1, van het Europees 
Verdrag over de Rechten van de Mens): 

Overwegende dat het arrest v66r 
de voorlaatste van de consideransen 
die in het middel zijn overgenomen, 
ook nog als reden geeft : « dat de 
eerste rechter terecht onderstreept 
dat de aangestelde deskundige op 
zeer volledige wijze en nauwgezet 
zijrt taak heeft vervuld; dat het vast
staat dat meerdere bladzijden van 
zijn verslag onder meer aan de 
meer- en minwerken gewijd werden; 
dat telkens de voorgestelde rekenin
gen werden besproken, bekritiseerd 
en dat vervolgens een eigen raming 
werd vooropgesteld, hetgeen wijst 
op een grondig onderzoek »; 

Overwegende dat het recht van 
verdediging kan worden geschonden 
of artikel 6.1 van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en van de Funda
mentele Vrijheden, in zoverre het 
bepaalt dat een ieder recht heeft op 
een eerlijke behandeling van zijn 
zaak, kan worden miskend wanneer 
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de rechter zijn beslissing laat steu
nen op het advies van een partijdige 
deskundige; dat evenwel het vereis
te van de onpartijdigheid van een 
deskundige niet kan worden gelijk
gesteld met het uitdrukkelijk in het 
Verdrag vermelde vereiste van een 
onpartijdig en onafhankelijk rech
ter, nu deze na het debat over de 
zaak beslist, terwijl gene v66r het 
debat aileen maar een advies ver
strekt, dat voor de rechter kan wor
den aangevochten; 

Overwegende dat een zaak eerlijk 
is behandeld in de zin van de even
genoemde verdragsbepaling, wan
neer zij, in haar geheel genomen en 
bezien naar het tijdstip van de uit
eindelijke beslissing over de feiten, 
een eerlijke behandeling heeft ge
had; 

Overwegende dat de enkele om
standigheid dat een deskundige zijn 
taak heeft volbracht onder omstan
digheden die partijdigheid zouden 
kunnen meebrengen, niet insluit dat 
de zaak niet eerlijk is behandeld; 
dat zulks met name niet het geval is· 
wanneer partijen de gelegenheid 
hebben gehad ten aanzien van de 
eventuele partijdigheid verweer te 
voeren en de rechter over dat ver
weer regelmatig heeft beslist; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze onderzoekt of de aangevoerde 
partijdigheid heeft bestaan en in 
concreto de redenen aangeeft waar
om de rechters die aanvoering ver
werpen, te weten de feitelijke gedra
gingen van de expert en de inhoud 
van zijn verslag; 

Dat het aldus het recht van verde
diging van de eisers alsmede hun 
recht op een eerlijke behandeling 
van hun zaak niet miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Gryse en Nelis
sen Grade. 

Nr. 429 

1' KAMER - 15 maart 1985 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - FAILLISSEMENT - HANDELIN
GEN OF BETALINGEN VERRICHT MET BE
DRIEGLIJKE BENADELING VAN DE SCHULDE!
SERS - BEGRIP. 

Om op grand van art. 448 Faillissements
wet de nietigheid te doen uitspreken 
van een handeling of betaling, verricht 
met bedrieglijke benadeling van de 
schuldeisers, kan de curator volstaan 
met te bewijzen dat de handeling of 
betaling abnormaal was en dat de 
schuldenaar gehandeld heeft met de 
wetenschap dat de schuldeisers zouden 
worden benadeeld (1). 

(CLAERHOUT D., CLAERHOUT P.V.BA, VERBEKE 
T. MR. D'HULST Q.Q.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4440) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 oktober 1982 door 

(1) Zie Cass., 9 juli 1953 (Bull. en Pas., 1953, 
I, 908); DE PAGE, Traite, d. III, nr. 235; P. VAN 
0MMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1968 
tot 1973). Les obligations "• in Rev. crit. jur. 
beige, biz. 597 tot 736 (biz. 693 tot 696, nrs. 110 
tot 112); H. LAoA, « Rechtsvordering van de 
persoonlijke schuldeisers bij frauduleuze in
breng van hun schuldenaar in een vennoot
schap "• in Jura Falconis, vol. XV, 1978-1979, 
biz. 237 tot 247; E. DE LUYCK, « Het bedrog van
wege de schuldenaar en de derde medeplich
tigheid in de actio-pauliana. Een onderzoek 
van het Belgische en Franse recht », ibid., biz. 
621 tot 659; R. KRUITHOF, « Overzicht van recht
spraak (1974-1980). Verbintenissen », in Tijd
schrift voor Privaatrecht, 1983, biz. 495, nrs. 
184 tot 186. 
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het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1167 van het Bur
gerlijk Wetboek en 448 van de wet van 
18 april 1951 op het faillissement, de 
bankbreuk en de opschorting van beta
ling, 

doordat het arrest, na te hebben geoor
deeld dat voor de toepassing van artikel 
448 van de Faillissementswet vereist is 
dat de schuldvordering dagtekent van 
voor de betwiste rechtshandeling, dat de 
schuldeiser benadeeld is door de verar
ming van de schuldenaar, dat de schul
denaar bedrieglijk heeft gehandeld, en 
dat er medeplichtigheid is van de derde, 
beslist dat de verkoopovereenkomst van 
24 maart 1970 tussen de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Berth-Steelandt en de eisers sub 1 
en 3 gesloten werd met bedrieglijke be
nadeling van de rechten der schuldei
sers, en bijgevolg deze verkoopovereen
komst nietig verklaart, op grond dat de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Berth-Steelandt, die 
zich alsdan virtueel in staat van faillisse
ment bevond, met zekerheid wist dat zij 
door de verkoop, zoals deze in werkelijk
heid is doorgegaan, haar andere schuld
eisers benadeelde, dat deze verkoop geen 
gewone verkoop was waarbij het ver
kochte onroerend goed in het vermogen 
van de verkoopster vervangen wordt 
door een andere waarde waarop de 
schuldeisers desnoods hun schuldvorde
ring kunnen uitvoeren, dat uit de onder
handse akte en de notarieHe akte van 24 
maart 1970 blijkt dat de koopsom van 
610.000 frank betaald werd door vermin
dering van de schuldvordering van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Claerhout op de ver
koopster, en dat het trouwens niet bewe
zen is dat de kopers op enig ogenblik het 
bedrag van 610.000 frank aan de ver
koopster ter hand hebben gesteld, 

terwijl, opdat een overeenkomst nietig 
zou zijn wegens bedrieglijke benadeling 
der schuldeisers, vereist is dat de schul
denaar gehandeld heeft met het oogmerk 
om zijn schuldeisers te schaden en de 
bedoeling gehad heeft hen te benadelen 
ten voordele van een van hen; het arrest 
derhalve het bedrieglijk inzicht van de 
schuldenaar niet kon afleiden uit de en
kele omstandigheden dat hij zich vir
tueel in staat van faillissement bevond 
en wist dat de handeling de andere 
schuldeisers benadeelde, welke weten- · 

schap zou volgen uit het ongewoon ka
rakter van de verkoop, met nam~ dat de 
prijs niet in het vermogen van d~ schul
denaar is gekomen ter vervanging van 
het verkochte goed (schending van beide 
in het middel genoemde wetsbepalin
gen): 

Overwegende dat artikel 448 van 
de Faillissementswet bepaalt dat 
nietig zijn aile handelingen of beta
lingen, verricht met bedrieglijke be
nadeling van de schuldeisers, onver
schillig op welke datum zij hebben 
plaatsgehad; dat die bepaling een 
toepassing is van de in artikel 1167 
van het Burgerlijk Wetboek neerge
legde regel; 

Overwegende dat de curator die 
zich op artikel 448 van de Faillisse
mentswet beroept, om ten aanzien 
van de schuldenaar te bewijzen dat 
de handeling of betaling met be
drieglijke benadeling van de schuld
eisers werd verricht, kan volstaan 
met te bewijzen dat de handeling of 
betaling abnormaal was en dat de 
schuldenaar gehandeld of betaald 
heeft met de wetenschap dat de 
schuldeisers zouden worden bena

·deeld; 
Dat het arrest vaststelt, enerzijds 

dat de litigieuze verkoop « geen ge
wone verkoop » was, nu de koopsom 
betaald werd door vermindering van 
de schuldvordering van tweede eise
res, anderzijds dat de gefailleerde 
die zich ten tijde van de verkoop 
« virtueel in staat van faillissement 
bevond, met zekerheid wist dat zij 
door de verkoop, zoals die in werke
lijkheid heeft plaatsgehad, haar an
dere schuldeisers benadeelde »; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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



Nr. 430 HOF VAN CASSATIE 971 

15 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de· h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Vers/aggever : de h. Caenepeel, raads
heer -: Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Nelissen Grade en De Gryse. 

Nr. 430 

i' KAMER - 15 maart 1985 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT DE MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN ,EEN GE
WONE BRIEF - ORIGINEEL VAN EEN BRIEF 
GEVOE~D BIJ CASSATIEBEROEP - MEDEDE
LING ONDER PARTIJEN OF TEKST VAN DE 
AAN H~ HOF VAN BEROEP OVERGELEGDE 
BRIEF NOCH UIT DE BESTREDEN BESLISSING 
NOCH ~.IT DE GEDINGSTUKKEN BLIJKEND -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontVankelijk is het middel, afgeleid 
uit de miskenning van de bewijskracht 
van een gewone brief, wanneer de me
dedeling onder partijen of de tekst van 
dat stuk noch uit de bestreden beslis
sing noch uit de gedingstukken blijkt, 
zelfs als eiser het origineel van een 
brief waarvan de bewijskracht zou zijn 
miskend, bij zijn cassatieberoep voegt 
(1). 

(D ... R ... T.V ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4650) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat uit de processtukken niet 

zelfde is als het stuk dat bij de voor
ziening is overgelegd : 

Overwegende dat eiseres bij haar 
verzoekschrift het origineel heeft ge
voegd van een verklaring die door 
Leentje 0 ... is ondertekend; 

Dat niet blijkt dat het nu overge
legde stuk in eerste aanleg of in ho
ger beroep werd medegedeeld op de 
wijze bepaald in de artikelen 721, 
eerste lid, 2°, en 737 van het Gerech
telijk Wetboek; 

Overwegende dat het arrest welis
waar gewag maakt van de overleg
ging van « schriftelijke getuigenis
sen » waarop eiseres steunde om te 
beweren dat de bedenkelijke gedra
ging van verweerder aan haar, niet 
ontkende, buitenechtelijke omgang 
het karakter van grove beledigingen 
ontnam; dat nochtans de bewoordin
gen van de overgelegde stukken 
noch door het arrest, noch door enig 
ander processtuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, worden weer
gegeven; 

Dat het Hof niet kan nagaan of de 
tekst van de schriftelijke verklaring 
die bij de voorziening wordt ge
voegd, overeenstemt met de tekst 
van de stukken die eerder voor de 
feitenrechters werden aangevoerd; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid tegen het middel dat in bei
de onderdelen op de inhoud van het 
bijgevoegde stuk steunt, mitsdien 
dient te worden aangenomen; 

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

blijkt dat de akte waarvan de be- 15 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
wijskracht zou zijn geschonden, de- ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
-----------------!- Verslaggever : de h. Poupart, raads

(1) Zie Cass., 17 dec. 1976 (A.C., 1977, 437), 9 
dec. 1977 (ibid., 1978, 431) en 6 nov. 1980, A.R. 
nr, 6180 (ibid., 1980-81, nr. 147). 

heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Houtekier en Biitzler. 
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Nr. 431 

1 • KAMER - 15 maart 1985 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - ARTT. 1382 EN 1383 

B.W. - DRAAGWIJDTE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - OORZA

KELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE 
- SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN 
EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLE
MENTAIRE VERPLICHTING - CRITERIUM. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - OORZA

KELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE 
- PERSONEELSLID RIJKSONDERWIJS AR
BEIDSONGESCHIKT DOOR VERKEERSONGE
VAL WAARVOOR EEN DERDE AANSPRAKELIJK 
IS- MEERDERE UITGAVE WEGENS AANSTEL
LING VAN PLAATSVERVANGER - SCHADE DIE 
NIET TEN LASTE VAN DE STAAT MOET BLIJ
VEN. 

1" De artt. 1382 en 1383 B. W. verplichten 
degene door wiens fout aan een ander 
schade is veroorzaakt, die schade inte
graal te vergoeden, wat impliceert dat 
de benadeelde teruggeplaatst wordt in 
de toestand waarin hij zou zijn geble
ven indien de fout waarover hij zich 
beklaagt, niet was gepleegd (1). 

2" De vaststelling dat een uitgave of 
prestatie een contractuele, wettelijke 
of reglementaire verplichting als 
rechtsgrond heeft, is niet voldoende 
om het oorzakelijk verband tussen een 
onrechtmatige daad van een derde en 
die uitgave of prestatie te ontkennen; 
het bestaan van zulk een verplichting 
kan wei verhinderen dat schade in de 
zin van art. 1382 B. W. ontstaat wan
neer blijkens de inhoud of de strek
king van de overeenkomst, de wet of 
het reglement, de te verrichten uitgave 

overgegaan, een gevolg is van de on
rechtmatige daad (2). 

3" Wettig is de beslissing waarbij de aan
sprakelijke voor een verkeersongeval, 
waarvan een personeelslid van het 
Rijksonderwijs het slachtoffer was, 
veroordeeld wordt om de meerdere uit
gave voortvloeiend uit de aanstelling 
van een plaatsvervanger voor die leer
kracht aan de Staat terug te betalen, 
wanneer de rechter eensdeels vaststelt 
dat die meerdere uitgave beantwoordt 
aan het verschil tussen de actuele toe
stand en de toestand die er zou ge
weest zijn indien het ongeval niet had 
plaatsgevonden en, anderdeels, oor
deelt dat uit de wettelijke opdracht de 
continui'teit van het onderwijs te hand
haven en uit de statutaire verplichting 
de wedden van het onderwijzend per
soneel uit te betalen, niet volgt dat de 
door de bedoelde fout noodzakelijk ge
worden meerdere uitgave ten laste van 
de Staat dient te blijven (3). 

(BELGISCHE LLOYD N.V. T. BELGISCHE STAAT -
MIN. V. NATIONALE OPVOEDING) 

ARREST 

(A.R. nr. 4482} 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste en het tweede middel 
· samen, 

het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na overwogen te 
hebben dat « indien aan de Belgische 
Staat de wettelijke verplichting opgelegd 
wordt de continui:teit van het onderwijs 
te verzekeren en de wedde van de leer
krachten uit te betalen », vaststelt dat 

of prestatie definitief voor rekening ------------------
moet blijven van diegene die zich er
toe heeft verbonden of die ze ingevolge 
de wet of het reglement moet verrich
ten, zelfs als de omstandigheid, naar 
aanleiding waarvan tot uitvoering van 
de uitgave of prestatie moet worden 

(1) Cass., 21 feb. 1984, A.R. nr. 
(A.C., 1983-84, nr. 347). 

8443. 

(2) Cass., 9 maart 1984, A.R. nr. 3919 
(A. C., 1983-84, nr. 393), R. W., 1983-1984, col. 
2805, met noot Marc C. Kruitbof « De beteke
nis van het cassatiearrest van 9 maart 1984 in 
de discussie omtrent de doorbraak van causaal 
•verband door een eigen juridische oorzaak ». 

(3) Zie : Cass., 25 maart 1957 (A.C., 1957, 
617); 28 feb. 1984, A.R. nr. 8264 (ibid., 1983-84, 
nr. 362); 4 sept. 1984, A.R. nr. 8368 
(ibid., 1984-85, nr. 2). 
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« de vordering van de Belgische Staat 
geenszins de terugbetaling beoogt van de 
uitgaven verricht voor mevr. Redant, 
aangezien dit aan de wettelijke verplich
ting beantwoordt, maar aileen de terug
betaling vraagt van de door het ongeval 
en de foutieve daad van de aangestelde 
van de verzekerde van appellante (eise
res) bijkomende uitgaven, voortvloeiend 
uit de indienstneming van plaatsvervan
gers >>, en dat << niet kan betwist worden 
dat ter zake, ten gevolge van de fout van 
de heer Pauwels, de Belgische Staat ver
plicht werd tot aanstelling van plaatsver
vangers om de continu1teit van zijn wet
telijke verplichting te verzekeren, conti
nu1teit welke niet kon worden voortgezet 
ten gevolge van de fout van de aange
stelde van de verzekerde van appellan
te •, beslist dat << ge1ntimeerde (verweer
der) recht heeft op de terugbetaling van 
deze uitgaven welke veroorzaakt werden 
en in causaal verband staan met bedoel
de fout », 

terwijl, wanneer de overheid kosten 
doet alleen om zich te kwijten van een 
wettelijke verplichting, zoals ten deze de 
wettelijke verplichting de continu1teit 
van het onderwijs te verzekeren, zij door 
de loutere vervulling van deze verplich
ting, onverschillig of de gemaakte kosten 
als bijkomende uitgaven kunnen be
schouwd worden, geen schade lijdt die in 
oorzakelijk verband staat, in de zin van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
met de eventuele fout van een derde, zo
dat het arrest dat vaststelt dat de Belgi
sche Staat tot de aanstelling van plaats
vervangende leerkrachten verplicht werd 
om de continu1teit van zijn wettelijke 
verplichting te verzekeren, niet wettelijk 
kon beslissen dat de Belgische Staat 
recht had op de terugbetaling van de 
daartoe gemaakte uitgaven; 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de stelling van hui
dige eiseres, die voorhield dat de Belgi
sche Staat geen 206.702 frank kon vorde
ren daar de aansprakelijke in het kader 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek enkel verplicht is de benadeelde in 
dezelfde situatie te brengen waarin hij 
had verkeerd indien het ongeval niet 
had plaatsgevonden, dat de werkelijke 
meeruitgave, die verweerder door het on
geval gedaan heeft, enkel het verschil is 
tussen de weddetoelagen betaald aan de 
plaatsvervangers en de wedde die ver
weerder aan Redant had moeten uitke
ren indien het ongeval niet had plaatsge-

vonden, en dat bijgevolg van 206.702 
frank weddetoelagen aan de plaatsver
vangers, de wedde van Redant, te weten 
345.418 frank, moet worden in mindering 
gebracht, zodat verweerder geen meer
uitgave gedaan heeft die haar oorzaak 
vindt in het ongeval, verwerpt, onder 
voorwendsel dat, zonder het bestaan van 
het ongeval, verweerder 345.418 frank 
aan mevr. Redant had moeten uitbeta
len, en ten gevolge van kwestieus onge
val, 345.418 frank plus 206.702 frank wer
den uitbetaald, 

terwijl de Belgische Staat de wedde 
van het slachtoffer verder is blijven uit
betalen op grand van het statuut, waar
uit volgt dat deze doorbetaling bij het 
nagaan van het oorzakelijk verband tus
sen de onregelmatige daad en de be
weerde schade van de Staat en van de 
omvang van deze schade, buiten be
schouwing moet worden gelaten, en der
halve de Staat, na het ongeval, zoals 
voordien, een enkele wedde is blijven be
talen om de prestaties van een leer
kracht te bekomen, en terwijl dus 
slechts het eventueel verschil tussen de 
wedde die de Staat aan de plaatsver
vangers gedurende de vergoedbare perio
de heeft uitbetaald en de wedde die hij 
gedurende dezelfde periode aan het 

. slachtoffer voor haar prestaties heeft 
moeten betalen, indien het schadegeval 
niet had voorgedaan, ten laste kon vallen 
van de dader, zodat het arrest, door de 
betaling aan plaatsvervangers om de 
hierboven opgegeven reden principieel 
integraal ten laste te leggen van de aan
sprakelijke, een schending inhoudt van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek: 

Overwegende dat de vaststelling 
dat een uitgave of prestatie een con
tractuele, wettelijke of reglementai
re verplichting als rechtsgrond 
heeft, niet voldoende is om het oor
zakelijk verband tussen een on
rechtmatige daad van een derde en 
die uitgave of prestatie te ontken
nen; dat het bestaan van een con
tractuele, wettelijke of reglementai
re verplichting wel kan verhinderen 
dat schade, in de zin van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
ontstaat, inzonderheid wanneer, blij
kens de inhoud of de strekking van 
de overeenkomst, de wet of het re
glement, de te verrichten uitgave of 
prestatie definitief voor rekening 
moet blijven van diegene die zich 
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ertoe heeft verbonden of die ze inge
volge de wet of het reglement moet 
verrichten, zelfs als de omstandig
heid op grond waarvan tot uitvoe
ring van de uitgave of prestatie 
moet worden overgegaan, een ge
volg is van een onrechtmatige daad; 

Overwegende dat artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek degene door 
wiens schuld aan een ander schade 
wordt veroorzaakt, verplicht deze 
schade integraal te vergoeden, wat 
impliceert dat de benadeelde terug
geplaatst wordt in de toestand waar
in hij zou zijn gebleven indien de 
fout waarover hij zich beklaagt, niet 
was gepleegd; 

Overwegende dat het arrest, bene
vens de in het eerste middel geci
teerde consideransen, ook nog over
weegt : « Dat zonder het bestaan 
van het ongeval, (verweerder) 
345.418 frank aan mevr. Redant had 
moeten betalen en, ten gevolge het 
kwestieus ongeval, 345.418 frank 
plus 206.702 frank werden uitbe
taald; dat (eiseres) die ertoe ver
plicht is de benadeelde in dezelfde 
situatie te brengen waarin hij had 
verkeerd indien het ongeval niet 
had plaatsgegrepen, gehouden is in 
te staan voor de terugbetaling van 
deze meeruitgaven »; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus eensdeels onderzoeken welke 
de toestand van verweerder zou zijn 
geweest indien het door de fout van 
de aangestelde van de verzekerde 
van eiseres veroorzaakte ongeval 
niet had plaatsgevonden, en ander
deels oordelen dat uit verweerders 
wettelijke opdracht de continu'iteit 
van het onderwij s te handhaven en 
uit de statutaire verplichting de 
wedden aan het onderwijzend per
soneel uit te betalen, niet volgt dat 
de door de bedoelde fout noodzake
lijk geworden meerdere uitgave ten 
laste van verweerder dient te blij~ 
ven; 

Dat het arrest, door op die gron
den eiseres te veroordelen tot een 
schadevergoeding gelijk aan de ver-

oorzaakte meerdere uitgave, artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek 
niet schendt; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenom~n; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 van het 
Gerechtelijk Wetboek (lees Burgerlijk 
Wetboek) en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het verweer van (ei
seres), die aanvoerde dat een tegenspre
kelijke minnelijke expertise uitgewezen 
heeft dat de arbeidsongeschiktheid van 
mevr. Redant maar gedeeltelijk haar 
oorsprong vindt in de fout van haar ver
zekerde, doch grotendeels het gevolg was 
van haar lichamelijke toestand en zon
der verband met het ongeval, verwerpt 
op grond dat de vaststellingen van het 
minnelijk deskundigenverslag ter zake 
niet afdoende zijn, vermits (verweerder) 
de terugbetaling van de wedde van me
vrouw Redant niet vordert, maar deze 
van de uitgaven voortspruitend uit haar 
« werkonbekwaamheid » veroorzaakt 
door het ongeval, 

terwijl het arrest aldus nalaat te ant
woorden op de in hoger beroep genomen 
conclusie waarin eiseres juist voorhield 
dat het oorzakelijk verband tussen de ar
beidsongeschiktheid, en dus de beweerde 
schade daaruit voortspruitend, en het on
geval door het minnelijk deskundigen
verslag werd weerlegd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), ten minste 
nalaat het bestaan van dit oorzakelijk 
verband te onderzoeken (schending van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het arrest de in 
het middel aangehaalde considerans 
laat voorafgaan door de niet aange
vochten vaststelling « dat uit de 
neergelegde medische getuigschrif
ten blijkt dat mevr. Redant werkon
bekwaam is geweest tot 31 mei 1975, 
wat haar belette haar onderwijs
plicht te vervullen wegens ongeval; 
dat de inhoud van deze getuigschrif
ten omtrent de volledige werkonbe
kwaamheid van mevr. Redant niet 
wordt bekritiseerd ( ... ) »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
te kennen geeft dat de medische ge
tuigschriften die aan het hof van be
roep werden overgelegd, bewijzen 
dat de getroffene ten gevolge van de 
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verwondingen opgelopen bij het on
geval tot 31 mei 1975 niet in staat is 
geweest haar beroep uit te oefenen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door nauwkeurig en omstandig 
de feitelijke gegevens te vermelden 
waarop zij hun overtuiging laten 
steunen, de door eiseres met die ge
gevens strijdige of andere aange
voerde gegevens verwerpen en aldus 
haar conclusie beantwoorden; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat de appel
rechters het in het middel bedoelde 
oorzakelijk verband niet hebben on
derzocht, op een verkeerde lezing 
van het arrest berust; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

15 maart 1985 1• kamer - Voorzit-
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Van Ryn en Nelissen Grade. 

Nr. 432 

1 • KAMER - 15 maart 1985 

ONDERWIJS - WET VAN 29 MEl 1959 TOT 
WIJZIGING VAN DE WETGEVING BETREFFEN
DE HET BEWAARSCHOOLONDERWIJS, HET LA
GER, MlDDELBAAR, NORMAAL, TECHNISCH 
EN KUNSTONDERWIJS, AR'IT. 24, §§ 2 EN 3, 38 
- DEFINITIEVE BENOEMING ALS HOOFDON
DERWIJZERES VAN EEN FRANSTALIGE GE
MEENTESCHOOL IN EEN RANDGEMEENTE 
VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE - IN
HOUDING VAN DE WEDDETOELAGEN- GEEN 

AANTASTING VAN DE AAN DE BENOEMING 
VERBONDEN BEZOLDIGINGSREGELING. 

De aan een definitieve benoeming als 
hoofdonderwijzeres van een gemeente
school verbonden bezoldigingsregeling 
wordt niet aangetast wanneer de door 
de Staat verleende en met toepassing 
van art. 36 wet 29 mei 1959 recht
streeks en maandelijks aan de hoofd
onderwijzeres uitbetaalde weddetoela
gen krachtens art. 24, § 3, van evenver
melde wet worden ingehouden op 
grand dat de betreffende onderwijsin
richting de gestelde voorwaarden niet 
vervult omdat de hoofdonderwijzeres, 
die benoemd werd aan een franstalige 
gemeenteschool in een randgemeente 
van de Brusselse agglomeratie, de ver
eiste taalkennis niet kan bewijzen (1). 

(HENRO'ITE T. GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM, 
BELGISCHE STAAT - MIN. V. NATIONALE OP

VOEDING) 

ARREST 

(A.R. nr. 4483) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1983 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Op de voorziening tegen de ver
weerder, Belgische Staat: 

Overwegende dat die partij door 
verweerster tot vrijwaring is opge
roepen; dat eiseres tegen die partij 
geen vordering heeft ingesteld en 
dat ten behoeve van die partij tegen 
eiseres geen veroordeling is uitge
sproken, behalve die in de kosten, 

(1) en (2) Het openbaar ministerie conclu
deerde tot de niet-ontvankelijkheid van het 
eerste onderdeel van het middel op grond dat 
het arrest de verwerping van de vordering van 
eiseres niet alleen laat steunen op de in het 
middel aangehaalde consideransen, maar haar 
vordering tot betaling van een bestuursvergoe
ding ook verwerpt op de zelfstandig niet aan
gevochten grond dat, ook al is haar benoeming 
als hoofdonderwijzeres definitief geworden, de 
bestuursvergoeding haar niet kan worden toe
gewezen omdat zij aan de daarvoor gestelde 
vereisten niet voldeed, zij niet ingegaan is op 
de regelmatige aanmaningen om het vereiste 
taalexamen af te leggen en de eerste toeken
ningen van de vergoeding berustten op een 
voorlopige afwijking. 
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waaromtrent eiseres geen middel 
aanvoert; 

Dat de voorziening derhalve ai
leen als oproeping tot bindendver
klaring kan gelden, zoals subsidiair 
wordt gevraagd; 

II. Op het overige van de voorzie
ning: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 24, § 2, en 26 van 
de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van 
sommige bepalingen van de onderwijs
wetgeving, 32 van de gecoordineerde 
wetten van 20 augustus 1957 op het lager 
onderwijs, 27 van de gecoordineerde wet
ten van 18 juli 1966 op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken, 97 van de 
Grondwet, en van het algemeen beginsel 
van de onaantastbaarheid van de defini
tief door een constitutieve administratie
ve beschikking gevestigde concrete indi
viduele situatie, · 

doordat het arrest de vordering van ei
seres tot betaling van achterstallige be
stuursvergoedingen ongegrond verklaart, 
op grond onder meer : dat de eerste rech
ters aangestipt hebben dat aileen de vas
te wervingssecretaris bevoegd is om be
wijzen omtrent de bij de wet van 2 
augustus 1963 vereiste taalkennis uit te 
reiken (artikel 53 van het koninklijk be
sluit van 18 juli 1966) en dat de naleving 
van de taalwetten een voorwaarde tot 
subsidiering uitmaakt (artikel 24, § 2, 
van de wet van 29 mei 1959), en eruit af
geleid hebben dat eiseres, die niet vol
doet aan de wettelijke voorschriften be
treffende het gebruik der talen in be
stuurszaken, geen recht heeft op de 
bestuursvergoedingen; dat eiseres op
werpt dat de eerste rechters een verwar
ring begaan hebben tussen het ontegen
sprekelijk burgerlijk recht dat spruit uit 
de akte van benoeming en het eventuele 
recht van de werkgever (inrichtende 
macht) om een toelage te bekomen in 
verband met de wedde ten gunste van ei
seres; dat, ter zake, de akte van definitie- · 
ve benoeming niet betwist wordt en de 
« ambtelijke hoedanigheid van hoofdon
derwijzeres niet (meer) kan worden ant
nomen », zoals werd vastgesteld door het 
arrest van de Raad van State van 18 ja
nuari 1983 - waarbij, op verzoek van ei
seres, een besluit van de gemeenteraad · 
van verweerster gedeeltelijk vernietigd 
wordt -, en dat de eerste rechters hoe
genaamd niet de benoeming met de toe
lagen verward hebben, maar integendeel, 

aangestipt hebben dat eiseres wist dat 
haar toestand niet regelmatig was en dat 
haar voorlopig een afwijking werd ver
leend om haar ambt verder uit te oefe
nen, en dat deze afwijking verleend 
werd om haar toe te laten, zo spoedig 
mogelijk, de vereiste bekwaamheidsbe
wijzen over de Nederlandse taal te ver
werven; dat eiseres sedert 6 juli 1967 
wist dat haar een afwijking werd toege
staan en vanaf 10 oktober 1969 opnieuw 
verwittigd en ingelicht werd dat ieder 
jaar examens over de taalkennis inge
richt worden; dat het ministerie van op
voeding haar liet weten dat het wedde
supplerrient voor schoolhoofden van 
staatswege niet kon uitgekeerd worden, 
daar zij niet in het bezit was van het 
vereiste bekwaamheidsbewijs; ( ... ) dat ei
seres voorhoudt dat zij prestaties van ad
ministratieve aard geleverd heeft, die 
het kader van de functie van onderwijze
res te buiten gaan, prestaties welke 
tweemaal talrijker zijn dan in andere ge
westen van het land, vermits ten deze 
het franstalig onderwijs onderworpen is 
aan de inspectie van twee departemen
ten van Nationale Opvoeding en dat zij 
bijgevolg recht heeft op wedde voor haar 
prestaties; dat ze eraan toevoegt dat de 
inrichtende macht en het Departement 
van Nationale Opvoeding tijdig de ver
nietiging hadden kunnen vragen van de 
akte waarvan de gevolgen thans betwist 
worden; dat het niet-vernietigen van een 
benoeming door de voogdijoverheid niet 
kan ingeroepen worden om de toeken
ning van een weddetoelage te verant
woorden, aan een leerkracht die de ver
eiste taalkennis niet kan bewijzen; dat 
eiseres ook het koninklijk besluit van 27 
juni 1974 over de barema's van de wed
den van het onderwijzend personeel in
roept; dat de vordering de betaling van 
bestuursvergoedingen beoogt; dat eiseres 
verzuimd heeft de vereiste examens af te 
Jeggen om aanspraak te kunnen maken 
op deze bestuursvergoedingen, zodat 
haar argumentatie, volgens welke zij 
recht heeft op een wedde gelijk aan die 
betaald door de Staat voor een gelijk
waardige « subsidieerbare functie », niet 
kan weerhouden worden, vermits haar 
functie niet kon gesubsidieerd worden, 
wegens gebrek aan bewijs van taalken
nis, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 26 van 
de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van 
sommige bepalingen van de onderwijs
wetgeving bepaalt dat het de inrichtende 
machten zijn die aan hun lekenpersoneel 
bezoldigingen moeten verlenen, en dat 
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die bezoldigingen ten minste gelijk moe
ten zijn aan de weddetoelagen die door 
de Staat voor de betrokkenen worden 
toegekend; artikel 32, § 1, van de gecoor
dineerde wetten van 20 augustus 1957 op 
het lager onderwijs, vervangen bij arti
kel 38 van voornoemde wet van 29 mei 
1959, bepaalt dat, inzake gemeentelijk 
onderwijs, de gemeenteraad de wedqen 
van de onderwijzers, onderwijzeressen, 
bewaarschoolonderwijzeressen en school
hoofden vaststelt overeenkomstig de be
zoldigingsregeling die op het personeel 
van het lager en bewaarschoolonderwijs 
van de Staat toepassing vindt; uit beide 
bepalingen voortvloeit dat een perso
neelslid van het gemeentelijk onderwijs 
bezoldigd wordt door de inrichtende 
macht, volgens een regeling door de ge
meenteraad vastgesteld; de ambtelijke 
hoedanigheid van het betrokken perso
neelslid, alsmede de hieraan verbonden 
bezoldigingsregeling, in de verhouding 
tussen de inrichtende macht en dat het 
personeelslid, ingevolge het algemeen 
beginsel van de onaantastbaarheid van 
de definitief door een constitutieve admi
nistratieve beschikking gevestigde con
crete individuele situatie, definitief zijn 
verworven vanaf het ogenblik dat de ter
mijn voor het instellen van een annula
tieberoep bij de Raad van State tegen 
het benoemingsbesluit verstreken is, 
zelfs indien zou worden aanvaard dat die 
benoeming onrechtmatig zou zijn ge
weest, bijvoorbeeld omdat het benoemde 
personeelslid niet voldeed aan de taal
vereisten; noch het feit dat de inrichten
de macht voor de betaling van de wedde 
voor dat personeelslid niet of niet meer 
gesubsidieerd wordt, bijvoorbeeld omdat 
de school zich, in strijd met de subsi
dieringsvoorwaarde bepaald in artikel 24, 
§ 2, van de wet van 29 mei 1959, niet zou 
gedragen naar de toepassing van de taal
wetten, noch het feit dat het personeels
lid zelf niet zou voldoen aan de vereisten 
gesteld door artikel 27 van de gecoordi
neerde wetten van 18 juli 1966 op het ge
bruik van de talen in bestuurszaken. Om 
een bepaalde betrekking in een franstali
ge gemeenteschool in een randgemeente 
uit te oefenen, afbreuk kunnen doen aan 
de ambtelijke hoedanigheid van het 
personeelslid en aan de hieraan verbon
den bezoldigingsregeling, zodat het ar
rest, door te beslissen dat eiseres geen 
aanspraak kan maken op de bestuurs
vergoedingen verbonden aan het ambt 
van hoofdonderwijzeres in het gemeente
lijk onderwijs te Wezembeek-Oppem, op 
de loutere grond, enerzijds, dat haar toe-

stand niet regelmatig is, in het bijzonder 
dat zij niet voldoet aan de vereisten ge
steld door artikel 27 van de gecoordi
neerde wetten op het gebruik van de ta
len in bestuurszaken en, anderzijds, dat 
haar functie niet kan gesubsidieerd wor
den wegens gebrek aan bewijs van taal
kennis, zoals voorzien bij genoemd arti
kel 27, het recht van eiseres op een 
bezoldiging ten laste van verweerster 
miskent (schending van de artikelen 26 
van de wet van 29 mei 1959 en 32, § 1, 
van de gecoordineerde wetten van 20 au
gustus 1957), het definitief karakter van 
dit recht, in de verhouding tussen eise
res en verweerster, miskent (schending 
van het algemeen beginsel van de onaan
tastbaarheid van de definitief door een 
constitutieve administratieve beschik
king gevestigde concrete individuele si
tuatie), en aan de voorwaarden voor sub
sidiering van verweerster door verweer
der, evenals aan de vereisten voor de 
effectieve uitoefening van de betrekking 
van hoofdonderwijzeres, ten onrechte 
het karakter verleent van voorwaarden 
voor de bezoldiging van eiseres voor dat 
ambt (schending van de artikelen 24, § 2, 
van de wet van 29 mei 1959 en 27 van de 
gecoi:irdineerde wetten van 18 juli 1966), 
en het arrest derhalve niet wettelijk ver
antwoord is; 

tweede onderdeel, eiseres in haar con
clusie inriep, zoals trouwens door het ar
rest wordt vastgesteld, dat zij talrijke 
prestaties van administratieve aard had 
verricht, die het kader van de functie 
van onderwijzeres te buiten gingen, en 
dat zij bijgevolg recht op wedde voor die 
prestaties had; het arrest evenwel geen 
antwoord geeft op dit middel, afgeleid uit 
het recht om voor geleverde prestaties 
vergoed te worden, zodat het arrest niet 
regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Over de grond van niet-ontvanke

lijkheid van het onderdeel afgeleid 
uit gebrek aan belang : 

Overwegende dat de in het middel 
achterwege gelaten consideransen 
van het arrest luiden als volgt : 
« Overwegende dat (eiseres) aan
voert dat indien haar benoeming in 
strijd is met artikelen 27 en 53 van 
de wetten op het gebruik der talen 
in bestuurszaken, deze nietigheid 
verjaart na vijf jaar, zodat de akte 
van benoeming al haar uitwerksel::; 
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behoudt, met inbegrip van de finan
ciele gevolgen, daar de benoeming 
van (eiseres) geschiedde zonder 
voorwaarde noch voorbehouden en 
goedgekeurd werd door de provin
ciale overheid; overwegende dat -
zoals onderstreept in het arrest van 
de Raad van State (punt 3.2, pagina 
9) - de benoeming van (eiseres) de
finitief is geworden, zelfs indien zou 
worden aanvaard dat die benoeming 
onrechtmatig zou zijn geweest, om
dat (eiseres) niet voldeed aan de 
taalvereisten; overwegende dat de 
verjaringstermijn van vijf jaar niet 
kan ingeroepen worden wat het in
houden van de bestuursvergoeding 
aangaat daar (eiseres) op regelmati
ge ogenblikken uitgenodigd en aan
gemaand werd om zich te onderwer
pen aan de door de vastwervingsse
cretaris uitgeschreven examens; dat 
(eiseres), reeds in juli 1967, dit wil 
zeggen de maand zelf van haar be
noeming, een afwijking verleend 
werd om haar ambt voorlopig verder 
uit te oefenen, wat bewijst dat, ter 
zake, geen sprake kan zijn van ver
jaring na vijf jaar >>; 

Overwegende dat verweerster op
werpt dat het arrest voldoende 
steun vindt in die niet aangevochten 
motieven, zodat de wel aangevoch
ten andere motieven overbodig zijn; 

Overwegende dat eiseres de vijfja
rige verjaring van artikel 58, laatste 
lid, van de gecoi:irdineerde wetten op 
het gebruik van de talen in be
stuurszaken inriep om zich te ver
weren tegen elke vaststelling van de 
nietigheid van administratieve han
delingen en verordeningen; 

Dat het hof van beroep oordeelt 
dat die verjaringstermijn ten deze 
niet verstreken was; 

Dat die beslisisng de vraag onaan
geroerd laat of die handelingen en 
verordeningen desniettemin geldig 
zijn en welke gevolgen zij eventueel 
hebben; dat die vraag verband houdt 
met de motieven aangehaald in het 
middel; 

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

Over het onderdeel zelf : 

Overwegende dat het hof van be
roep vaststelt « dat ter zake de akte 
van definitieve benoeming niet be
twist wordt en " de ambtelijke hoe
danigheid van hoofdonderwijzeres 
niet meer kan worden ontnomen ", 
zoals werd vastgesteld door het ar
rest van de Raad van State van 18 
januari 1983 »; dat het hof van be
roep aanstreept dat de « benoeming 
van (eiseres) definitief is geworden, 
zelfs indien zou worden aanvaard 
dat die benoeming onrechtmatig zou 
zijn geweest omdat (eiseres) niet 
voldeed aan de taalvereisten »; 

Overwegende dat aan een defini
tieve benoeming als hoofdonderwij
zeres in een gemeenteschool verbon
den is de aan een hoofdonderwijze
res toekomende bezoldigingsrege
ling; 

Dat daarmee in strijd is het oor
deel van het hof van beroep dat 
« het niet-vernietigen (door) de voog
dij-overheid van een benoeming niet 
kan ingeroepen worden om de toe
kenning van een weddetoelage te 
rechtvaardigen aan een leerkracht 
die de vereiste taalkennis niet kan 
bewijzen »; 

Overwegende dat het recht van ei
seres op de bezoldigingsregeling, 
verbonden aan de ambtelijke hoeda
nigheid van hoofdonderwijzeres, 
niet wordt aangetast doordat ver
weerster geen subsidies daartoe ont
vangt; dat het arrest ten onrechte 
het tegendeel beslist; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hager beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 
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15 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorztiter 
- Verslaggever : de h. Soetaert - An
dersluidende conclusie (2) van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en Bayart. 

Nr. 433 

3' KAMER - 18 maart 1985 

WERKLOOSHEID - BEDRAG VAN DE 
WERKLOOSHEIDSUITKERING - WERKNEMER
GEZINSHOOFD - ECHTGENOOT DIE GEEN BE
DRIJFSINKOMEN GENIET. 

Voor de vaststelling van het bedrag van 
de werkloosheidsuitkering wordt niet 
als werknemer-gezinshoofd beschouwd 
de werknemer wiens echtgenote een 
beroepsinkomen geniet, ongeacht het 
bedrag van dit inkomen en de duur 
van de arbeid waardoor dit wordt ver
kregen (1). (Art. 83ter, § 1, eerste lid, 
1°, M.B. 4 juni 1964, gew. bij M.B. 24 
dec. 1980.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. HILL} 

ARREST 

(A.R. nr. 4653} 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1984 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 83 ter, inzonderheid 
§ 1, eerste lid, 1 o, van het ministerieel be
sluit van 4 juni 1964 inzake werkloos-

heid, als gewijzigd door het ministerieel 
besluit van 24 december 1980 (met uit
werking op 31 maart 1981), 83ter, inzon
derheid eerste lid, 1°, van hetzelfde mi
nisterieel besluit van 4 juni 1964, zoals 
het gold v66r 31 maart 1981, dit is zoals 
het werd ingevoegd door het ministerieel 
besluit van 18 oktober 1971 en gewijzigd 
bij de ministeriiHe besluiten van 30 ja
nuari 1974 en 17 november 1976, 5, 9 van 
het ministerieel besluit van 24 december 
1980 tot wijziging van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloos
heid, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de echtgenote van verweer
der tijdens de periode vanaf november 
1975, gedurende welke deze laatste ge
heel of gedeeltelijk werkloos was, voor 
het door haar gepresteerde werk inkom
sten had genoten ten bedrage van 3.000 
a 3.250 frank per maand, niettemin be
slist dat verweerder gedurende deze pe
riode zijn hoedanigheid van gezinshoofd 
behouden heeft, derhalve de administra
tieve beslissing van 16 december 1981 
vernietigt, waarin beslist was dat voor de 
vaststelling van het bedrag van de hem 
toekomende werkloosheidsuitkeringen 
verweerder niet als gezinshoofd kon wor
den beschouwd; het arrest zijn beslissing 
grondt op de volgende overwegingen : 
« In feite dient vastgesteld dat de admi·· 
nistratieve beslissing berust op de tekst 
van artikel 83 ter van het ministerieel be
sluit van 4 juni 1964, waarin gesteld 
werd dat de echtgenote zich uitsluitend 
met het huishouden moet bezighouden. 
Deze tekst werd evenwel gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 24 december 
1980 waarin gesproken wordt van een 
beroepsinkomen of vervangingsinkomen 
van de echtgenote. ( ... ) In casu kan van 
een beroepsinkomen geen sprake zijn, 
eerder van een vergoeding voor gelegen
heidswerk, rekening houdend met het 
uitent gering bedrag van het inkomen 
en de uiterst geringe duur van de presta
tie. In deze omstandigheden dient dan 
ook het inkomen van de echtgenote ver
waarloosd te worden (hetgeen reeds op 

------------------1 fiscaal vlak is gebeurd) », 

Nota arrest nr. 432 : 

(2) Zie nota 1. 

Nota arrest nr. 433: 

(1) Zie onder de gelding van art. 83ter, eer
ste lid, 1°, M.B. 4 juni 1964, zoals dit van 
kracht was v66r 31 maart 1981 : Cass., 23 juni 
1980 (A.C., 1979-80, 1325), met cone!. O.M. in 
R. w., 1980-81, 254. 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 83ter, § 1, eerste lid, 1°, van 
het ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inzake werkloosheid, als ingevoegd bij 
artikel 5 van het ministerieel besluit van 
24 december 1980 met uitwerking op 31 
maart 1981, voor de vaststelling van het 
bedrag van de werkloosheidsuitkeringen 
als werknemers-gezinshoofden worden 
beschouwd : « de gehuwde werknemers 
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die samenwonen met een echtgenoot of 
echtgenote die geen beroepsinkomen, 
noch vervangingsinkomen geniet »; deze 
bepaling geen onderscheid maakt naar 
gelang van het bedrag en de fiscale be
handeling van het inkomen of de duur 
van de prestaties waarvoor het inkomen 
wordt genoten; het arrest derhalve toe
voegt aan de bepalingen van voormeld 
artikel 83 ter door het genoemde onder
scheid te maken en, nu het vaststelt dat 
de echtgenote van verweerder een inko
men van ± 3.000 frank per maand voor 
door haar geleverde arbeidsprestaties ge
noten had, niet wettig tot het besluit kon 
komen dat zij geen beroepsinkomen ge
noten had en dat verweerder zijn hoeda
nigheid van gezinshoofd niet verloor op 
grond van het uiterst geringe bedrag en 
de niet-belasting van het inkomen en de 
uiterst geringe duur van de prestatie 
(schending van artikel 83 ter, § 1, eerste 
lid, 1•, van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964, als van kracht sedert 31 maart 
1981); 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
overeenstemmende bepaling van artikel 
83 ter van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964, zoals deze gold v66r de wijzi
ging op 31 maart 1981, dit is overeen
komstig artikel 83ter, eerste lid, 1", van 
het ministerieel besluit van 4 juni 1964, 
als ingevoegd door het ministerieel be
sluit van 18 oktober 1971, als werkne
mers-gezinshoofden werden beschouwd 
« de gehuwde werknemers wier echtge
noot of echtgenote zich uitsluitend met 
het huishouden bezighoudt »; het arrest 
derhalve, nu het vaststelt dat de echtge
note van verweerder elke maand bezol
digd « gelegenheidswerk », zij het van 
geringe duur, uitvoerde, niet wettig tot 
het besluit kon komen dat zij zich uit
sluitend met het huishouden bezighield; 
het arrest, door te beslissen dat verweer
der tijdens de gehele periode vanaf no
vember 1975 zijn hoedanigheid als werk
nemer-gezinshoofd behouden heeft, arti
kel 83ter, zoals het gold tot 31 maart 
1981, schendt; 

derde onderdeel, het arrest overigens, 
wanneer het stelt dat de administratieve 
beslissing berust op de tekst van artikel 
83 ter van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964, waarin bepaald werd dat de 
echtgenote zich uitsluitend met het huis
houden moet bezig houden, doch dat de
ze tekst evenwel gewijzigd werd bij mi
nisterieel besluit van 24 december 1980 
waarin gewag wordt gemaakt van een 

beroepsinkomen of vervangingsinkomen 
van de echtgenote, en dat de vraag rijst 
of het inkomen van de echtgenote als 
een beroepsinkomen dient te worden 
aangemerkt, aangetast is door dubbelzin
nigheid, althans onduidelijkheid, en vat
baar is voor verscheidene interpretaties 
die alle onwettig zijn, vermits het arrest 
ofwel bedoelt dat de tekst van artikel 
83 ter, als gewijzigd bij ministerieel be
sluit van 24 december 1980, en waarin 
sprake is van een beroepsinkomen van 
de echtgenote, ook van toepassing was 
op en tijdens de periode tussen novem
ber 1975 en 31 maart 1981, in welk geval 
het arrest de bepaling van voormeld mi
nisterieel besluit van 24 december 1980 
schendt, waarin uitdrukkelijk wordt ge
steld dat de bepaling tot wijziging van 
artikel 83ter in werking treedt op 31 
maart 1981 (schending van artikel 9 van 
het ministerieel besluit van 24 december 
1980) of aan het gewijzigde artikel 83ter 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964, ten onrechte terugwerkende kracht 
toekent (schending van de artikelen 2 
van het Burgerlijk Wetboek en 83ter, § 1, 
eerste lid, 1•, van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964, als gewijzigd door het 
ministerieel besluit van 20 december 
1980, met uitwerking op 31 maart 1981); 
het arrest ofwel wil zeggen, zonder aan 
het gewijzigde artikel 83ter terugwerken
de kracht te willen toekennen, dat ver
weerder noch onder de oude, dit is de 
v66r 31 maart 1981 geldende tekst van 
artikel 83 ter van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964, noch onder de bij minis
terieel besluit van 24 december 1980 ge
wijzigde tekst van dat artikel 83ter, als 
werknemer-gezinshoofd kon worden be
schouwd, in welk geval de beslissing 
evenmin naar recht is verantwoord, aan
gezien, zoals in het tweede onderdeel 
van dit middel wordt betoogd, het arrest, 
nu het vaststelt dat de echtgenote van 
verweerder bezoldigd gelegenheidswerk 
had uitgeoefend, niet wettig tot het be
sluit kon komen dat zij zich uitsluitend 
met het huishouden had beziggehouden 
en dat haar man, verweerder, derhalve 
als werknemer-gezinshoofd moest wor
den beschouwd (schending van artikel 
83 ter, eerste lid, 1 •, van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964, zoals het gold 
tussen zijn invoeging door het ministe
rieel besluit van 18 oktober 1971 en 31 
maart 1981); het arrest, dat voor deze 
verschillende interpretaties vatbaar is en 
derhalve dubbelzinnig is, noch regelma
tig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), noch 
wettelijk verantwoord is (schending van 
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alle in het middel ingeroepen bepalin
gen): 

Overwegende dat het arrest duide
lijk zijn beslissing uitsluitend 
grondt op artikel 83 ter, § 1, eerste 
lid, 1°, van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, 
als gewijzigd bij ministerieel besluit 
van 24 december 1980; 

Dat, luidens deze bepaling, voor 
de vaststelling van het bedrag van 
de werkloosheidsuitkeringen als 
werknemers-gezinshoofden worden 
beschouwd << de gehuwde werkne
mers die samenwonen met een echt
genoot of echtgenote die geen be
roepsinkomen noch vervangingsin
komen geniet »; 

Overwegende dat die bepaling 
geen onderscheid maakt naar ge
lang van het bedrag van het beroeps
inkomen of naar gelang van de duur 
van de arbeid waardoor dat inko
men wordt verkregen; 

Dat het arrest, door het inkomen 
van verweerders echtgenote niet als 
beroepsinkomen aan te merken op 
grond van de in het middel weerge
geven redenen, voormeld artikel 
schendt; 

Dat het eveneens dit artikel 
schendt door het toe te passen op de 
gehele periode van verweerders 
werkloosheid, van 13 november 1975 
tot 16 december 1981, terwijl die be
paling slechts uitwerking had op 31 
maart 1981; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

18 maart 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -

Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 434 

3' KAMER - 18 maart 1985 

. WERKLOOSHEID ~ RECHT OP WERK

LOOSHEIDSUITKERING - SAMENWONEN MET 
ZELFSTANDIGE - AANGIFTE. 

Om zijn aanspraak op werkloosheidsuit
kering te behouden moet de werkloze 
die met een zelfstandige samenwoont, 
aangifte doen van de verscheidene be
roepen die deze uitoefent (1). (Art. 128, 
§ 1, 1°, Werkloosheidsbesluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. DEVENYNS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4657) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1982 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

. Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6 van het Gerech
telijk Wetboek, 128, § 1, inzonderheid 1°, 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser verwerpt op grond : dat bij ar
rest van 4 mei 1981 het Hof van Cassatie 
geoordeeld heeft in een geval waarin de 
werkloze op het aangifteformulier ver
meld had dat een lid van het gezin han
delaar was, daar waar dit lid bierhande
laar, werkman en exploitant van _een 

(1) Zie R.S., 14 sept. 1962, Van Genechten, 
nr. 9572 (Verz. Arr. R. v. St., 1962, blz. 769) en 
19 maart 1963, Coppens, nr. 9940 (ibid., 1963, 
blz. 269); Cass., 8 maart 1982, A.R. nr. 3321 
(A.C., 1981-82, nr. 395); 7 feb. 1983, A.R. 
nr. 3748, en 26 april 1983, A.R. nr. 7869 
(A.C., 1982-83, nrs. 325 en 471). 
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drankgelegenheid was, dat de rechter 
ten deze uit de gedane vaststellingen 
niet wettig kon afleiden dat de werkloze 
het voorschrift van artikel 128, § 1, 1', 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 niet heeft nageleefd; dat hieruit 
voortvloeit dat verweerder zich gedragen 
heeft naar de voorschriften van artikel 
128, § 1, 1', van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, daar hij rechtma
tig heeft aangegeven met een zelfstandi
ge samen te wonen; dat het feit dat hij 
hierdoor ongewild of gewild de controle
diensten van eiser op een dwaalspoor 
heeft geleid, hier onverlet wordt gelaten; 
dat dit ook « impliceert dat de werkloze 
zich mag onthouden precieze vragen 
over de activiteiten van de leden van het 
gezin onbeantwoord te Iaten >>, omdat het 
volstaat te melden dat hij met een zelf
standige samenwoont opdat hij de voor
waarde bepaald bij artikel 128, § 1, 1', 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 op dat stuk zou vervullen, 

van de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen, inzonderheid van artikel 128, 
§ 1, 1', van het koninklijk besluit van 20 
december 1963; 

tweede onderdeel, luidens artikel 6 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de rechters in 
de zaken die aan hun oordeel onderwor
pen zijn, geen uitspraak mogen doen bij 
wege van algemene en als regel gelden
de beschikking; het arrest, in zoverre het 
de in het eerste onderdeel bekritiseerde 
beslissing uitsluitend laat steunen op 
een arrest van het Hof van Cassatie zon
der dat uit de redenen van het arrest 
blijkt dat het arbeidshof zich uit eigen 
overtuiging bij de leer van dit cassatiear
rest aansluit, aan dit arrest de draag
wijdte geeft van een algemene en als re
gel geldende beschikking en zodoende 
artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek 
en artikel 97 van de Grondwet schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de aangifte, die 
door artikel 128, § 1, 1°, van het 
koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid is vereist als voor
waarde voor het behoud van de aan
spraak op werkloosheidsuitkering 
door de werkloze die met een zelf
standige samenwoont, tot doel heeft 
het eiser mogelijk te maken na te 
gaan of de werkloze de zelfstandige 
niet in die mate helpt dat hij niet 
meer als werkloze kan worden aan-

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 128, § 1, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, de werklo
ze die met een zelfstandige samenwoont, 
zijn aanspraak op werkloosheidsuitke
ring behoudt op voorwaarde dat hij 
daarvan aangifte doet bij zijn aanvraag 
of bij de aanvang van het samenwonen; 
deze aangifte tot doel heeft het eiser mo
gelijk te maken na te gaan of de werklo
ze de zelfstandige niet in die mate helpt 
dat hij niet meer als werkloze kan wor
den aangezien en, nu de aard en de om
vang van de activiteit van de zelfstandi- gezien; 
ge mede de mogelijkheid bepalen om Dat, nu de aard en de omvang 
hem te kunnen helpen, de aangifte de van de activiteit van de zelfstandige 
opgave moet bevatten van het door de mede de mogelijkheid bepalen om 
zelfstandige uitgeoefend beroep; wan- hem te kunnen helpen, de aangifte 
neer, zoals ten deze door het arrest d t b tt h t 
wordt vastgesteld, de werkloze slechts e opgave moe eva en van e 
aangifte doet van een beroep van de zelf- door hem uitgeoefende beroep; dat, 
standige waarmee hij samenwoont, doch wanneer de ze~fstandige verscheide
nalaat te vermelden dat deze zelfstandi-' ne beroepen mtoefent, de werkloze 
ge nog een tweede beroep uitoefent, de van elk ervan aangifte client te 
aangifte niet aan het vereiste van artikel doen; 
128, § 1, 1°, van het koninklijk besluit Overwegende dat het arrest rele
van 20 december 1963 voldoet omdat het t d t d · · · "f 
onmogelijk wordt de aard en de omvang veer a verweer . ~r m ZlJn aang1 ·· 
van de activiteit van de zelfstandige te te vermeldde dat ZIJn echtgenote het 
bepalen; het arrest, door het hager be- zelfstandig beroep van ~erbergier
roep van eiser ongegrond te verklaren; ster uitoefende, maar nahet te ver
op grand dat verweerders aangifte aan melden dat zij tevens een bezinesta
het vereiste van artikel 128, § 1, 1o, van tion exploiteerde voor eigen reke
het is.oninklijk besluit van 20 december, ning; 
1963 voldeed, daar de werkloze enkel 
dient te vermelden dat hij met een zelf- Dat het arrest derhalve niet wet
standige samenwoont, schending inhoudt tig beslist dat aan het vereiste van 
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voormeld artikel 128, § 1, 1°, is vol
daan; 

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 eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

18 maart 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 435 

3' KAMER - 18 maart 1985 

ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING -
PROTHESEN EN ORTHOPEDISCHE TOESTEL
LEN - HERSTELLINGS- EN VERVANGINGS
KOSTEN - ONGEVAL DAT GEEN LETSEL VER
OORZAAKT. 

(BLANCKAERT T. ZURICH N.V.) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

De voorziening stelt de vraag aan de 
orde of een ongeval dat aileen schade 
aan de bril van de werknemer berok
kent, als arbeidsongeval kan worden 
aangemerkt. Het arbeidshof beantwoordt 
deze vraag ontkennend, omdat zulk on
geval geen lichamelijk letsel veroor
zaakt, wat, luidens de definitie van arti
kel 7 van de Arbeidsongevallenwet, een 
essentieel bestanddeel van het arbeids
ongeval is. 

Terecht voert eiser daartegen aan dat, 
volgens artikel 26, de herstellings- en 
vervangingskosten van prothesen en or
thopedische toestellen worden vergoed, 
ook indien het ongeval geen lichamelijk 
letsel teweegbrengt. 

Het eerste lid van artikel 26, dat aan 
de getroffene recht op vergoeding voor 
die kosten toekent, werd in de Arbeids
ongevallenwet opgenomen op voorstel 
van de Nationale Arbeidsraad. Volgens 
de raad diende de wet te bepalen « dat 
bij ongevallen die geen lichamelijke let
;;els meebrengen, maar waardoor het 
;>rothesetoestel van de werknemer wordt 
beschadigd of vernield, de herstellings
of vervangingskosten worden gelijkge
steld met die welke veroorzaakt worden 
door lichamelijke ongevallen » (2). 

De memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp merkt op dat de schade aan 
kunstledematen of orthopedische toestel
len niet kan worden aangezien als louter 
stoffelijke schade en dat daarom wordt 
voorgesteld, conform het advies van de 
Nationale Arbeidsraad, deze schade voor
taan rechtstreeks te laten vergoeden (3). 

In de Senaatscommissie bevestigde de 
minister « dat men in dit geval niet meer 
kan spreken van een louter stoffelijke 
schade, maar die toestellen een integre
rend deel zijn van de getroffene , (4). 

Opzet van artikel 26, eerste lid, is dus 
kennelijk schade aan prothesen met li-

Schade aan prothesen en orthopedische chamelijk letsel gelijk te stellen; wat in
toestellen veroorzaakt door een onge- houdt dat, om aanspraak te hebben op 
val dat een werknemer tijdens en door de vergoeding van artikel 25, eerste lid, 
het feit van de uitvoering van de ar- schade aan prothesen volstaat. 
beidsovereenkomst overkomt, geeft l-----------------
recht op de herstellings- en vervan-
gingskosten van het kunstmiddel, ook 
al heeft het ongeval geen letsel veroor
zaakt (1). (Art. 26, eerste lid, Arbeids
ongevallenwet.) 

(1) Zie de verwijzingen in de cone!. O.M. 

(2) Advies nr. 302 van 3 april 1969 (Versiag 
van de secretaris over de activiteit van de 
Raad, 1969-70, biz. 129). 

(3) Senaat, 1969-70, Gedr. St., nr. 328, biz. 19. 

(4) Senaat, 1970-71, Gedr. St., nr. 215, biz. 
103. 
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De bedoeling van de wetgever wordt 
bevestigd door het tweede lid van artikel 
26 dat de Senaatscommissie op voorstel 
van de regering in de wet heeft inge
voegd. Volgens deze bepaling heeft de 
getroffene, die ten gevolge van de schade 
aan prothesen of orthopedische toestel
len tijdelijk arbeidsongeschikt is, recht 
op vergoeding voor tijdelijke arbeidson
geschiktheid tijdens de periode die voor 
het herstellen of het vervangen van de 
prothesen en toestellen nodig is. 

Ook deze bepaling is het gevolg van 
een advies van de Nationale Arbeids
raad. Deze preciseerde dat het gaat om 
« een ongeval, dat uitsluitend schade aan 
de genoemde toestellen veroorzaakt zon
der dat enig lichamelijk letsel als zoda
nig ontstaat » (5). 

Bij het regeringsamendement dat tot 
het tweede lid van artikel 26 heeft geleid 
(6), merkte de Raad van State op dat « in 
dit geval een uitzondering wordt ge
maakt op de in artikel 7 vervatte regel 
volgens welke het ongeval een letsel 
moet hebben veroorzaakt » (7). 

Ten slotte verduidelijkte de minister in 
de Senaatscommissie « dat de werkne
mer die drager is van een protheseappa
raat recht krijgt op vergoeding wegens 
loonverlies (krachtens het regerings
amendement) en op vergoeding van de 
schade opgelopen aan zijn apparaat (oor
spronkelijk artikel), zo het apparaat be
schadigd werd door een arbeidsongeval, 
ook zo hij geen andere schade opliep. 
Met moet b.v. denken aan iemand die 
een kunstbeen draagt. Hij wordt betrok
ken in een arbeidsongeval, het kunst
been is gebroken, doch er is geen andere 
schade. Die getroffene heeft recht op 
vergoeding van de kosten voor vernieu
wing of herstel van het kunstbeen en op 
vergoeding wegens arbeidsongeschikt
heid » (8). 

De geschiedenis van artikel 26 laat er 
geen twijfel over bestaan dat voor de 
toepassing van de beide bepalingen van 
dit artikel niet vereist is dat het ongeval 
een lichamelijk toestel heeft veroorzaakt; 
schade aan prothese of orthopedisch let
sel volstaat. 

De wet van 13 juli 1973 heeft in de Ar
beidsongevallenwet voor het overheids
personeel van 3 juli 1967 een artikel 3ter 
ingevoegd dat het ten deze toepasselijke 
artikel 26 integraal overneemt. De me
morie van toelichting onderstreept 
daarbij dat dit artikel een « werkelijke 
uitzondering » op het begrip « arbeidson
geval ,, maakt, aangezien dit een letsel 
vereist (9). Bij die gelegenheid heeft t1e 
wetgever zijn opvatting over de draag
wijdte en betekenis van artikel 26 dus 
nogmaals bevestigd. 

Het arbeidshof schendt deze bepaling 
door te oordelen dat een ongeval dat ai
leen shcade aan prothesen of orthopedi
sche toestellen veroorzaakt, geen onge
val is in de zin van artikel 7 van de 
Arbeidsongevallenwet en dat het begrip 
« ongeval » in artikel 26 geen andere be
tekenis heeft dan in artikel 7. 

* 
• • 

Daarmee is evenwel niet gezegd dat 
schade aan een bril voor vergoeding in 
aanmerking komt. Hiervoor is vereist 
dat een bril een prothese is in de zin van 
artikel 26. 

Volgens het Sociaalrechtelijk Woorden
boek is prothese « een kunstmiddel ter 
vervanging van een deel van het li
chaam ». Deze omschrijving sluit aan bij 
de definitie van Van Dale's Groot Woor
denboek die luidt : « vervanging van een 
verloren gegaan lichaamsdeel door een 
kunstlid ». Het Groot Woordenboek der 
Geneeskunde geeft dezelfde begripsbepa
ling, met dien verstande dat het woord 
« kunstlid » wordt vervangen door 
« kunstmatig deel ». De omschrijvingen 
in de woordenboeken van Verschueren 
en Kramers, in de Grand Larousse en
cyclopedique en in de Dic:tionnaire van 
Robert » zijn in dezelfde zin. Ook zij 
stellen dat het om de vervanging van or
ganen of ledematen gaat. 

Volgens de voornoemde bronnen is 
een bril kennelijk geen prothese, omdat 
hij geen lichaamsdeel vervangt. 

De omschrijving van de Grote Winkler 
Prins Encyclopedie is genuanceerder : 
prothese is « een voorwerp dat dient ter 

------------------1 vervanging van lichaamsdelen en/of van 
(5) Advies nr. 341 van 16 juli 1970, Versiag 

van de secretaris, 1970-71, biz. 114. 

(6) Senaat, 1969-70, Gedr. St., nr. 650, biz. 3. 

(7) Senaat, 1970-71, Ged1·. St., nr. 215, biz. 

de functie daarvan, hetzij binnen, hetzij 
buiten het lichaam ». Voor prothesen in 
de ruimste zin van het woord komt gelei
delijk de term « technische hulpmidde
len » of « technische voorzieningen » in 

104. 1----------------
(8) Lac. cit. 

(9) Kamer, 1972-73, Gedr. St., nr. 468/1, 
biz. 4. 
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gebruik. « Het woord prothese in wat en
gere zin is meer betrokken op de vervan
ging van anatomische delen van het 
lichaam dan op de - zo mogelijk wel 
daarmee gepaard gaande - vervanging 
van hun functies ... De hulpmiddelen die 
functieverlies corrigeren, maar aange
bracht worden op een andere plaats dan 
die van het lichaamsdeel dat de functie 
oorspronkelijk verrichtte, benoemt men 
meestal direct naar de desbetreffende 
functie », bijvoorbeeld urinaal, receptacu
lum, korset. « Rolstoelen en invalidenwa
gens worden zelden prothesen genoemd, 
hoewel met name een rolstoel duidelijk 
een functievervangend karakter heeft. 
Brillen en hoortoestellen, alsmede pace
makers (voor het hart), die functieverbe
terend werken, worden eveneens zelden 
als prothese aangeduid. De term prothe
se wordt in nog engere zin gebruikt voor 
kunstledematen. ». 

De wetgever heeft aan « prothese » ze
ker niet deze laatste enge betekenis wil
len geven. Want waar het wetsontwerp 
oorspronkelijk van kunstledematen 
sprak, heeft de Senaatscommissie deze 
term door « prothesen » vervangen (10). 
Deze wijziging was het gevolg van een 
vraag van een commissielid of « kunstle
dematen >> niet enger was dan de Franse 
terminologie « protheses » of « appareils 
de prothese ». De minister had tegen de 
vervanging geen bezwaar, hoewel hij 
meende dat er geen probleem was omdat 
« in de praktijk alle prothesen verleend 
worden ... De term " kunstledematen " 
moet dus niet eng ge1nterpreteerd wor
den, maar in de zin van het vervangen 
van een verloren gegaan lichaamsdeel 
door een kunstlid ». De minister defi
nieert « kunstledematen » dus als « pro
thesen ». Maar als voorbeelden bij zijn 
omschrijving geeft hij niet alleen 
« kunstarm », « kunstbeen » en kunstge
bit », maar ook « bril » (11), wat tach niet 
al te best bij de definitie past. 

Voorts moge worden verwezen naar de 
reeds aangehaalde verklaring van de mi
nister dat prothesen « een integrerend 
deel zijn van de getroffene » (12). Wat 
ook veeleer wijst op de eigenlijke bete
kenis van kunstmiddel ter vervanging 
van een verloren gegaan lichaamsdeel 
dan op de eerder zeldzame verruimde 

(10) Senaat, 1970-71, Gedr. St., nr. l!15, 
biz. 103, 104 en 105. 

(11) Ibid., biz. 102. 

(12) ibid., biz. 103. 

betekenis van functieverbeterend 
hulpmiddel zoals een bril. 

Is die ruime betekenis ongebruikelijk, 
dan is zij evenwel niet onbestaanbaar, 
zoals uit de toelichting in de Winkler 
Prins Encyclopedie blijkt. Een aanwij
zing in die richting geeft ook de nomen
clatuur van de geneeskundige verstrek
kingen voor de toepassing van de ziekte
kostenverzekering. Hoofdstuk VI van de 
bijlage bij het desbtreffende koninklijk 
besluit van 19 september 1984 draagt als 
opschrift : « Brillen en andere oogprothe
sen, hoortoestellen, banden, orthopedis
che toestellen en andere prothesen ». De 
waarde van deze aanwijzing moet wel 
worden gerelativeerd, omdat de nomen
clatuur geen omschrijvingen van die ter
men bevat, maar alleen een opsomming 
van verstrekkingen geeft. 

Zo de wetgever in de Arbeidsongeval
lenwet een ruime betekenis van « prothe
sen » op het oog had, had hij beter, naar 
Nederlands voorbeeld (13), de term 
« kunst- en hulpmiddelen » gebruikt, dit 
zijn, volgens het Sociaalrechtelijk Woor
denboek, << voorwerpen bestemd om het 
gebruik van menselijke organen welke 
verzwakt zijn te bevorderen, of !edema
ten te steunen of te vervangen ». 

* 
* • 

Eisers vordering kan maar gegrond 
zijn, indien << prothesen » in de zin van 
artikel 26 de aangehaalde betekenis van 
<< kunst- en hulpmiddelen » heeft. 

In deze zaak kan het Hof daarover 
echter geen uitspraak doen, omdat het 
arbeidshof de betekenis van << prothe
sen » niet in zijn oordeel heeft betrok
ken. Uit de gegrondbevinding van eisers 
middel kan dus niet worden afgeleid of 
schade aan een bril al dan niet tot ver
goeding met toepassing van de Arbeids
ongevallenwetgeving kan leiden. 

Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 4665) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1984 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

(13) Aigemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(1967), art. 41; Verstrekkingsbesiuit Bijzondere 
Ziektekostenverzekering (1968), art. 3; Zieken
fondswet (1964), art. 4. 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7 en 26, eerste lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, 

doordat het arbeidshof oordeelt : « Op
dat de Arbeidsongevallenwet zou kunnen 
worden toegepast, is het bestaan van een 
arbeidsongeval vereist. Overeenkomstig 
artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet 
wordt als arbeidsongeval aangezien elk 
"ongeval" dat een werknemer tijdens en 
door het feit van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst overkomt en dat een 
"letsel" veroorzaakt ( ... ). Eiser ( ... ) be
twist niet ( ... ) dat hij geen lichamelijk 
letsel opliep ( ... ) Terecht merkte de eer
ste rechter op dat de verminderde fy
sische bekwaamheid reeds bestond v66r 
de gebeurtenis en dat deze integriteit 
niet meer aangetast werd dan dat ze 
reeds aangetast was ervoor. Er is derhal
ve geen " ongeval " gebeurd in de zin van 
artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet. 
Artikel 26, waardoor de getroffene recht 
zou hebben op herstellings- en vervan
gingskosten van de prothese waaraan 
het " ongeval " schade heeft veroorzaakt, 
is derhalve niet toepasselijk, nu er geen 
" ongeval " heeft plaatsgehad in de zin 
van de wet. Er kan uit deze wetsbepaling 
niet worden afgeleid dat het aldaar ver
meld begrip " ongeval " een andere bete
kenis zou hebben dan deze omschreven 
in de artikelen 7 en 9 van de Arbeidson
gevallenwet », en het hoger beroep af
wijst als ongegrond, 

terwijl, overeenkomstig artikel 26, eer
ste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, de getroffene recht heeft, 
ten laste van de arbeidsongevallenverze
keraar, op de terugbetaling van de her
stellings- en vervangingskosten van de 
prothesen en orthopedische toestellen 
waaraan het ongeval schade heeft ver
oorzaakt; de schade aan prothesen en 
orthopedische toestellen, overkomen tij
dens en door de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst, dient te worden ver
goed omdat deze prothesen of orthope
dische toestellen geacht moeten worden 
een integrerend deel te zijn van de ge
troffene; het recht op schadeloosstelling 
derhalve onafhankelijk is van en niet be
invloed wordt door het al dan niet voor
handen zijn van enig ander lichamelijk 
letsel; ten deze noch voor noch door het 
arbeidshof betwist werd dat de bril van 
eiser beschadigd werd tijdens en door de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst; 
het arbeidshof derhalve niet wettig de 
vordering tot het verkrijgen van vergoe
ding voor de schade opgelopen aan ei-

sers bril, kon afwijzen op grond dat er 
geen lichamelijk letsel voorhanden was 
en er bijgevolg geen sprake kon zijn van 
een ongeval in de zin van de Arbeidson
gevallenwet : 

Overwegende dat, luidens de vast
stellingen van het arrest, eisers vor
dering strekt tot « de vergoeding 
van een bril beschouwd wordend als 
prothese ( ... ) welke zou verschuldigd 
zijn ingevolge een arbeidsongeval »; 

Overwegende dat het arbeidshof 
niet onderzoekt of een bril voor de 
toepassing van de arbeidsongeval
lenwetgeving al dan niet als een 
prothese kan worden beschouwd; 
dat het de vordering verwerpt op 
grond dat eiser geen lichamelijk let
sel heeft opgelopen en er derhalve 
geen ongeval heeft plaatsgehad in 
de zin van de Arbeidsongevallenwet; 

Overwegende dat artikel 26, eer
ste lid, van de Arbeidsongevallenwet 
luidt : « De getroffene heeft recht op 
de herstellings- en vervangingskos
ten ·van de prothesen en orthopedi
sche toestellen, waaraan het ongeval 
schade heeft veroorzaakt »; dat uit 
de wetsgeschiedenis blijkt dat voor 
de toepassing van die bepaling, in 
afwijking van de definitie gegeven 
in artikel 7, eerste lid, niet is vereist 
dat het ongeval, benevens schade 
aan prothesen of orthopedische toe
stellen, letsel heeft veroorzaakt; 

Dat de vermelde redengeving van 
het arrest de aangevochten beslis
sing derhalve niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van, de Ar
beidsongevallenwet, veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwij st de 
zaak naar het Arbeidshof te Antwer
pen. 
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18 maart 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. 
Biitzler. 

Nr. 436 

2" KAMER - 19 maart 1985 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - RIJKS
WACHTERS. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT VER
WIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK- VONNIS WAARBIJ DE CORRECTIONE
LE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART OMDAT DE BEKLAAGDE DOOR HET 
MILITAIR GERECHT MOET WORDEN GEVON
NIST - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GE
WIJSDE - TOEZICHT VAN HET HOF - VONNIS 
SCHIJNT GEGROND - NIETIGVERKLARING 
VAN HET ARREST - VERWIJZING NAAR DE 
KRIJGSAUDITEUR. 

1" Behoudens in de bij de artt. 23, 25 en 
26 wet 15 juni 1899, houdende titel I 
van het Wetboek van Strafrechtsple
ging voor het Leger, bepaalde uitzon
deringsgevallen, ressorteren de mis-· 
drijven van gemeen recht, ten laste 
gelegd van rijkswachters, onder de uit
sluitende bevoegdheid van het militair 
gerecht (1). (Art. 21 wet 15 juni 1899.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT IN ZAKE VAN RIJKEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 9399) 

HET HOF; . - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsge
bied,op 1 februari 1985 ingediend 
door de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Gent; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Gent bij arrest van U 
mei 1984 Van Rijkel Stefaan Hubert 
Georges, rijkswachter, geboren te 
Wevelgem op 9 mei 1955, wonende 
te Kortrijk, 't Hoge 37, naar de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk 
heeft verwezen ter zake van, te 
Kortrijk op 14 juli 1982, als persoon 
aan wie de eed bij een boedelbe
schrijving wordt opgedragen of te
ruggewezen, een valse eed te heb
ben afgelegd; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk, bij vonnis 
van 25 september 1984, zich onbe
voegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de zaak, op grand dat de 
beklaagde op het ogenblik van het 
hem ten laste gelegde feit rijks
wachter was en zich niet bevindt in 
een van de bij de artikelen 23, 25 en 
'26 van de wet van 15 juni 1899 hou
dende het Wetboek van Strafrechts
pleging voor het Leger, bepaalde uit-

2" Wanneer een beklaagde, lid van de zonderingsgevallen, zodat ten deze 
rijkswacht, bij een arrest van de ka- het militair gerecht alleen bevoegd 
mer van inbeschuldigingstelling we- is; 
gens een misdrijf van gemeen recht 0 d d t h t t 
naar de correctionele rechtbank is ver- verwegen e a e arres van 
wezen en deze rechtbank zich onbe- de kamer van inbeschuldigingstel
voegd heeft verklaard omdat de be- ling en het vonnis van de correctio
klaagde door het militair gerecht dien- nele rechtbank in kracht van gewijs
de te worden gevonnist, beide beslis- de zijn gegaan en dat uit hun 
singen in kracht van gewijsde zijn onderlinge tegenstrijdigheid een ge
gegaan en de beslissing van de correc- schil over rechtsmacht is ontstaan 
tionele rechtbank gegrond Jijkt te zijn, waardoor de gang van het gerecht 
regelt het Hoi het rechtsgebied, ver- wordt belemmerd; 
nietigt het arrest van de kamer van in-
beschuldigingstelling en verwijst de Overwegende dat krachtens arti-
zaak naar de krijgsauditeur (2). kel 21 van de wet van 15 juni 1899 

----------------1 houdende titel I van het Wetboek 
(1) en (2) Zie Cass., 11 maart 1975 

(A.C., 1975, 777). 
van Strafrechtspleging voor het Le
ger, de misdrijven van gemeen recht 
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ten laste gelegd van rijkswachters 
gevonnist worden door het militair 
gerecht, behalve in de bij de artike
len 23, 25 en 26 van genoemd wet
hoek bepaalde gevallen; 

Overwegende dat uit de proces
stukken schijnt te volgen dat Ste
faan Van Rijkel op het ogenblik van 
het hem ten laste gelegde feit rijks
wachter was en dat ten deze de arti
kelen 23, 25 en 26 van het Wetboek 
van Strafrechtspleging voor het Le
ger geen toepassing moeten vinden; 

Overwegende dat derhalve het 
aan Stefaan Van Rijkel ten laste ge
legde misdrijf, bepaald bij artikel 
226 van het Strafwetboek, uitslui
tend onder de bevoegdheid van het 
militair gerecht schijnt te ressorte
ren; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Gent van 11 mei 1984; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; verwijst de zaak 
naar de krijgsauditeur. 

19 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 437 

2• KAMER - 20 maart 1985 

Bij ontstentenis van hager beroep van 
het openbaar ministerie of van de be
klaagde is de strafvordering tegen 
laatstgenoemde niet aanhangig bij de 
appelrechter (1). (Art. 202 Sv.) 

(LAHAYE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4022) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 oktober 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

III. Op de voorziening van Gertru
de Lahaye, beklaagde : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 202, 203 en 205 van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van hoger beroep van eiseres en het 
openbaar ministerie, de tegen haar 
op de strafvordering uitgesproken 
veroordeling definitief was gewor
den; dat de correctionele rechtbank 
derhalve eiseres niet meer met be
vestiging van het beroepen vonnis 
kon veroordelen tot een straf; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen de eiseres 
Gertrude Lahaye ingestelde straf
vordering en haar veroordeelt; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
, gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
werpt de voorzieningen voor het 
overige; veroordeelt de eisers De 
Wit, Pinckaers en de naamloze ven
nootschap De Luikse Verzekering 
ieder van hen, in een derde van d~ 
kosten; zegt dat er geen grond be
staat tot verwijzing. 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - GEEN HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OF VAN DE 
BEKLAAGDE - UITSPRAAK IN HOGER BE
ROEP OVEf\ DE STRAFVORDERING - ONWET- 1-----------------
TIGE BESLI::1S!NG. (1} Cass., 7 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 571}. 
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20 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. R. 
Mallue, Luik, en Dassesse. 

Nr. 438 

2' KAMER - 20 maart 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS -WET VAN 20 
APRIL 1874, ART. 5, DERDE LID - VERPLICH
TING HET DOSSIER TER BESCHIKKING TE 
STELLEN VAN DE RAADSMAN VAN DEVER
DACHTE V66R DE VERSCHIJNING VOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT - DRAAGWIJDTE. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS -WET VAN 20 
APRIL 1874, ART. 5, DERDE LID - GEEN VER
PL!CHTING OM DE VORDERING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE TER BESCHIKKING 
TE STELLEN VAN DE RAADSMAN VAN DEVER
DACHTE V60R DE VERSCHIJNING VOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS - BESL!SSING 
VAN HET ONDERZOEKSGERECHT WAARBIJ, 
MET OVERNEMING VAN DE GRONDEN VAN DE 
SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE, DE HANDHAVING VAN DE 
HECHTENIS WORDT BEVOLEN - VORDERING 
NIET TER BESCHIKKING VAN DE VERDEDI
GING GESTELD V66R DE VERSCHIJNING 
VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - OM
STANDIGHEDEN DIE OP ZICH NIET EEN 
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING TOT GEVOLG KUNNEN HEBBEN. 

4° RECHT VAN VERDEDIGING - BE
SLISSING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT 
WAARBIJ, MET OVERNEMING VAN DE GRON
DEN VAN DE SCHRIITELIJKE VORDERING 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, DE HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
WORDT BEVOLEN - VORDERING NIET TER 
BESCHIKKING VAN DE VERDEDIGING GE
STELD V66R DE VERSCHIJNING VOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT - OMSTANDIGHEDEN 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS HAND-
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
REDENGEVING. 

1o Wanneer v66r de verschijning voor de 
raadkamer en de kamer van inbe
schuldigingstelling het dossier gedu
rende twee dagen op de griffie ter be
schikking gesteld wordt van de raads
man van de verdachte, moet dat dos
sier alleen die stukken bevatten waar
uit de voortgang van het onderzoek 
blijkt (1). (Art. 5, derde lid, wet 20 april 
1874.) 

2o Uit artikel 20, zesde lid, van de wet op 
de voorlopige hechtenis, volgens het
welk de kamer van inbeschuldiging
stelling uitspraak doet, met voorrang 
boven aile andere zaken, het openbaar 
ministerie en de verdachte of zijn 
raadsman gehoord, kan worden afge
leid dat de geschriften, uitgaande van 
het openbaar ministerie en de verdedi
ging, worden neergelegd ter zitting en 
niet bij het dossier worden gevoegd 
v66r de termijn van twee dagen waar
van sprake is in artikel 5 van die wet. 

3° en 4o Een schending van het recht van 
verdediging kan niet voortvloeien uit 
de enkele omstandigheid dat de schrif
telijke vordering van het openbaar mi
nisterie, waarvan de gronden zijn 
overgenomen door het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
de handhaving van de voorlopige hech
tenis beveelt, niet gedurende twee da
gen v66r de verschijning voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling ter 
beschikking is gesteld van de verdach
te of van diens raadsman. 

5° De reden waarom de gegevens, eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van 
de verdachte, die het arrest aangeeft, 
ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden zijn die de openbare veiligheid 
dermate raken dat de hechtenis moet 
worden gehandhaafd, wordt nauwkeu
rig omschreven door het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
vermeldt dat de brutaliteit waarmee de 
roofoverval is gepleegd, de daarbij ge
bruikte middelen (wapens, masker, 
voertuig), de bedreigingen en het ge
weld, enerzijds tegen de bedienden, 
die gedwongen werden zich plat op de 
grand te leggen, vervolgens geboeid en 
uiteindel1jk opgesloten werden in een 

DIE OP ZICH NIET EEN SCHENDING VAN HET 1-------------------
RECHT VAN VERDEDIGING TOT GEVOLG KUN- (1) Zie Cass., 16 nov. 1926 (Bull. en 
NEN HEBBEN. Pas., 1927, l, 89). 
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vertrek, en anderzijds tegen de filiaal
houder, die bij de das werd vastgegre
pen en vervolgens met een vuurwapen 
werd bedreigd toen hij de gangsters 
het vluchten probeerde te beletten, de 
geregelde omgang van verdachte met 
gevaarlijke boeven, en ten slotte zijn 
gerechtelijk verleden {vier jaar gevan
genis in 1973 en een jaar gevangenis 
in 1981} zovele bewijzen zijn dat ver
dachte een gevaarlijk boosdoener is, 
die in staat is opnieuw wetsovertredin
gen te begaan, zich te onttrekken aan 
het gerecht of de werking ervan te be
lemmeren zo hij in vrijheid zou wor
den gesteld. (Art. 5 wet van 20 april 
1874.) 

(DESMEDT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4169) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 januari 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Verviers op 11 j a
nuari 1985 het tegen eiser verleende be
vel tot aanhouding heeft opgeheven en 
dat het Hof van Beroep te Luik, kamer 
van inbeschuldigingstelling, bij het be
streden arrest die beschikking heeft ge
wijzigd en de handhaving van het aan
houdingsbevel heeft bevolen; dat het Hof 
bij arrest van 27 februari 1985 het op 20 
december 1984 gewezen arrest van het 
Hof van Beroep te Luik, kamer van inbe
schuldigingstelling, dat, met wijziging 
van de op 14 december 1984 door de 
raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Verviers gegeven beschikking, 
de handhaving van het aanhoudingsbe
vel had bevolen, heeft vernietigd; dat uit 
die gegevens volgt dat het Hof van Be
roep te Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling, op 22 januari 1985 niet een be
vel tot aanhouding kon bevestigen dat 
niet meer bestond : 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 5 van de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis, de 
raadkamer binnen de maand na de 
beschikking van 14 december 1984 

over de handhaving van de hechte
nis moest beslissen, hetgeen ze ge
daan heeft bij de op 11 januari 1985 
gewezen beschikking; dat het op de
zelfde dag door het openbaar minis
terie ingestelde hoger beroep de op
schorting van de tenuitvoerlegging 
van die beschikking tot invrijheid
stelling tot gevolg heeft gehad en 
dat het bestreden arrest, rechtdoen
de op dat hoger beroep, met eenpa
righeid van stemmen kon beslissen 
dat de voorlopige hechtenis van ei
ser werd gehandhaafd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5 en 20 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis en van het recht van 
verdediging, 

doordat de wet op de voorlopige hech
tenis bepaalt dat het dossier ter beschik
king is van de verdachte gedurende 48 
uur v66r zijn verschijning voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling; dat de vor
dering van advocaat-generaal Spirlet de 
dagtekening draagt van 21 januari 1985 
en dat het bestreden arrest de dagteke
ning draagt van 22 januari 1985; dat die 
vordering waarin de aanwijzingen van 
schuld opnieuw worden opgesomd, niet 
gedurende 48 uur ter beschikking is ge
steld van de verdediging en de verdedi
ging niet op die vordering heeft kunnen 
antwoorden; dat de vordering nochtans 
noodzakelijk deel uitmaakt van het dos
sier; dat het recht van verdediging is ge
schonden, vermits de kamer van inbe
schuldigingstelling de gronden van voor
melde vordering heeft overgenomen : 

Overwegende dat het dossier wel
iswaar gedurende twee dagen v66r 
de verschijning voor de raadkamer 
en voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling op de griffie ter be
schikking wordt gesteld van de 
raadsman van de verdachte; dat het 
dossier nochtans slechts al die stuk
ken moet bevatten waaruit de voort
gang van het onderzoek blijkt; 

Dat naar luid van artikel 20, zesde 
lid, van de wet op de voorlopige 
hechtenis de kamer van inbeschuldi
gingstelling uitspraak doet, met 
voorrang hoven alle andere zaken, 
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het openbaar ministerie en de ver
dachte of zijn raadsman gehoord; 
dat daaruit volgt dat de geschriften, 
uitgaande van het openbaar ministe
rie en de verdediging, worden neer
gelegd ter zitting en niet bij het dos
sier worden gevoegd v66r de door 
artikel 5 van die wet voorgeschre
ven termijn van twee dagen; 

Overwegende dat een schending 
van het recht van verdediging niet 
kan voortvloeien uit de enkele om
standigheid dat de schriftelijke vor
dering van het openbaar ministerie, 
waarvan de gronden zijn overgeno
men in het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis wordt bevolen, niet gedurende 
twee dagen v66r de verschijning 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling ter beschikking is gesteld 
van de verdachte of zijn raadsman; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest de goedkeuring 
van de doorhaling van zeven nietige 
woorden vaststelt, ofschoon uit dat ar
rest duidelijk blijkt dat het er 12 zijn, 
namelijk : « Substitut du Procureur; ainsi 
que son conseil maitre; confirme; conseil
ler f.f. de president • : 

Overwegende dat het arrest ten 
gevolge van een materiele vergis
sing de vernietiging van zeven woor
den goedkeurt, terwijl er in feite 
twaalf woorden zijn doorgehaald; 
dat een wijziging die door middel 
van doorhalingen wordt aange
bracht, als niet bestaande wordt be
schouwd als die doorhalingen niet 
regelmatig zijn goedgekeurd; 

Overwegende dat ten deze de wij
zigingen die door middel van niet 
goedgekeurde en dus als niet be
staande te beschouwen doorhalin
gen zijn aangebracht, geen invloed 
hebben op de wettigheid van de be
slissing; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat « in de vordering van de procu
reur-generaal gewag wordt gemaakt van 
de aanwijzingen van schuld, de vereni
ging van boosdoeners, de ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden »; dat de 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den enkel gegrond zijn op de zwaarwich
tigheid van de feiten; dat met geen 
woord wordt gerept van gegevens, eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte; dat het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, de beslissing 
volstrekt niet met redenen omkleedt en 
zich ertoe beperkt de gronden van voor
melde vordering over te nemen; dat het 
arrest, in strijd met de gevestigde recht
spraak van het Hof van Cassatie, niet 
nauwkeurig omschrijft waarom de opge
somde gegevens, eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte, ernsti
ge en uitzonderlijke omstandigheden 
zijn die de openbare veiligheid dermate 
raken dat de hechtenis moet worden ge
handhaafd: 

Overwegende dat het arrest, met 
aanneming van de gronden van de 
vordering van het openbaar ministe
rie, de beschikking van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Verviers waarbij de invrij
heidstelling van eiser was bevolen, 
wijzigt op grand dat << de brutaliteit 
waarmee de roofoverval te Puurs is 
gepleegd, de middelen die daarbij 
werden gebruikt (wapens, masker, 
voertuig), de bedreigingen en het ge
weld, enerzijds, tegen de bedienden 
die gedwongen werden zich plat te
gen de grand te leggen, geboeid wer
den en uiteindelijk in een vertrek 
werden opgesloten en, anderzijds, 
tegen de filiaalhouder die bij de das 
werd vastgegrepen en vervolgens 
door Evrard, naar een door hem ge
bruikte uitdrukking, " onder schot 
werd gehouden " toen hij de gang
sters het ontvluchten wilde beletten, 
de omvang van verdachte met ge
vaarlijke gangsters, zijn gerechtelijk 
verleden ten slotte ( 4 j aar gevange
nis in 1973 en 1 jaar gevangenis in 
1981) zoveel gegevens zijn die aanto
nen dat verdachte een gevaarlijke 
boef is die in staat is opnieuw wets
overtredingen te begaan, zich aan 
het gerecht te onttrekken of de wer-
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king ervan te belemmeren, zo hij 
opnieuw in vrijheid zou worden ge
steld »; dat « het hier gaat om gege
vens, eigen aan de zaak en de per
soonlijkheid van de verdachte die 
ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden zijn die de openbare vei
ligheid raken en die de handhaving 
van de hechtenis verantwoorden »; 

Dat het arrest aldus nauwkeurig 
omschrijft waarom de opgesomde 
gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte 
ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden zijn die de openbare vei
llgheid dermate raken dat de hech
tenis moet worden gehandhaafd; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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. 

20 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Resteau - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Lan
caster, Brussel. 

Nr. 439 

2• KAMER - 20 maart 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS -ART. 5.3 VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 9.3 IN
TERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGER
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - RECHT 
VAN EEN IEDER BINNEN EEN REDELIJKE TER
MIJN BERECHT TE WORDEN OF HANGENDE 
HET PROCES IN VRIJHEID TE WORDEN GE
STELD - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
ART. 5.3 VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
RECHT VAN EEN lEDER BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF 
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
ART. 9.3 INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -
RECHT VAN EEN lEDER BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF IN 
VRIJHEID TE WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - HAND

HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
ART. 5.3 VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
RECHT VAN EEN lEDER BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF 
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN GESTELD - HANDHAVING VAN DE 
HECHTENIS VAN DE VERDACHTE OP GROND 
VAN HET OP ONWETTIGE WIJZE UIT BEPAAL
DE FE!TELIJKE GEGEVENS AFGELEIDE BE
SLUIT DAT DE REDELIJKE HECHTENISTER
MIJN NIET IS OVERSCHREDEN - SCHENDING 
VAN DE VOORMELDE BEPALING. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
ART. 9.3 INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -
RECHT VAN EEN lEDER BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF IN 
VRIJHEID TE WORDEN GESTELD - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING HOUDENDE HANDHAV!NG VAN DE 
HECHTENIS VAN DE VERDACHTE OP GROND 
VAN HET OP ONWETTIGE WIJZE UIT BEPAAL
DE FEITELIJKE GEGEVENS AFGELEIDE BE
SLUIT DAT DE REDELIJKE HECHTENISTER
MIJN N!ET IS OVERSCHREDEN - SCHENDING 
VAN DE VOORNOEMDE BEPALINGEN. 

1", 2" en 3" Ingevolge de artt. 5.3 Verdrag 
Rechten van de Mens en 9.3 Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten heeft ieder, die 
wegens een misdrijf voorlopig is ge
hecht, het recht binnen een redelijke 
termijn berecht te worden of hangende 
het proces in vrijheid te worden ge
steld; die bepalingen schrijven voor 
dat de verdachte in vrijheid moet wor
den gesteld zodra de handhaving van 
de hechtenis niet langer redelijk is; de 
vraag of handhaving van die hechtenis 
redelijk is moet niet in het algemeen, 
doch in het licht van de gegevens van 
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elke zaak afzonderlijk worden beoor
deeld (1). 

4" en 5" De artt. 5.3 Verdrag Rechten van 
de Mens en 9.3 Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke 
rechten worden geschonden door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat de handhaving van de 
voorlopige hechtenis beveelt en dat, in 
antwoord op de conclusie waarin de 
meer dan twintig maanden lange hech
tenis van verdachte wordt aangevoerd 
en kritiek wordt geoefend op de abnor
male vertraging bij het onderzoek van 
de zaak en de vorderingen tot verwij
zing, oordeelt dat de redelijke hechte
nistermijn niet is overschreden, op 
grand van omstandigheden die de ver
traging van het openbaar ministerie 
bij het nemen van vorderingen tot re
geling van de procedure niet kunnen 
verantwoorden. 

(HINCK) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4171) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1985 gewe
zen 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 5, § 3, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en 9, § 3, 
van het lnternationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten : 

Overwegende dat krachtens die 
bepalingen een ieder die zich we
gens een strafrechtelijk misdrijf in 
voorlopige hechtenis bevindt, het 
recht heeft om binnen een redelijke 
termijn te worden berecht of han-

(1) Zie Cass., 15 april 1981, A.R. nr. 1658 
(A.C., 1980-81, nr. 477) en de cone!. van het 
O.M. in Bull. en Pas., 1981, I, 921; over de ge
Jijkenissen en verschillen tussen art. 5.3 Ver
drag Rechten van de Mens en art. 9.3 lnterna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en poli
tieke rechten, zie L. VELU, « Le droit a !a 
Jiberte et a !a securite de !a personne ,,, Rev. 
dr. p{m. et crim., 1968-69, biz. 167 e.v., inz. 
nrs. 35 tot 45, biz. 197 tot 206. 

gende het proces in vrijheid te wor
den gesteld; 

Overwegende dat die bepalingen 
beogen de verplichting op te leggen 
de verdachte in vrijheid te stellen 
zodra de handhaving van de hechte
nis ophoudt redelijk te zijn; dat het 
redelijk karakter van de handha
ving van de hechtenis niet in ab
stracto maar in het licht van de ge
gevens van elke zaak afzonderlijk 
moet worden beoordeeld; 

Overwegende dat ten deze tegen 
eiser op 10 mei 1983 een bevel tot 
aanhouding is verleend, met name 
wegens diefstal met geweld, ge
pleegd met wapens door twee of 
meer personen, willekeurige gevan
genhouding met folteringen, poging 
tot verkrachting en aanranding van 
de eerbaarheid met geweld en met 
de hulp van een of meer personen, 
openbare zedenschennis, het toe
brengen van slagen met de kwalifi
catie van voorbedachtheid, bedrei
gingen door gebaren en woorden, 
het onwettig dragen van wapens, 
onwettig wapenbezit, gebruiksdief
stal en vernieling van een voertuig, 
welke feiten zijn gepleegd op 7 mei 
1983; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, in het arrest van 2 januari 1985 
erop heeft gewezen dat het verslag 
van de psychiater-deskundige die 
het slachtoffer heeft onderzocht, is 
neergelegd op 14 juli 1984 en gewag 
heeft gemaakt van de conclusies 
van de psychiatrische deskundige 
betreffende de persoon van eiser; 
dat laatstgenoemde op 31 januari 
1985 een conlcusie indiende waarin 
hij kritiek oefende op « de abnorma
le traagheid waarmee deze zaak 
haar beslag heeft gekregen wat het 
onderzoek betreft enerzijds en wat 
de vorderingen tot verwijzing be
treft anderzijds » en waarin hij om 
de bevestiging van de bestreden be
schikking heeft verzocht met het ar
gument met name dat het onder
zoek tot viermaal toe werd gesloten 
en dat de procureur des Konings 
driemaal « verder onderzoek heeft 
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gevorderd >> op grond dat de zaak 
voor het hof van assisen zou moeten 
worden gebracht, dat het onderzoek 
bij na twee maanden geleden is be
eindigd, dat tot op heden nog geen 
enkele vordering tot verwijzing is 
gedaan en dat er geen enkele reden 
is om zo lang te talmen met het op
maken van de vorderingen tot ver
wijzing; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, zich ertoe beperkt op die con
clusie te antwoorden << dat niettegen
Ftaande de door artikel 61 van het 
Wetboek van Strafvordering voorge
schreven termijn aan de naleving 
waarvan de wet geen gevolgen ver
bindt, de procureur des Konings 
niet abnormaal lang heeft gewacht 
met het opmaken van zijn verde
ring, vermits met name moet wor
den vastgesteld dat hij ingevolge 
voor het hof (van beroep) ingestelde 
beroepen tot tweemaal toe nadat het 
dossier hem was medegedeeld, niet 
over het dossier kon beschikken, dat 
gelet hierop, de redengeving van het 
op 2 januari 1985 in de zaak gewe
zen arrest haar gelding behoudt en 
dat ze verantwoordt waarom, gelet. 
onder meer op de zwaarwichtigheid 
van de feiten en de tijd nodig voor 
het onderzoek, inzonderheid voor de 
deskundigenonderzoeken, de rede
lijke termijn, waarvan sprake in ar
tikel 5, § 3, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, thans nog niet is overschre
den »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, niet zonder schending van de 
artikelen 5, § 3, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den en 9, § 3, van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten op de door het hof 
aangegeven grond heeft kunnen be
slissen dat « de procureur des Ko
nings niet abnormaal lang heeft ge
wacht met het opmaken van zijn 
vordering », en dat de redengeving 

van het op 2 januari 1985 gewezen 
arrest haar gelding behoudt en dat 
daarin wordt aangegeven waarom, 
gelet op de zwaarwichtigheid van de 
feiten en de tijd, nodig voor het on
derzoek, inzonderheid voor de des
kundigenonderzoeken, de door arti
kel 5 voorgeschreven redelijke ter
mijn nog niet is overschreden ver
mits, enerzijds, uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat de bij de 
wet bepaalde beroepen waardoor de 
procureur des Konings tot tweemaal 
toe niet over het dossier kon be
schikken, waren ingesteld door het 
openbaar ministerie en vermits, an
derzijds, het hof, door de bevesti
ging van de motieven van zijn be
slissing van 2 januari 1985, vaststelt 
dat het onderzoek reeds v66r 26 de
cember 1984 was beeindigd, dag 
waarop het openbaar ministerie de 
aan die beslissing voorafgegane vor
deringen heeft ondertekend; 

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. 

20 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Stranard, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 440 

2' KAMER - 20 maart 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS -ART. 5.3 VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS- RECHT VAN 
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EEN IEDER BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN 
BERECHT TE WORDEN OF HANGENDE HET 
PROCES IN VRIJHEID TE WORDEN GESTELD -
BEG RIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
ART. 5.3 VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
RECHT VAN EEN IEDER BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF 
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

1° en zo Naar recht verantwoord is de be
slissing van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat de redelijke termijn 
bepaald bij art. 5.3 Verdrag Rechten 
van de Mens niet is overschreden, 
wanneer haar arrest, waarbij handha
ving van de voorlopige hechtenis wordt 
bevolen, in antwoord op de conclusie 
van de verdachte ten betoge dat het 
onderzoek vertraging heeft opgelopen, 
op grand van de feitelijke elementen 
die het bepaalt, overweegt dat het on
derzoek zonder onverantwoorde vertra
ging is gevoerd en de zware en uitzon
derlijke omstandigheden preciseert die 
de openbare veiligheid raken en die de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis noodzakelijk maken (1). 

(CUSEMANO) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4177) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 5, § 3, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 

lege vertraging hebben opgelopen door
dat verdachte geweigerd heeft er naar 
toe te gaan en zich te onderwerpen aan 
de schriftelijke testen, dat de verdedi
ging « onlangs nog , om een groot aantal 
getuigenverhoren en confrontaties heeft 
verzocht en dat uit de inhoud van de ver
klaringen van bepaalde getuigen blijkt 
dat de omgeving van de verdachte druk 
heeft uitgeoefend op de getuigen en hen 
heeft gemanipuleerd; dat het arrest daar
uit besluit « dat uit het geheel van de 
stukken van het dossier en gelet met na
me op de bovenaangehaalde gegevens 
blijkt dat het onderzoek met bekwame 
spoed is gevoerd en dat de daden van 
onderzoek zonder onverantwoorde ver
traging zijn verricht, dat aldus de rede
lijke termijn waarbinnen de zaak, krach
tens artikel 5, § 3, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
moet worden behandeld, niet is over
schreden, dat het bovendien heel nor
maal is dat de openbare partij, wanneer 
haar het dossier wordt medegedeeld met 
het oog op de regeling van de procedure, 
aanstuurt op een aantal onderzoeksver
richtingen, te meer daar de noodzaak 
van die verrichtingen voortvloeit uit de 
reeds gehouden confrontaties en verho
ren », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
noch met die consideransen noch met 
enige andere grond antwoordt op de 
door eiser in zijn conclusie uiteengezette 
verweermiddelen ten betoge onder meer 
dat de onderzoeksrechter op de terecht
zitting van 19 december 1984 van de 
raadkamer, met de instemming van de 
procureur des Konings, de verzekering 
had gegeven dat het dossier van het 
voorbereidend onderzoek zou worden af
gehandeld; eiser had voorgesteld dat het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, beide magistraten zou on
dervragen als het hof nadere uitleg bij 
die verklaringen nuttig achtte; daarbij 
dient te worden opgemerkt dat de door 
het bestreden arrest bedoelde tekst van 
de verklaringen van bepaalde getuigen 
reeds in het dossier van de rechtspleging 
zat op het ogenblik dat de onderzoeks
rechter met de instemming van het 
openbaar ministerie die verzekering gaf; 
het dossier van de rechtspleging even
we!, ondanks die verklaringen en belof

-------------------1 ten waaruit bleek dat noch de onder
zoeksrechter noch de procureur des Ko
nings nieuwe onderzoeksverrichtiug~n 
geraden achtten, opnieuw aan de onder
zoeksgerechten werd voorgelegd voor 

doordat het arrest, om de voorlopige 
hechtenis van eiser te handhaven, in 
substantie vermeldt dat eiser de hem ten 
laste gelegde misdaad heeft ontkend, 
waardoor tal van onderzoeksverrichtin
gen moesten worden uitgevoerd, dat de 
werkzaamheden van het deskundigencol-

(1) Zie, benevens het vorig arrest van dezelf
de datum, Cass., 15 april 1981, A.R. nr. 1658 
(A.C., 1980-81, nr. 477) en de cone!. van het 
O.M. in Bull. en Pas., 1981, I, 921. 



996 HOF VAN CASSATIE Nr. 440 

uitspraak over de handhaving van eisers 
voorlopige hechtenis, nu het openbaar 
ministerie 21 nieuwe onderzoeksverrich
tingen had gevorderd; verschillende van 
die verrichtingen verband hielden met 
de eventuele inculpatie van derden we
gens verleiding van getuigen en dus 
geen betrekking hadden op eiser; eiser 
meer in het bijzonder had aangevoerd 
dat het merendeel van de door het open
baar ministerie nieuw uitgeschreven on
derzoeksverrichtingen verband hielden 
met verhoren die reeds v66r 1 januari 
1984, dus reeds meer dan twaalf maan
den, bij het rechtsplegingsdossier waren 
gevoegd; het openbaar ministerie bijge
volg die nieuwe onderzoeksmaatregelen 
al lang had moeten vorderen opdat het 
verloop van het onderzoek en de ver
schijning van eiser voor de feitenrechter 
geen abnormale vertraging zouden oplo
pen; 

tweede onderdeel, men weliswaar kan 
aannemen dat het, zoals het arrest ver
meldt, « heel normaal is dat de openbare 
partij, wanneer haar het dossier wordt 
medegedeeld met het oog op de regeling 
van de procedure, aanstuurt op een aan
tal onderzoeksverrichtingen, te meer 
daar de noodzaak van die verrichtingen 
voortvloeit uit de reeds gehouden con
frontaties en verhoren », dat het echter 
in het licht van artikel 5, § 3, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden helemaal niet normaal en he
lemaal niet verantwoord is dat het open
baar ministerie na vierentwintig maan
den hechtenis en onderzoek nog een 
aanzienlijk aantal onderzoeksverrichtin
gen vordert, terwijl een groot aantal van 
die verrichtingen betrekking hebben op 
gedingstukken waarvan de parketmagis
traat al meer dan twaalf maanden ken
nis had moeten nemen : 

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

niet beperkt tot de in het middel 
weergegeven consideransen; dat het, 
na « voor het overige » de gronden 
van de vordering van het openbaar 
ministerie te hebben aangenomen, 
nog vermeldt << dat de onderzoeks
rechter, nadat de psychiater, dokter 
Simonis, op 11 juli 1983 tot de bevin
ding was gekomen ( ... ) dat de ver
dachte op de dag van de feiten in 
een ernstige staat van geestesstoor
nis (verkeerde) die hem ongeschikt 

maakte tot het controleren van zijn 
daden, dat hij thans nog in zodanige 
staat verkeert en dat (hij) een zeer 
groot gevaar vormt voor de maat
schappij en in de tweede plaats voor 
zichzelf, ( ... ) een deskundigencollege, 
bestaande uit de dokters Timsit, 
Goffaux en Simonis, aanwees, aan
gezien de conclusies van dokter Si
monis aanzienlijk verschilden van 
die van dokter Allard die verdachte 
had onderzocht vooraleer de jeugd
rechtbank het dossier uit handen 
gaf en het verwees naar het rechts
college van gemeen recht, (dat) van 
november 1983, dag van de aanwij
zing van het college, tot 8 mei 1984 
de deskundigen in de uitvoering van 
hun opdracht gehinderd werden 
door de verdachte zelf die systema
tisch weigerde zich te onderwerpen 
aan de electrofysiologische proeven 
die de deskundigen wilden uitvoe
ren, ( ... ) dat het college ten slotte op 
14 november 1984 een definitief ver
slag neerlegde waarin de meerder
heid de mening uitsprak ( ... ) dat de 
verdachte noch ten tijde van de fei
ten noch op dit ogenblik verkeerde 
in een staat van krankzinnigheid, 
geestesstoornis of zwakzinnigheid 
die hem ongeschikt maakte tot het 
controleren van zijn daden, ( ... ) dat 
reeds v66r de neerlegging van dat 
verslag, de onderzoeksrechter de on
dervraging had bevolen van een ze
kere mevrouw Demeuldre ( ... ) die 
hem tweemaal, namelijk op 2 en 4 
juli 1984, had geschreven om Cuse
mano van aile schuld vrij te pleiten 
en om de schuld voor de moord op 
Salmon te werpen op Sonnet, dat 
toen gebleken is dat de verklaringen 
van mevrouw Demeuldre volledig 
uit de lucht gegrepen en ongegrond 
waren en (dat zij) die brieven had 
geschreven onder het dictaat en de 
bedreiging van de familie van de be
trokkene, dat de verdediging op 5 
november 1984 de onderzoeksmagis
traat verzocht om nieuwe onder
zoeksverrichtingen, zoals onder 
meer het verhoor van een zekere ge
tuige Valkeners en de confrontatie 
van die getuige met de getuigen De
gueldre en Gomez, dat die verrich-
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tingen plaatsvonden in de loop van 
november en december 1984 maar 
verdachte nog meer in het nauw 
dreven, dat na de uitvoering van die 
verrichtingen de procureur des Ko
nings om de mededeling van het 
dossier verzocht en op zijn beurt de 
onderzoeksrechter bij kantschrift 
van 10 januari 1985 vorderde over te 
gaan tot een reeks aanvullende on
derzoeksverrichtingen die terstond 
werden uitgevoerd ( ... ), dat tal van 
die verrichtingen verband houden 
met de getuigenverhoren waarom de 
verdachte en diens opeenvolgende 
raadslieden hebben verzocht met de 
bedoeling de materH!le gegevens 
van het dossier te weerleggen, 
meestal op basis van door de familie 
van de verdachte gemanipuleerde 
gegevens; dat ze aldus, bewust of 
onbewust, het dossier nog ingewik
kelder hebben gemaakt en daardoor 
zelf de aanvullende onderzoeksver
richtingen hebben uitgelokt die 
thans door de openbare partij wor
den gevorderd ten einde klaarheid 
te brengen in een dossier dat meer 
dan waarschijnlijk aan een jury van 
een hof van assisen zal moeten wor
den voorgelegd, dat uit de onwil van 
de verdachte om zich te onderwer
pen ~an de door de deskundigen 
voorgeschreven onderzoeken, de 
klaarblijkelijke ingewikkeldheid van 
het onderzoek van het aan het des
kundigencollege onderworpen geval 
van verdachte en de talrijke verrich
tingen die ze hebben moeten uitvoe
ren alvorens tot een conclusie te 
kunnen komen, de onderzoeksmaat
regelen die achtereenvolgens door 
de verdediging en de openbare par
tij in de loop van november 1984 en 
januari 1985 werden gevorderd, 
moet worden afgeleid dat het onder
zoek zonder onderbreking is voort
gezet onder moeilijke omstandighe
den, zowel wat het onderzoek zelf 
als wat het psychologisch en men
taal onderzoek van de persoon van 
verdachte betreft, dat het evenwel is 
gevoerd met strikte eerbied voor het 
recht van verdediging en binnen de 
perken van de opdracht van de 
openbare partij, dat bijgevolg de 

hechtenis van verdachte, hoe lang 
en uitzonderlijk ze ook is, nog altijd 
binnen een redelijke termijn blijft >>; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, door die vermeldingen geant
woord heeft op de in dit onderdeel 
aangehaalde conclusie van eiser; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tWeede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, blij
kens het antwoord op het eerste on
derdeel van het middel, vaststelt dat 
de door de onderzoeksrechter aange
wezen psychiatrische deskundigen 
sedert november 1983 in de uitvoe
ring van hun opdracht werden ge
hinderd door eiser zelf, zodanig dat 
dit college eerst op 14 december 
1984 zijn definitief verslag kon neer
leggen, dat de raadslieden van eiser 
op 5 november 1984 om aanvullende 
onderzoeksopdrachten verzochten, 
dat die opdrachten onverwijld wer
den uitgevoerd in de loop van no
vember en december 1984 maar de 
verdachte « nog meer >> in het nauw 
dreven, dat, na de afwerking van die 
onderzoeksopdrachten, de procureur 
des Konings nieuwe onderzoeksver
richtingen vorderde, waarvan ver
schillende verantwoord waren door 
die waarom de verdachte en diens 
raadslieden met name op 5 novem
ber 1984, meestal op basis van door 
eisers familie gemanipuleerde gege
vens, zelf verzocht hadden, dat het 
onderzoek met bekwame spoed en 
zonder onverantwoorde vertraging 
is gevoerd en dat gelet op de ernst 
van de aan eiser verweten misdaad 
alsook de gratuite aard ervan be
trokkene een gevaar oplevert voor 
de maatschappij en de openbare vei
ligheid in gevaar zou brengen, in
dien hij opnieuw in vrijheid zou 
worden gesteld; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, aldus de beslissing dat de rede
lijke termijn, waarvan sprake is in 
artikel 5, § 3, van het Verdrag tot 
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Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, ten deze niet was overschreden 
en dat de voorlopige hechtenis van 
eiser wegens ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden die de openba
re veiligheid raken, moest worden 
gehandhaafd, naar recht verant
woordt; 

Dat het tweede onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

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. 

20 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van Velu, advocaat-gene
raal Advocaat: mr. F. Piedboeuf, 
Luik 

Nr 441 

1 KAMER - 21 maart 1985 

SCHIP, SCHEEPV AART - SLECHT ZEE
MANSCHAP - BEGRIP. 

Het in artt. 46, § II, 4', en 47 van boek II 
Kh. bedoelde slechte zeemanschap, 
omvat zowel de nautische fouten, 
d. w.z. die welke bij het besturen van· 
het schip worden begaan, als de bij 
het beheren van het schip begane lou
ten, d. w.z. die welke nauw verbonden' 
zijn met het technische beheer van dat 
schip; die fouten zijn verschillend van 

die welke de kapitein-eigenaar begaat 
bij het beheer van de Jading (1). 

{EAGLE STAR INSURANCE COMPANY LTD. 
T. JASPERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4572) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 6 juni 1983 en 1 fe
bruari 1984 door het Hof van Beroep 
te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 46, § II, 4°, 47, § I, en 53 van de wet 
van 21 augustus 1879, zijnde titel II van 
Boek II van het Wetboek van Koophan
del, 

doordat het hof van beroep, na in zijn 
arrest van 6 juni 1983 te hebben vastge
steld: « ( ... ) dat uit het verslag van ge
rechtsdeskundige kapitein De Bilde, die 
in kort geding aangesteld werd ten einde 

(1) Krachtens de artt. 46, § II, 4°, en 47, § I, 
Zeewet kan de kapitein-eigenaar van een zee
of binnenschip (art. 273) aanvoeren dat zijn 
aansprakelijkheid beperkt is in geval van 
slecht zeemanschap. Het onderscheid tussen 
de fout bij het technische beheer van het 
schip (management of the ship) en de fout bij 
het beheer van de lading (management of the 
cargo) wordt meestal gemaakt op grond van 
het doe! of van het voornaamste doe! van de 
verrichting tijdens welke de fout is begaan. 
Ten deze was het doe! het laden van het schip, 
dat verloren is gegaan, t.g.v. een verkeerde be
lading. 

Over het begrip « slecht zeemanschap », zie 
o.m. : Cass., 2 okt. 1959, Bull. en Pas., 1960, I, 
145 en noot; « Observations sur !'arret de Ia 
Chambre des Lords •, van 16 nov. 1928, Rev. 
dr. maritime compare, 1929, biz. 175-187; Cass. 
fr. 6 jan. 1958, « La Semaine juridique », 
J.C.P., 1958, nr. 10639 en noot M. DE JuGLART; J. 
VAN RYN, Principes de droit commercial, 1960, 
d. III, biz. 535, nr. 2353; R.P. CLEVERINGA, Zee
recht, 1961, biz. 462 e.v., 488 e.v.; J. VANRYN en 
J. HEENEN, « Examen de jurisprudence - Droit 
maritime », Rev. crit. jur. beige, 1967, 
biz. 90-91; R. Romll:RE, Traite general de droit .• 
maritime, 1968, d. II, biz. 262 e.v., en mise a 
jour 1978, biz. 84 e.v.; R. DE SMET, Droit mariti
me et droit fluvial belges, 1971, biz. 169 e.v. en 
476 e.v.; Cass. fr., 12 april 1976, Gazette du Pa
Jais, 1976, biz. 760 en noot R. RoDIERE; R. Ro
LAND, « Overzicht van rechtspraak - Scheep
vaartrecht », Tijdschrift voor privaatrecht, 
1976, nr. 1, biz. 95-96 en 141-142; J. HEENEN en 
J. LIBOUTON, « Examen de jurisprudence -Droit 
maritime », Rev. crit. jur. beige, 1979, biz. 
190-191. 
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onder andere advies te geven omtrent de 
oorzaken en omstandigheden van het 
zinken van de ms. " Tejo ", blijkt dat het 
kapseizen en het zinken van het schip 
" uitsluitend het gevolg was van een ver
keerde lading van dit vaartuig en dit op 
aanwijzing van de schipper-eigenaar "; 
dat namelijk ten gevolge van een wan
verhouding tussen het gewicht van de 
onderdek- en de bovendekladingen er 
een negatieve stabiliteit van het schip 
ontstaan was; dat de door de lading inge
nomen ruimte boven de waterlijn grater 
was dan deze onder de waterlijn; dat uit 
het verslag echter niet kan afgeleid wor
den dat appellant (verweerder) een te 
grote lading heeft willen vervoeren met 
een schip dat daartoe niet geschikt was; 
dat niet blijkt dat de vracht niet aan het 
laadvermogen van het schip zou beant
woord hebben of dat het schip geenszins 
op een andere wijze had kunnen beladen 
worden », in zijn arrest van 1 februari 
1984 beslist: « ( ... ) dat aan de hand van 
het verslag van gerechtsdeskundige kapi
tein De Bilde ten deze vaststaat dat het 
zinken van het binnenschip " Tejo " uit
sluitend aan de onoordeelkundige aan
wijzingen van appellant (verweerder) tij
dens de beladingsverrichtingen toe te 
schrijven was; dat dienvolgens het ver
lies van het gedeelte der goederen dat 
reeds aan boord van de " Tejo " genomen 
was, geenszins het gevolg is van een 
scheepvaartongeval of een verkeerde be
diening van het schip "vor Antritt der 
Reise "; dat het verlies evenmin aan een 
" leichte Fahrliissigkeit" vanwege appel
lant (verweerder), handelend voor reke
ning van de rederij ingevolge tijdcharter
overeenkomst van 7 mei 1979, toe te 
schrijven is; dat in casu appellant (ver
weerder) door de foutieve beoordeling 
van de belading van zijn schip zelf een 
ernstig risico voor het behoud van de la
ding in het leven heeft geroepen en al
dus aan zijn zorgvuldigheidsplicht tegen
over de lading op een niet te verantwoor
den wijze tekort gekomen is; dat derhal
ve artikel 18 van de cognossementsbe
dingen ten qeze 'niet aan de ladingsbe
langhebbende kan tegengeworpen wor
den »; dat het arrest van 1 februari 1984 
voorts overweegt: « ( ••• ) echter dat appel
lant (verweerder) door de foutieve beoor
deling van de belading van zijn schip im
pliciet de stabiliteit van zijn schip op 
foutieve wijze beoordeeld heeft; dat na
melijk luidens het verslag van de ge
rechtsdeskundige er een negatieve stabi
liteit van het binnenschip ontstaan was 
ten gevolge van een wanverhouding tus
sen het gewicht van de onderdek- en de 

bovendekladingen; ( ... ) dat de foutieve 
beoordeling van de stabiliteit van het 
schip een verzuim uitmaakt dat voort
spruit uit een gebrek aan zeemanschap 
in de zin van artikelen 46, § II, 4°, en 47, 
§ I, van de Zeewet, die krachtens artikel 
273 eveneens van toepassing zijn op de 
binnenscheepvaart; dat dienvolgens de 
eerste rechter ten onrechte de door (ver
weerder) in ondergeschikte orde voorge
dragen beperking van zijn aansprakelijk
heid verworpen heeft » en aldus de 
beperking van de aansprakelijkheid van 
verweerder door afstand van het 
scheepsvermogen heeft aanvaard, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres, zowel 
in haar regelmatig neergelegde eerste 
conclusie (blz. 4-5), als in haar tweede 
(blz. 3) en derde (blz. 3) conclusie, inriep 
dat er van enige beperking van de aan
sprakelijkheid door afstand van het 
scheepsvermogen geen sprake kon zijn, 
omdat verweerder een persoonlijke fout 
beging, zodat geen toepassing van de af
stand van scheepsvermogen kon worden 
gemaakt, zodat het arrest, dat dit uit
drukkelijk ingeroepen middel niet beant
woordt, niet regelmatig is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, door de Stad Ant
werpen, partij opgeroepen om zich het 
tussen te komen arrest verbindend te ho
ren verklaren, in haar regelmatig neer
gelegde appelconclusie werd ingeroepen 
dat er geen sprake van een afstand van 
scheepsvermogen kon zijn, omdat niet 
werd aangetoond dat de voorwaarden 
van artikel 53 van de Zeewet vervuld wa
ren (zie blz. 1-2 van de conclusie van de 
Stad Antwerpen na het tussenarrest van 
6 juni 1983), zodat het arrest, dat dit uit
drukkelijk ingeroepen middel niet beant
woordt, niet regelmatig is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, het tegenstrijdig, ten 
minste onnauwkeurig of dubbelzinnig is, 
enerzijds, vast te stellen dat verweerder, 
door de foutieve beoordeling van de bela
ding van zijn schip een ernstig risico 
voor het behoud van de lading in het le
ven heeft geroepen en aldus aan zijn 
zorgvuldigheidsplicht tegenover de la
ding op een niet te verantwoorden wijze 
te kort is gekomen, maar, anderzijds, te 
beslissen dat hij zich aldus tevens schul
dig maakte aan een gebrek aan zeeman
schap in de zin van artikel 46, § II, 4, en 
47, § I, van de Zeewet, zodat het arrest, 
waarvan de overwegingen tegenstrijdig, 
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ten minste onnauwkeurig of dubbelzin
nig zijn, niet wettelijk verantwoord is 
(schending van aile in het middel aange
brachte beschikkingen), ten minste niet 
regelmatig is gemotiveerd (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 46, § II, 4•, en 47, § I, van de 
Zeewet, slechts als een gebrek aan zee
manschap in aanmerking komen de 
scheepvaartfout en de fout bij het beheer 
van het schip, namelijk de fout gepleegd 
bij het sturen van het schip, en die ge
pleegd bij het technisch beheer van het 

heid zowel bij toepassing van artikel 46, 
§ II, 4•, als van artikel 47, § I, van de 
Zeewet te aanvaarden, die wetsbepalin
gen miskent (schending van de artikelen 
46, § II, 4•, en 47, § I, van de wet van 21 
augustus 1879, zijnde titel II van het 
boek II van het Wetboek van Koophan
del), ten minste zijn beslissing, waarvan 
de desbetreffende overwegingen dubbel
zinnig zijn, niet regelmatig motiveert 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het vierde onderdeel betreft : 
schip, met uitsluiting van de fouten die Overwegende dat de eigenaar of 
betrekking hebben op de lading en de de medeeigenaar van een schip die 
belading van het schip, zodat het hof van terzelfder tijd kapitein ervan is, 
beroep, nate hebben vastgesteld dat het krachtens artikel 47, § I, eerste lid, 
zinken van het schip uitsluitend te wij- van titel II van boek II van het Wet
ten was aan de onoordeelkundige aan-
wijzingen van verweerder tijdens de be- boek van Koophandel, zich voor zijn 
ladingsverrichtingen, dat de schade verzuimen niet kan beroepen op de 
geenszins het gevolg was van een beperking van zijn aansprakelijk
scheepvaartongeval of van een verkeerde heid tot het beloop van de waarde 
bediening van het schip v66r de aanvang van het schip, van de vracht en van 
van de reis en dat verweerder op een het toebehoren ervan, tenzij deze 
niet te verantwoorden wijze was tekort- verzuimen voortspruiten uit gebrek 
gekomen aan zijn zorgvuldigheidsplicht 
tegenover de lader, niet zonder schen- aan zeemanschap; 
ding van de artikelen 46, § II, 4•, en 47, Overwegende dat het in artikel 46, 
§ 1, van de Zeewet kon beslissen dat ver- § II, 4•, bedoelde « slecht zeeman
weerder zich schuldig maakte aan een schap » omvat zowel de nautische 
gebrek aan zeemanschap, vermits de ten fouten, dit wil zeggen deze die in 
Iaste van verweerder in aanmerking ge- het sturen van het schip worden be
nomen fout uitsluitend de lading en de 
beladingsverrichtingen betrof, en de door gaan, als de in het beheren van het 
het hof van beroep aangemerkte foutieve schip begane fouten, dit wil zeggen 
beoordeling van de stabiliteit van het deze die nauw verbonden zijn met 
schip, hiervan slechts een gevolg is, dat het technische beheer van het schip; 
noch als een fout bij het sturen van het Overwegende dat de evenvermel
schip, noch als een fout bij het technisch . de fouten dienen te worden onder
beheer van het schip kan worden be-
schouwd (schending van de artikelen 46, scheiden van de foute? die de kapi
§ II, 4•, en 47, § I, van de wet van 21 au- tein-eigena~r begaat m het beheer 
gustus 1879, zijnde titel II van boek II van de ladmg; 
van het Wetboek van Koophandel); Overwegende dat de arresten, met 

vijfde onderdeel, de artikelen 46, § II, 
4•, en 47, § I, van de wet van 21 augustus 
1879, zijnde titel II van hoek II van het 
Wetboek van Koophandel, niet te zamen 
kunnen worden toegepast, vermits ge
noemd artikel 46, § II, 4•, enkel betrek
king heeft op de eigenaar van een zee
schip, die getuigt van slecht zeeman
schap, en artikel 47, § I, daarentegen 
veronderstelt dat de eigenaar van een 
zeeschip tevens de kapitein ervan is en 
zich aan een gebrek aan zeemanschap 
schuldig maakt, zodat het hof van be
roep, door de afstand van scheepsvermo
gen en de beperking van aansprakelijk-

verwijzing naar het deskundigenver
slag, vaststellen : dat het ongeval 
uitsluitend het gevolg was van een 
verkeerde belading van het vaartuig 
en dit op aanwijzing van verweer
der, schipper-eigenaar; dat het schip 
tijdens het laden kapseisde en zonk 
ten gevolge van een wanverhouding 
tussen het gewicht van de onderdek
en bovendekladingen waardoor een 
negatieve stabiliteit van het vaar
tuig is ontstaan; « dat (verweerder) 
door de foutieve beoordeling van de 
belading van zijn schip zelf een ern-
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stig risico voor het behoud van de 
lading in het leven heeft geroepen 
en aldus aan zijn zorgvuldigheids
plicht tegenover de lading op een 
niet te verantwoorden wijze tekort 
is gekomen »; 

Overwegende dat het arrest van 1 
februari 1984 op grond van die vast
stellingen niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat de fout die door ver
weerder werd begaan, een gebrek 
aan zeemanschap in de zin van de 
artikelen 46, § II, 4°, en 47, § I, van 
titel II van boek II van het W etboek 
van Koophandel oplevert; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige onderdelen, door eiseres aange
voerd, die niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest van 1 februari 1984; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; verklaart 
dit arrest bindend voor de overige 
partijen; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

21 maart 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Van Ommeslage. 

Nr. 442 

1 e KAMER - 21 maart 1985 

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING -

DIE HET ZONDER NOODZAAK MOGELIJK MA
KEN EEN ANDERE HANDELAAR TE IDENTIFI
CEREN - BEGRIP. 

Art. 20, :!', Handelspraktijkenwet ver
biedt elke handelspubliciteit die verge
lijkingen inhoudt die bedrieglijk of af
brekend zijn of die het zonder nood
zaak mogelijk maken een of meer 
andere handelaars te identificeren; het 
wettig begrip « noodzaak », in de zin 
van die bepaling, wordt niet miskend 
door het - derhalve wettelijk verant
woord - arrest dat, door een beoorde
ling van de feitelijke gegevens, beslist 
dat een onderneming die handel drijft 
in dranken, niet zonder noodzaak, pu
bliciteit heeft gemaakt waardoor een 
andere handelaar kon worden geYden
tificeerd, als het erop wijst dat de ver
gelijkingen, die binnen de normale 
grenzen zijn gebleven, gemaakt zijn 
om het aanbod van die onderneming 
op een duidelijke wijze aan te kondi
gen, waarbij maar een subjectief ele
ment werd aangewend in zoverre aan 
de verbruiker werd gevraagd de 
smaak van het produkt te vergelijken 
met die van andere produkten die hij 
gewoon is en dat het aanbod aldus 
was gedaan overeenkomstig het wettig 
te bereiken doel, t. w. in te gaan tegen 
het vooroordeel van de mensen tot wie 
de boodschap was gericht (1). 

(• THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION • 
T. « PEPSI-COLA BOTTLING COMPANY 

OF BELGIUM • N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7140) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 19, 20, inzonder
heid 2°, 54 en 55 van de wet van 14 juli 
1971 betreffende de handelspraktijken, 

doordat in antwoord op de conclusie, 
waarbij eiseres betoogde dat de litigieu
ze vergelijkende publiciteit van verweer
ster impliceerde dat zij zonder noodzaak 
werd gei:ndentificeerd, zulks met schen
ding van artikel 20, 2°, van de wet betref-

HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJ- 1----------------
KENWET, ART. 20, 2° - VERBOD OP HANDELS- (1) Zie Cass., 31 mei 1934 (Bull. en 
PUBLICITEIT DIE VERGEL!JKINGEN INHOUDT Pas., 1934, I, 295). 
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fende de handelspraktijken, het arrest, 
nadat het heeft beslist dat krachtens die 
bepaling « een vergelijking - die uiter
aard niet bedrieglijk of afbrekend is -
geoorloofd is (als) het nodig is het aan
bod van het bedrijf duidelijk te maken of 
het niet mogelijk is anders op de markt 
door te dringen; dat de wet de hande
laars niet heeft willen beschermen tegen 
iedere vergelijking die hun identificering 
mogelijk maakt, daar het verbod noch 
absoluut noch onvoorwaardelijk is; dat 
de wetgever ook rekening heeft gehou
den met de belangen van de verbruikers 
die, binnen bepaalde grenzen, er belang 
bij kunnen hebben dat er vergelijkingen 
worden gemaakt of dat de mededinging 
normaal verloopt; dat de vergelijking 
trouwens, als zij geoorloofd is, moet ver
lopen op de wijze die in verhouding staat 
met het wettig nagestreefd doel », de 
oorspronkelijke vordering niet gegrond 
verklaart en ze aan eiseres ontzegt op 
grond « dat (verweerster) genoegzaam 
naar recht bewijst dat de door haar ge
voerde publiciteit noodzakelijk is; dat, 
wanneer een bedrijf meer dan 80 percent 
van de betrokken markt - zoals hier -
in handen heeft, elke publiciteit van een 
concurrent neerkomt op een mogelijke 
vergelijking met het sterkste bedrijf en 
leidt tot de identificering ervan; dat het 
strijdig zou zijn met de dwingende wet
ten inzake mededinging om in zodanig 
geval niet toe te staan dat het bedrijf 
van geringere betekenis op de markt pu
bliciteit zou maken, waardoor het op be
duidende wijze zou kunnen doordringen 
op een markt waar een ander bedrijf een 
hoofdrol speelt; dat de publiciteit, zelfs in 
een dergelijk geval, evenredig moet blij
ven met het te bereiken doel; dat ten de
ze de publiciteit binnen normale grenzen 
is gebleven; dat enkel op een subjectief 
element (de smaak) de nadruk is gelegd; 
dat op dit element een sterk accent dien
de te worden gelegd, gelet op het voor
oordeel van de eventuele kopers ten aan
zien van de produkten van (verweerster); 
dat de vergelijking zeer impliciet is ge
bleven; dat het feit zelf een vergelijking 
te maken op zodanige bedekte manier 
noodzakelijk was om echte publiciteit te 
voeren, gelet op het aandeel van de 
markt die (eiseres) in Belgie bezat en de 
gewoontes van de Belgen op het stuk 
van drank; dat aldus de identificering 
van (eiseres) noodzakelijk was en heeft 
plaatsgehad op een wijze overeenkom
stig het te bereiken doel », zodat het ar
rest, na te hebben aangenomen dat eise
res ten deze in de door verweerster 
gevoerde publiciteit was ge!ndentifi-

ceerd, echter oordeelt dat de identifice
ring door de << noodzaak '' was verant
woord, 

terwijl het wettig begrip « noodzaak » 
dat, zeer uitzonderlijk, een principieel 
verboden verwijzing toestaat naar de 
produkten van een concurrent, strikt 
moet worden uitgelegd en onderstelt dat 
die verwijzing vereist is om het produkt 
waarvoor reclame wordt gevoerd, te om
schrijven of te kenschetsen in het belang 
aileen van de verbruiker en de verwij
zing niet als noodzakelijk kan .worden 
beschouwd, wanneer het er eenvoudig 
om gaat de penetratie van een produkt 
op de markt te vergemakkelijken zonder 
rekening te houden met de omschrijving 
ervan of het belang van de verbruikers : 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, erop wijst dat de litigieuze 
reclamespots noch bedrieglijk noch 
afbrekend waren; 

Overwegende dat de grief slaat op 
het feit dat er vergelijkingen zijn 
gemaakt waardoor de produkten 
van eiseres, onder andere zonder 
noodzaak konden worden ge1dentifi
ceerd, terwijl het hof van beroep 
heeft beslist dat die vergelijkingen, 
die binnen de normale grenzen zijn 
gebleven, gemaakt waren om het 
aanbod van het bedrijf van verweer
ster op een duidelijke wijze aan te 
kondigen, waarbij dan een sub
jectief element ter sprake komt, na
melijk de vraag of de verbruiker de 
smaak van het produkt wil vergelij
ken met die van de andere produk
ten die hij gewoon is en dat het 
aanbod aldus was gedaan overeen
komstig het wettig te bereiken doel, 
te weten in te gaan tegen het voor
oordeel van de mensen tot wie de 
boodschap was gericht; 

Overwegende dat uit die overwe
gingen blijkt dat het arrest, zonder 
miskenning van het wettig begrip 
« noodzaak », in de zin van artikel 
20, 2°, van de wet betreffende de 
handelspraktijken, door een beoor
deling van de feitelijke gegevens, 
beslist dat verweerster niet zonder 
noodzaak publiciteit had gemaakt 
waardoor eiseres kon worden ge
identificeerd; 
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Dat het arrest aldus zijn beslis- Nr. 443 
sing naar recht verantwoordt; 

Overwegende dat het arrest ver
der zegt dat het strijdig zou zijn 
met de dwingende wetten inzake 
mededinging om niet toe te staan 
dat het bedrijf van geringere bete
kenis bp de markt publiciteit zou 
maken, waardoor het op beduidende 
wij ze zou kunnen doordringen op 
een markt waar een ander bedrijf 
een hoofdrol speelt; 

Dat Q.et middel, in zoverre het kri
tiek oe£ent op die ten overvloede ge
geven reden van de bestreden be
slissing, al was het gegrond, geen 
invloed heeft op de wettigheid van 
die beslissing; 

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

21 maart 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Anders
luidende conclusie (2) van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van 
Ommeslaghe en van Heeke. 

Nota arrest nr. 442 : 

(2) Het O.M. was van oordeel dat de wetge
ver enkel de vergelijkingen heeft verboden die 
het mogelijk maken een of meer andere han
delaars te identificeren, indien zij zonder 
noodzaak zijn gemaakt, nu hij enkel de verge
lijkingen heeft willen toestaan die onontbeer
lijk zijn voor de omschrijving van het produkt. 
(Zie de memorie van toelichting, Gedr. St., Se
naat, zitt. 1968-69, nr. 415, biz. 16). Het O.M. 
meende dat het arrest, door in het middel 
weergegeven vermeldingen, oordeelde dat de 
identificering van de eiseres geoorloofd was 
daar de vergelijkingen die deze identificering 
inhouden de verweerster in staat moesten stel

1 e KAMER - 21 maart 1985 

CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MIDDEL 
- TUCHTZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT 
DE ZAAK ONREGELMATIG BIJ DE RECHTER 
AANHANGIG IS GEMAAKT - MIDDEL NIET 
VOORGEDRAGEN VOOR DE FEITENRECHTER 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
enkel wordt aangevoerd dat de zaak 
bij de eerste recbter of de appelrecbter 
onregelmatig aanbangig is gemaakt, 
wanneer bet niet voor de feitenrecbter 
is voorgedragen en eiser zicb over de 
zaak zelve heeft verdedigd (1). 

(RADOUX T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST ( vertaling) 
(A.R. nr. 7158) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 februari 1984 
door de franstalige raad van beroep 
van de Orde van Architecten gewe
zen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 14, 23 van de wet 
van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van Architecten, 2, 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing eiser 
als tuchtsanctie gedurende een jaar 
schorst in de uitoefening van het beroep 
van architect, 

terwijl luidens het in het middel aan
gewezen artikel 23 van de wet van 26 ju
ni 1963, zijnde het enige artikel waarin 
de aanhangigmaking van de zaak bij de 
raad van de Orde wordt geregeld, het bu
reau van de raad de klachten onder
zoekt, ingediend tegen de personen die 
onder hem ressorteren en, zo nodig, het 
geval naar de raad verwijst; volgens arti
ke114 van dezelfde wet het bureau is sa
mengesteld uit de voorzitter, de onder-

len door te dringen op een markt waar eiseres 1-----------------
een hoofdrol speelde en gemaakt werden over
eenkomstig het te bereiken doe!. Het leidde 
daaruit af dat het arrest aldus het begrip 
• noodzaak •, in de zin van art. 20, 2", Handels
praktijkenwet had miskend en derhalve die 
bepaling had geschonden, zodat het middel ge
grond was. 

Nota arrest nr. 443: 

(1) Zie Cass., 28 okt. 1980, A.R. nrs. 5952 en 
6085, en Cass., 2 juni 1981, twee arresten, A.R. 
nrs. 6610 en 6512 (A.C., 1980-81, nrs. 127, 566 
en 567), en 31 okt. 1984, A.R. nr. 3854 
(ibid., 1984-85, nr. 152). 
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voorzitter, de secretaris, die onder zijn 
!eden zijn gekozen, en uit de rechtskun
dig bijzitter die door de Koning is be
noemd; hij zijn wettelijke bevoegdheden 
slechts geldig kan uitoefenen als aile !e
den aanwezig zijn; uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat het bureau, samengesteld als 
voorgeschreven bij artikel 14 van de wet 
van 26 juni 1963, het geval van eiser 
naar de bevoegde raad van de Orde 
heeft verwezen; die raad aldus niet regel
matig kennis heeft genomen van eisers 
zaak; ingevolge de devolutieve kracht 
van het hoger beroep, zoals die is neer
gelegd in artikel 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek, dat in tuchtzaken van toe
passing is volgens artikel 2 van hetzelfde 
wetboek, de raad van beroep, die de be
streden beslissing heeft gewezen, even
min regelmatig kennis heeft genomen 
van die zaak; de regels inzake kennisne
ming van een tuchtrechtelijke vervolging 
regels van openbare orde zijn waarvan 
de schending nietigheid van de bestre
den beslissing meebrengt (schending van 
de artikelen 14, 23 van de wet van 26 ju
ni 1963, 2 en 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek); het Hof althans onmogelijk de 
wettigheid van de kennisneming van de 
zaak door de provinciale raad en derhal
ve van de raad van beroep kan toetsen; 
de beslissing derhalve niet regelmatig of 
wettig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, alvorens 
zich voor de raad van de Orde van 
Architecten en voor de Franstalige 
Raad van Beroep van dezelfde Orde 
te verdedigen, over de grond heeft 
aangevoerd dat de zaak onregelma
tig bij de raad van de Orde aanhan
gig was gemaakt; 

Dat het middel, nu het voor het 
eerst voor het Hof is voorgedragen 
en de openbare orde niet raakt, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroor~lt eiser in de 
kosten. 

21 maart 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Draps 
en Kirkpatrick. 

Nr. 444 

1 e KAMER - 21 maart 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL HIEROP GEGROND DAT DE EER
STE RECHTER OBJECTIEF NIET MEER DE VER
EISTE WAARBORGEN VAN ONPARTIJDIGHEID 
BOOD OM ZIJN BESLISSING TE NEMEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECH
TER - RECHTER DIE ZICH V66R DE OPENING 
VAN HET DEBAT OVER DE OPLOSSING VAN 
HET GESCHIL HEEFT UITGESPROKEN - NIET 
GERECHTIGD OM DE ZAAK TE BESLECHTEN. 

· 3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN 
DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER -
RECHTER DIE ZICH V66R DE OPENING VAN 
HET DEBAT OVER DE OPLOSSING VAN HET 
GESCHIL HEEFT UITGESPROKEN - NIET GE
RECHTIGD OM DE ZAAK TE BESLECHTEN. 

1" Het middel dat niet enkel steunt op 
een reden tot wraking, maar ook hier
op dat de eerste rechter objectief niet 
meer de vereiste waarborgen van on
partijdigheid bood om zijn beslissing 
te nemen, doordat hij zijn mening over 
een aan zijn beoordeling voorgelegd 
element kenbaar heeft gemaakt, kan 
voor het eerst voor het Hof worden 
aangevoerd (1). 

(1) Cass., 20 juni 1979 (Rev. dr. pen. et crim., 
1979, biz. 797); zie Cass., 13 okt. 1975 
(A.C., 1976, 191) met voetnoot J.V. 
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2" en 3" De rechter die zich v66r de ope
ning van het debat over de oplossing 
van het geschil heeft uitgesproken, is 
niet meer gerechtigd om de zaak te be
slissen (2). 

(BRUNARD 
T. FETTWEIS, DE MAROTTE DE MONTIGNY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7178) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 november 1983 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hoei; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 20, 21, 720, 
721, 737, 828, inzonderheid 8", 870, 876 en 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van de algemene rechtsbeginselen van 
de onpartijdigheid van de rechter en van 
het recht van verdediging, 

standhouding tussen de deskundige en 
de vrederechter; dat, om zich ervan te 
overtuigen, men het woord « confiden
tieel », waarvan de verpachtster gewag 
maakt, in zijn context dient te plaatsen: 
« W at mij betreft, is het wel zo dat de 
mening die ik over bepaalde voorafgaan
de punten zou laten blijken volledig con
fidentieel is, dat het trouwens vooral 
gaat over een verwijzing naar algemene 
regels en dat ik over de litigieuze punten 
een definitief standpunt zal innemen de 
dag waarop ik een vonnis zal moeten uit
spreken »; dat uit die briefwisseling volgt 
dat de correspondenten vooral alles in 
het werk wilden stellen om de procesvoe
rende partijen te verzoenen en dat de 
confidentie die de vrederechter vroeg, 
slechts een middel was om te slagen en 
dat hij terzelfder tijd bij het dossier van 
de rechtspleging de stukken voegde 
waarvan elke partij inzage kon nemen », 
het bestreden vonnis uitdrukkelijk de 
vaststellingen van het beroepen vonnis 
van 4 januari 1979 overneemt, onder 
meer wat betreft de chronologische volg
orde van het geschil, het hoger beroep 
van eiseres tegen de vonnissen van 19 
juli 1973, 8 oktober 1973, 28 juni 1974 en 
1 juni 1978, niet gegrond verklaart, het 
vonnis van 4 januari 1979 bevestigt in zo
verre het de pachtovereenkomst ten na
dele van eiseres ontbonden verklaart en 
haar veroordeelt om aan de verweerders 
een provisionele vergoeding van 
3.651.755 frank te betalen, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
« de verpachtster zich tot staving van 
haar stelling beroept op een briefwisse
ling (de brieven van 23 februari 1973 en 
van 27 februari 1973) tussen de gerechte
lijk deskundige en de vrederechter, terwijl, eerste onderdeel, de brief die 
waarvan zij, naar zij beweert, pas na het de vrederechter op 27 februari 1973 aan 
instellen van de hogere beroepen kennis de gerechtelijk deskundige Ghaye heeft 
heeft gekregen; dat die brieven bij het gezonden - welke brief, hoewel hij door 
dossier van de rechtspleging zijn ge- de vrederechter als « confidentieel » 
voegd; dat partijen er wel degelijk inza- werd bestempeld, bij het dossier van de 
ge konden van nemen; dat uit die brie- rechtspleging is gevoegd - onder meer 
ven volgt dat de deskundige, in het vermeldt : « Over het geheel genomen, 
kader van zijn wettelijke opdracht tot deel ik volledig uw standpunt over de 
eventuele verzoening van de partijen, bij mogelijke oplossingen van de litigieuze 
de magistraat door wie hij was aange- punten. 1" Door de pachter uitgevoerde 
steld, naar de geschikte middelen had ge- werken ... Alle door de h. Fettweis uitge
informeerd en hem zijn eerste indruk- voerde en in uw brief vermelde werken 
ken gaf; dat de eerste rechter in zijn ant- zijn verbouwingen om het confort te ver
woord enkel herinnerde aan een paar be- hogen. In beginsel komen ze ten laste 
ginselen en, ofschoon hij in bepaalde van de pachter. Maar in zoverre de door 
passages zijn mening uitte, hij de des- Fettweis uitgevoerde en door hem be
kundige evenwel erop wees dat, indien taalde werken de verpachtster ervan 
de verzoeningspoging mislukte, hij stel- vrijstellen werken uit te voeren die zij 
lig niet vooruitliep op het vonnis dat hij had moeten doen uitvoeren, is het nor
zou wijzen; dat, wat het confidentieel ka- maal dat zij de kosten deelt. Ik veronder
rakter van zijn antwoord betreft, het . stel dat Fettw.eis, na de verbouwingen, 
evenmin wijst op een heimelijke ver- de kamers heeft laten schilderen en be
------------------l hangen. Normaal zou de verpachtster die 

kosten moeten betalen; 2" Werken aan de 
(2.) Zie Cass., 14 feb. 1977 (A. C., 1977, 657). boerderij. De door u voorgestelde oplos-
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sing lijkt mij de beste. Ik meen dat de 
door Fettweis uitgevoerde werken stro
ken met de bestemming van het goed en 
dat mevrouw Herman zich daartegen 
niet zou kunnen verzetten ... Binnenkoer 
van de hoeve : het gebruik door de pach
ter van de binnenkoer van de hoeve voor 
de exploitatie ervan is naar mijn mening 
geen misbruik van genot, ook al bestaat 
de exploitatie in een intensieve kwekerij, 
die Fettweis er wil van maken »; aldus 
uit de bewoordingen van die brief blijkt 
dat de vrederechter daarin een mening 
uitte die, hoewel ze als voorlopig wordt 
voorgesteld, nochtans sl9eg op verschei
dene wel bepaalde punten waarop het 
geschil hoofdzakelijk betrekking had : 
deelneming van de verpachtster in de 
kosten van het schilder'Werk en behan
gen van de woongebouwen, of de door 
verweerde uitgevoerde werken stroken 
met de bestemming van het goed, het 
niet abusieve gebruik van de binnenkoer 
van de hoeve, niettegenstaande het in
tensieve karakter van de door verweer
der gehouden kwekerij; door in de ver
melde passage te zeggen dat het << vooral 
ging om een verwijzing naar algemene 
regels », de vrederechter zelf erkende 
dat zijn brief niet enkel een verwijzing 
naar algemene regels bevatte; waaruit 
volgt dat het bestreden vonnis, door te 
beslissen dat de vrederechter in de brief 
van 27 februari 1973 « enkel een paar be
ginselen in herinnering bracht •, aan die 
brief een uitlegging geeft die onverenig
baar is met de bewoordingen ervan; het 
aldus de bewijskracht van een stuk uit 
het dossier van de rechtspleging miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, uit de bewoordingen 
van de brief van 27 februari 1973, zoals 
zij in het eerste onderdeel van het mid
del zijn overgenomen, blijkt dat de vre
derechter daarin zijn mening uitte over 
verscheidene elementen van het geschil 
tussen de partijen; bovendien uit de in 
het bestreden vonnis overgenomen pas
sage van die brief blijkt dat de vrede
rechter zelf erkende dat hij « over be- , 
paalde geschilpunten zijn mening had 
laten blijken •; die magistraat derhalve 
objectief niet meer de vereiste waarbor
gen van onpartijdigheid bood om die 
zaak te berechten; in dat opzicht, het 
voorbehoud van de vrederechter, « dat 
hij over de geschilpunten pas een defini
tief standpunt zou innemen de dag waar
op hij een vonnis zou moeten uitspre
ken », niets ter zake doet; evenmin ter 
zake was de omstandigheid dat het door 

de magistraat gekozen middel enkel ge
baseerd was op de bedoeling « alles in 
het werk te stellen om de partijen te ver
zoenen »; waaruit volgt dat het bestreden 
vonnis, dat onder meer steunt op de 
vaststellingen van het door het beroepen 
vonnis van 28 juni 1974 aangestelde col
lege van deskundigen en bepaalde vast
stellingen van het beroepen vonnis van 4 
januari 1979 uitdrukkelijk overneemt, 
ook de nietigheid van die vonnissen 
overneemt en artikel 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
alsmede het algemeen rechtsbeginsel 
van de onpartijdigheid van de rechter 
schendt; 

derde onderdeel, een reden tot wra
king van de rechter bestaat zodra hij 
raad heeft gegeven of heeft geschreven 
over het onderwerp van het geschil; wan
neer de reden tot wraking door de partij, 
die bij de aanvoering ervan belang heeft, 
eerst wordt ontdekt nadat de rechter zijn 
beslissing heeft gewezen, dient het ap
pelgerecht vast te stellen dat de beslis
sing nietig was en na evocatie, uitspraak 
te doen bij wege van nieuwe beschikkin
gen; ten deze, zowel uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis als uit de brief 
van de vrederechter aan de gerechtelijke 
deskundige van 27 februari 1973 - wel
ke brief bij het dossier van de rechtsple
ging is gevoegd -, blijkt dat de vrede
rechter aan de gerechtelijk deskundige 
raad had gegeven om te pogen tot een 
verzoening te komen en dat hij ook in 
die brief van 27 februari 1973 « zijn me
ning had laten blijken » over bepaalde 
geschilpunten; er derhalve een reden be
stond om de vrederechter te wraken, in 
de zin van artikel 828, s•, van het Ge
rechtelijk Wetboek; daaruit volgt dat het 
bestreden vonnis de vaststellingen van 
de vrederechter, onder meer in verband 
met de chronologische volgorde van het 
geschil, niet wettig kon overnemen 
(schending van de artikelen 20, 21, 828, 
a·, en 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

vierde onderdeel, noch uit de vaststel
lingen van het bestreden vonnis, noch 
uit de processtukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat eiseres 
ervan verwittigd zou geweest zijn dat bij 
het dossier van de rechtspleging de brief 
werd gevoegd die de vrederechter op 27 
februari 1973 aan de gerechtelijke des
kundige had gezonden; het feit dat de 
vrederechter de mening die hij in die 
brief liet blijken zelf « als confidentieel '' 
had bestempeld, wel degelijk aantoont 
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dat die magistraat erop rekende dat de 
partijen er geen kennis van kregen v66r 
de neerlegging van het deskundigenver
slag; waaruit volgt dat het bestreden 
vonnis, door het middel, waarbij eiseres 
aanvoerde dat zij eerst na het instellen 
van de hogere beroepen kennis had ge
kregen van de litigieuze brieven, af te 
wijzen op grond dat « die brieven bij het 
dossier van de rechtspleging waren ge
voegd; dat partijen er wei degelijk inza
ge konden van nemen », blijkbaar oor
deelt dat iedere procespartij vermoed 
wordt op elk ogenblik op de hoogte te 
zijn van de inhoud van het dossier van 
de rechtspleging; het vonnis aldus de 
draagwijdte van de artikelen 720 en 721 
van het Gerechtelijk Wetboek betreffen
de het dossier van de rechtspleging, als
mede artikel 737 van hetzelfde wetboek 
betreffende de overlegging van de stuk
ken miskent; uit voormeld motief althans 
niet kan worden opgemaakt of de recht
bank in feite heeft geoordeeld dat eise
res van de litigieuze brieven kennis 
heeft gehad voordat de vrederechter zijn 
definitieve beslissing heeft gewezen, dan 
wel of zij in rechte heeft beslist dat iede
re procespartij vermoed wordt op elk 
ogenblik de inhoud van het dossier van 
de rechtspleging te kennen; het vonnis 
aldus dubbelzinnig is, hetgeen gelijk
staat aan een gebrek aan motivering 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging schendt : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Over de grond van niet-ontvanke

lijkheid door de verweerders opge
worpen en hieruit afgeleid dat het 
middel nieuw is : 

Overwegende dat het middel, dat 
niet enkel steunt op een reden tot 
wraking, maar ook hierop dat de 
eerste rechter niet meer objectief de 
vereiste waarborgen van onpartij
digheid bood om zijn beslissing te 
nemen, doordat hij zijn mening over 
een aan zijn beoordeling voorgelegd 
element heeft doen kennen, voor het 
eerst voor het Hof kan worden aan
gevoerd; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat de eerste rech

ter, die over de oplossing van het 
geschil v66r de opening van het de
bat zich heeft uitgesproken, zoals in 
het eerste onderdeel is vermeld, niet 
meer gerechtigd is om de zaak te 
beslissen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, dat deels gegrond is op de 
redenen van het beroepen vonnis, 

vijfde onderdeel, de rechter zijn beslis- de nietigheid van dat vonnis over
sing enkel kan steunen op feitelijke ge- neemt; 
gevens waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren, met uitsluiting Dat het middel in zoverre gegrond 
van aile gegevens waarvan hij buiten de is; 
terechtzitting kennis heeft kunnen krij-
gen; ten deze, de vrederechter dat begin-
sel heeft miskend doordat hij met de ge-
rechtelijke deskundige, al was het om te 
trachten tot een verzoening te komen, 
een briefwisseling heeft gevoerd die hij 
zelf als « confidentieel >> bestempelde; 
waaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
door onder meer te steunen op de vast-
stellingen van het door het beroepen Om die redenen, vernietigt het be
vonnis van 28 juni 1974 aangestelde col- streden vonnis; beveelt dat van dit 
lege van deskundigen en door bepaalde arrest melding zal worden gemaakt 
vaststellingen van · het beroepen vonnis op de kant van het vernietigde von
van 4 januari 1979 uitdrukkelijk over te nis· houdt de kosten aan en laat de 
nemen, ook de nietigheid :ran die vonnis- be;lissing daaromtrent aan de fei
sen overneemt en de arhk~len 6.1 van tenrechter over- verwiJ" t d z k 
het Verdrag tot Beschermmg van de ' • s e aa 
Rechten van de Mens en de Fundamen- naar de Rechtbank van Eerste Aan
tele Vrijheden, 870 en 876 van het Ge- leg te Namen, zitting houdende in 
rechtelijk Wetboek en het algemeen hoger beroep. 
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21 maart 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Kirk
patrick en Delahaye. 

Nr. 445 

1• KAMER - 21 maart 1985 

1° RECHTERLIJKE MACHT - FOUTIEF 
LIJKENDE AANTASTING DOOR DE BESTUURS
OVERHEID VAN SUBJECTIEVE RECHTEN DIE 
DE HOVEN EN RECHTBANKEN MOETEN VRIJ
WAREN- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
LIJKE MACHT OM AAN DIE OVERHEID MAAT
REGELEN OP TE LEGGEN DIE NOODZAKELIJK 
ZIJN TER VOORKOMING OF STOPZETTING 
VAN ZODANIGE AANTASTING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR
GERLIJKE ZAKEN - FOUTIEF LIJKENDE AAN
TASTING DOOR DE BESTUURSOVERHEID VAN 
SUBJECTIEVE RECHTEN DIE DE HOVEN EN 
RECHTBANKEN MOETEN VRIJWAREN 
VOORLOPIGE MAATREGELEN - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING. 

3° KORT GEDING - BURGERLIJKE ZAKEN 
- FOUTIEF LIJKENDE AANTASTING DOOR DE 
BESTUURSOVERHEID VAN SUBJECTIEVE 
RECHTEN DIE DE HOVEN EN RECHTBANKEN 
MOETEN VRIJWAREN - VOORLOPIGE MAAT
REGELEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 
IN KORT GEDING. 

4° BEVOEGDHEID EEN AANLEG -
BURGERLIJKE ZAKEN - FOUTIEF LIJKENDE 
AANTASTING DOOR DE BESTUURSOVERHEID 
VAN SUBJECTIEVE RECHTEN DIE DE HOVEN 
EN RECHTBANKEN MOETEN VRUWAREN -
FOUTIEF LIJKENDE OVERHEIDSHANDELING 

5° KORT GEDING - BURGERLIJKE ZAKEN 
- FOUTIEF LIJKENDE AANTASTING DOOR DE 
BESTUURSOVERHEID VAN SUBJECTIEVE 
RECHTEN DIE DE HOVEN EN RECHTBANKEN 
MOETEN VRIJWAREN - FOUTIEF' LIJKENDE 
OVERHEIDSHANDELING DIE BEHOORT TOT 
EEN STRAFVORDERING VOORLOPIGE 
MAATREGELEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER IN KORT GEDING - VEREISTEN. 

6° OPENBAAR MINISTERIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - FOUTIEF LIJKENDE AANTAS
TING DOOR DE BESTUURSOVERHEID VAN 
SUBJECTIEVE RECHTEN DIE DE HOVEN EN 
RECHTBANKEN MOETEN VRIJWAREN- FOU
TIEF LIJKENDE OVERHEIDSHANDELING DIE 
BEHOORT TOT EEN STRAFVORDERING -
HANDELING VERRICHT TER UITVOERING VAN 
EEN BESLISSING VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN 
KORT GEDING - VEREISTEN. 

1o, 2o en 3° De rechter in kort geding 
mengt zich niet in de bevoegdheden 
van de Uitvoerende Macht, wanneer 
hij, uitspraak doende bij voorraad in 
een geval dat hij spoedeisend acht, 
zich bevoegd verklaart om, binnen de 
grenzen van zijn opdracht, aan de be
stuursoverheid maatregelen, inzonder
heid verbodsmaatregelen op te leggen, 
die noodzakelijk zijn ter voorkoming 
of tot stopzetting van een foutief lij
kende aantasting door die overheid 
van de subjectieve rechten, die de ho
ven en rechtbanken moeten vrijwaren 
(1). 

4°, 5° en 6° Behoudens het geval dat het 
optreden van de rechter in kort geding 
niet verenigbaar zou zijn met de wet
ten en beginselen houdende regeling 
van de bevoegdheid van de strafge
rechten, kan de omstandigheid dat de 
foutief Jijkende handeling van de over
heid tot een strafvordering behoort, 
geen beletsel zijn voor dat optreden, 
ook al is die handeling verricht ter uit
voering van een beslissing van een 
magistraat van het openbaar ministe
rie (2). 

DIE BEHOORT TOT EEN STRAFVORDERING - 1------------------
VOORLOPIGE MAATREGELEN - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING
VEREISTEN. 

(1) en (2) Zie de verwijzingen in de cone!. 
van het O.M. in Bull. en Pas., 1984-85, I, 
nr. 445. 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BERGEN T. VUYLSTEKE, BELGISCHE 

STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7189) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Overwegende dat de verweerster 
Vuylsteke op 14 februari 1984 de 
Belgische Staat, minister van Finan
cien, verweerder, heeft doen dag
vaarden voor de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen, zitting houdende in hoger 
beroep; 

Dat verweerster, zoals het arrest 
vaststelt, in die dagvaarding aan
voerde dat zij eigenares en in elk 
geval verantwoordelijk was voor de 
bewaring van veertien paarden, die 
door de procureur des Konings te 
Bergen in beslag waren genomen en 
die verweerder, vertegenwoordigd 
door de minister van Financien, in 
de persoon van de ontvanger van de 
Registratie en Domeinen, de volgen
de dag, 15 februari 1984, in het 
openbaar wilde verkopen; dat zij be
toogde dat die verkoop, die de pro
cureur des Konings op de basis van 
artikel 43 van het tarief in strafza
ken had bevolen, onwettig was, op 
grond dat die bepaling enkel betrek
king heeft op dieren die niet kun
nen worden teruggegeven aan hun 
eigenaar, hetgeen volgens verweer
ster ten deze niet het geval was; dat 
zij opwierp dat zijzelf en haar last
gevers in staat waren voor de in be
slag genomen dieren te zorgen; dat 
zij de rechter in kort geding vroeg 
de openbare verkoop te verbieden 
totdat de rechtbank van eerste aan
leg uitspraak zou hebben gedaan 
over de geldigheid of de nietigheid 
van de inbeslagneming en van de 
verkoopprocedure; 

Overwegende dat de rechter in 
kort geding, bij zijn beschikking 
waartegen beroep, verweerder ver-

bod heeft opgelegd de in beslag ge
nomen paarden te verkopen; dat het 
arrest, na te hebben gezegd dat de 
rechter in kort geding bevoegd was 
om over de vordering te beslissen, 
heropening van het debat beveelt 
om verweerster « in staat te stellen 
te doen blijken van haar rechten en 
verplichtingen over de eigendom 
van de dieren of van die welke zij 
heeft ten aanzien van derden die er 
de eigenaars van zijn », en om<< aan 
het openbaar ministerie de gelegen
heid te bieden aan te tonen dat de 
procedure inzake beslag op de die
ren regelmatig was, en onder meer 
dat de sequestratie van de dieren, 
die blijkbaar langer dan acht dagen 
heeft geduurd, door de procureur-ge
neraal bij het Hof van Beroep te 
Bergen is toegestaan overeenkom
stig artikel 42 van het koninklijk be
sluit van 28 december 1950 en waar
om die dieren niet konden worden 
teruggegeven aan hun wettige eige
naar, of aan de persoon in wiens 
handen zij in beslag zijn genomen 
of aan iedere andere persoon die de 
bewaring ervan op zich zou hebben 
genomen, evenals nader te verkla
ren of de eigenaar of de bewaarder 
van die dieren het bezit ervan verlo
ren heeft »; 

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

doordat het arrest, om te beslissen dat 
de rechter in kort geding bevoegd was 
om uitspraak te doen over de vordering, 
enkel oordeelt « dat de regels inzake 
strafrechtspleging er niet aan in de weg 
staan dat de rechter in kort geding over 
zodanige vordering beslist; dat voorts de 
beslissing in kort geding zich ten deze 
niet inlaat met de eigenlijke strafvorde
ring », 

terwijl de procureur des Konings te 
Bergen in zijn appelverzoekschrift had 
betoogd « dat het niet aan de rechter in 
kort geding stond uitspraak te doen over 
de wettigheid van inbeslagneming, aan
gezien dat punt uitsluitend onder de 
bevoegdheid viel van de strafrechter en 
de dagvaarding overigens hieromtrent 
geen beslissing vereiste, de rechter in 
kart geding evenmin zich te mengen had 
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in de bevoegdheden van het openbaar 
ministerie of zich in zijn plaats te stellen 
door de tenuitvoerlegging van zijn be
schikking te verbieden, en evenmin kan 
worden aangenomen dat de rechter in 
kort geding de ontvanger van de Regis
tratie en Domeinen verbiedt een hande
ling te verrichten die hem krachtens de 
wet door het openbaar ministerie is op
gelegd ... , het ten deze natuurlijk niet om 
een "feitelijkheid ", dat wil zeggen een 
handeling zonder enige wettelijke grond
slag ten gevolge van toeeigening of fla
grante aanmatiging van bevoegdheid, 
gaat, noch voor het openbaar ministerie 
en noch voor de ontvanger, zodat de vor
dering van Michelle Vuylsteke ten on
! echte niet onontvankelijk is verklaard 
en de eerste rechter, door aldus uit
spraak te doen, de hem bij artikel 584 
van het Gerechtelijk Wetboek verleende 
bevoegdheid heeft overschreden »; het 
arrest met de zoeven vermelde overwe
gingen, noch met enige andere overwe
ging op de in dat verzoekschrift vervatte 
middelen antwoordt of althans daarop 
een zo duister, dubbelzinnig of tegen
strijdig antwoord geeft dat het Hof de 
wettigheid van de beslissing niet kan 
toetsen: 

Overwegende dat de beroepen be
slissing in haar motivering besliste 
dat de « inbeslagneming » een feite
lijkheid was en een schending van 
artikel 43 van het tarief in strafza
ken, wat de procureur des Konings 
ertoe bracht in zijn appelver
zoekschrift te betogen dat de rech
ter in kort geding geen uitspraak 
mocht doen over de wettigheid vari 
de « inbeslagneming »; dat het ar
rest, in de uiteenzetting van de 
zaak, vermeldt dat verweerster in 
haar dagvaarding aanvoerde dat de 
door de procureur des Konings be
volen « verkoop » onwettig was en 
dat de eerste rechter in zijn be
schikking waartegen beroep de 
« verkoop » van de dieren verbood; 
dat het arrest aldus vorenvermeld 
middel van het appelverzoekschrift 
beantwoordt door impliciet maar ze- i 
ker te oordelen dat het geschil voor
namelijk betrekking had op de 
« verkoop » en niet op de « inbeslag
neming »; j 

Overwegende dat het arrest, op · 
het betoog in het appelver-, 

zoekschrift dat de rechter in kort 
geding zich niet mocht mengen in 
de bevoegdheden van het openbaar 
ministerie of zich in zijn plaats stel
len door een bestuurlijke overheid 
te verbieden haar beschikking uit te 
voeren, en dat de eerste rechter de 
hem bij artikel 584 van het Gerech
telijk Wetboek verleende bevoegd
heid heeft overschreden, zonder 
dubbelzinnigheid of tegenstrijdig
heid antwoordt door te beslissen dat 
de rechter in kort geding bevoegd 
was om de vordering te berechten, 
op grond dat geen enkele regel van 
de strafrechtspleging aan die be
voegdheid afbreuk deed en dat ten 
deze de beslissing in kort geding 
zich niet inliet met de eigenlijke 
strafvordering; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 25, 29, 30 
en 92 van de Grondwet en van het begin
sel van de scheiding van de machten, in 
zoverre dit de rechter verbiedt bevelen 
te geven aan de bestuurlijke overheid, 
alsmede van de artikelen 138, 139, 584, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
165, 197 en 376 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest, ter verantwoording 
van zijn beslissing dat de rechter in kort 
geding bevoegd was om uitspraak te 
doen over de vordering om « aan (de ont
vanger van de Registratie en Domeinen) 
de verkoop te verbieden totdat de recht- · 
bank van eerste aanleg over de geldig
heid en de nietigheid van de inbeslagne
ming en de verkoop zal hebben beslist », 
zich beperkt tot de beschouwing « dat de 
regels van de strafrechtspleging er niet 
aan in de weg staan dat de rechter in 
kort geding over zodanige vordering uit
spraak doet; dat voorts de beslissing in 
kort geding zich ten deze niet inlaat met 
de eigenlijke strafvordering •, 

terwijl geen enkele overheid van de 
rechterlijke macht, inzonderheid, zoals 
ten deze, de rechter in kort geding, 
bevoegdheid heeft om zich te mengen in 
de bevoegdheden van de uitvoerende 
macht of, bijgevolg, bevelen te geven aan 
ambtenaren in de regelmatige uitoefe
ning van hun bestuursfunctie; de rechter 
derhalve, eerste onderdeel, in zoverre hij 
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zich bevoegd verklaart om in voorko
mend geval aan << de ontvanger van de 
Registratie en Domeinen » verbod tot 
verkoop op te leggen, zich bevoegdheid 
toekent om aan een bestuursoverheid be
velen te geven die in strijd zijn met het 
grondwettelijk beginsel van de scheiding 
der machten; hij aldus dat beginsel, als
mede de in het middel aangewezen arti
kelen 25, 29, 30, 92 van de Grondwet en 
584, inzonderheid het eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, die beslissing impli
ceert dat de rechter in kort geding zich 
ook bevoegd verklaart om in voorko
mend geval schorsing te bevelen van het 
bevel tot uitvoering dat aan de << ontvan
ger van de Registratie en Domeinen • is 
gegeven door de procureur des Konings 
als orgaan van de Uitvoerende Macht; 
hij aldus niet enkel het grondwettelijk 
beginsel en de in het eerste onderdeel 
aangewezen wettelijke bepalingen, maar 
ook de artikelen 138, 139 van het Gerech
telijk Wetboek, 165, 197 en 376 van het 
W etboek van Strafvordering schendt : 

W at de twee onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat de rechter in 
kort geding zich niet mengt in de 
bevoegdheden van de Uitvoerende 
Macht wanneer hij, in een uitspraak 
bij voorraad in een geval dat hij 
spoedeisend acht, zich zoals ten de
ze bevoegd verklaart om, binnen de 
grenzen van zijn opdracht, aan de 
bestuursoverheid maatregelen, in
zonderheid verbodsmaatregelen, op 
te leggen die noodzakelijk zijn ter 
voorkoming of stopzetting van een 
ogenschijnlijke foutieve aantasting 
door die overheid van de subjectieve 
rechten die de hoven en rechtban
ken moeten vrijwaren; 

Dat, behoudens het geval dat het 
optreden van de rechter in kort ge
ding niet verenigbaar zou zijn met 
de wetten en beginselen houdende 
regeling van de bevoegdheid van de 

voering van een beslissing van een 
magistraat van het openbaar minis
terie; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de rechter in kort geding be
voegd was om uitspraak te doen 
over de vordering van verweerster, 
de in het middel aangewezen bepa
lingen en beginsel niet schendt; 

Dat beide onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

21 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 446 

1' KAMER - 22 maart 1985 

1° KOOP - LEVERING - NIET-NAKOMING 
VAN DE LEVERINGSPLICHT - INDEPLAATS
STELLING. 

2° KOOP - LEVERING - NIET-NAKOMING 

VAN DE LEVERINGSPLICHT - SCHADE VOOR 
DE KOPER - KOSTEN DOOR DE KOPER GE
DAAN OM SCHADE TE BEPERKEN. 

1 • Ingebrekestelling we gens niet leveren 
door de verkoper van verkochte goede
ren is niet vereist wanneer wordt vast
gesteld dat de levering binnen de in 
het contract bepaalde termijn niet 
meer mogelijk is (1). 

strafgerechten, wat ten deze niet 1---------------
het geval is, de omstandigheid dat 
de ogenschijnlijk onrechtmatige 
handeling van de overheid afhangt 
van een strafvordering, geen belet
sel kan zijn voor dat optreden, ook 
al is die handeling verricht ter uit-

. (1} Zie Cass., 24 maart 1972 (A.C., 197~2, 707}; 
z1e ook Cass., 20 dec. 1951 (A.C., 1115~, 190); 
Cass. Frankrijk, 9 mei 1949, Rep. prai. not., 
1950, 334; DIRlX en VAN 0EVELEN, R.W., 1980-81, 
kol. 2446; VAN RYN en HEENEN, t. Ill, nr. 666, 
blz. 512; id. nr. 688, blz. 535 en 536; LIMPENS, 
La vente, nrs. 1888, 1891, 1893. 
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2" De kosten die voor de gelaedeerde 
contractant worden gemaakt om de 
schade wegens niet-nakoming van de 
leveringsplicht te beperken of te ver
mijden, zijn ten laste van de in gebre
ke gebleven contractant; die mag even
wei bewijzen dat de kosten geheel of 
ten dele onbedachtzaam werden ge
daan (2). 

(VERHURINGSBEDRIJF BALLIAUW P.V.B.A. 
T. GEBROEDERS ADAMS P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4417) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 juli 1982 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
vvet, 1134, 1135, 1142, 1143, 1144, 1146, 
1149, 1150, 1184, 1315, 1316, 1349, 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 25 van titel IV 
van boek I van het Wetboek van Koop
handel, als gevvijzigd door de vvet van 15 
december 1872, 

doordat het arrest de door partijen op 
5 juli 1979 gesloten overeenkomst voor 
de levering van zand ten laste van eise
res verbroken verklaart met ingang 8 no
vember 1979, de hoofdvordering ten be
drage van 135.317 frank en de tegenvor
dering ten bedrage van 215.384 frank tot 
beloop van het minste bedrag compen
seert en dientengevolge eiseres veroor
deelt om aan vervveerster het bedrag te 
betalen van 81.067 frank, op grond: dat 
eiseres zich bij overeenkomst van 5 juli 
1979 verbonden had tot het leveren v66r 
15 augustus 1979 ± 7000 m' mager aan
vulzand tegen de prijs van 170 frank per 
m'; dat het vaststaat dat slechts 2.296 m' 
vverd geleverd en dat door tussenkomst 
van eiseres de onderneming Ceulemans 
verder heeft geleverd, doch dat deze le
veringen op grond van onvoldoende kvva
liteit door vervveerster na een dag lever
ing vverden gevveigerd; dat vervveerster 
bevveert dat zij bij de firma's De Dijcker 
en « D.D. Mix » zand heeft moeten ko
pen ter vervanging van de niet-levering 

(2) Zie Cass., 7 feb. 1948 (A.C., 1946, 53); DE 
PAGE, dl. III, nr. 104, a, en 105. 

door eiseres, vermits zij volgens de over
eenkomst van 6 juli 1979 gehouden vvas 
voor de N.V. Declercq vverken uit te voe
ren en dit een meeruitgave van 216.389 
frank tot gevolg had; dat, zelfs indien 
vervveerster het zand van de onderne
ming Ceulemans heeft goedgekeurd, het 
toch de N.V. Declercq vvas, die de op- · 
drachtgever van vervveerder zijnde, haar 
goedkeuring moest betuigen; dat eiseres 
inroept dat zij nooit vverd aangemaand 
om nog verder te leveren, doch vermits 
het contract tussen partijen een leve
ringsdatum bepaalde en eiseres binnen 
deze termijn niet meer kon leveren, het 
overbodig vvas nog schriftelijke aanman
ingen tot uitvoering van het contract te 
versturen; dat vervveerster, zelf gehou
den tegenover de N.V. Declercq, gerech
tigd vvas om bij derden het vereiste zand 
te gaan kopen; dat de brief van 8 novem
ber 1979 van vervveerster beschouvvd 
moet vvorden als een afrekening tussen 
partijen, daar hij verzonden vverd na de 
factuur van 15 september 1979; dat de 
mededeling van eiseres van 22 november 
1979 dat zij sedert geruime tijd terug de 
mogelijkheid heeft te leveren, laattijdig 
is daar haar leveringsverplichtingen ten 
laatste op 15 augustus 1979 moesten ver
vuld zijn; dat uit de facturen van De 
Dijcker en D.D. Mix blijkt dat draineer
zand vverd geleverd en eiseres inroept 
dat dit soort zand een andere bestem
ming heeft en dat bovendien de facturen 
van een latere datum zijn dan die vvaar
op vervveerster haar vverken had moeten 
beeindigen; dat blijkt dat vervveerster ge
houden vvas fase I van de vverken, be
steld door de N.V. Declercq, te beeindi
gen tegen einde augustus 1979, zodat 
moet aangenomen vvorden dat zij slechts 
over vveinig tijd beschikte om elders het
zelfde zand te kopen, vvaarvan dan nog 
niet vaststaat dat het voorradig vvas en 
zij daarom draineerzand heeft moeten 
aankopen; dat facturen doorgaans van la
tere datum zijn dan de levering van de 
goederen; dat vervveerster haar schade, 
vvegens de niet-levering door eisers, vvel 
degelijk heeft bevvezen, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
de tussen partijen gesloten overeen
komst een leveringsdatum bepaalde, op 
zichzelf onvoldoende is om te beslissen 
dat de overeenkomst ten laste van eise
res met schadevergoeding kon vvorden 
vebroken zonder dat zij in gebreke ge
steld vvas; nu het arrest niet vaststelt dat 
in de overeenkomst bedongen vvas dat ei
seres door het enkele verstrijken van de 
leveringstermijn in gebreke vvas, de 
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overeenkomst onwettig ten laste van ei
seres wordt verbroken en zij ten on
rechte tot schadevergoeding wordt ver
oordeeld (schending van de artikelen 
1142, 1143, 1144, 1146 en 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, noch het feit dat de 
leveringsverplichtingen van eiseres ten 
laatste op 15 augustus 1979 vervuld 
moesten zijn, noch het feit dat verweer
ster tegen einde augustus 1979 de wer
ken moest beeindigen, inhouden dat de 
mededeling van eiseres van 22 november 
1979, dat zij sedert geruime tijd weer de 
mogelijkheid had te leveren, laattijdig 
geweest zou zijn; immers eiseres niet 
door verweerster in gebreke was gesteld 
en evenmin enige ingebrekestelling van 
verweerster door haar opdrachtgever 
vermeld wordt, zodanig dat eiseres ge
rechtigd was het aanbod te doen om 
haar leveringsplicht uit te voeren en dit 
aanbod, bij gebreke aan aanmaning, niet 
laattijdig was (schending van de artike
len 1142, 1143, 1146 en 1184 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de schadevergoeding 
die bij verbreking van het contract ten 
laste van de schuldenaar gelegd wordt, 
de schuldeiser dient te stellen in de toe
stand die hij zou hebben gehad indien 
het contract door de schuldenaar was 
uitgevoerd; nu de door partijen gesloten 
overeenkomst de levering van mager 
aanvulzand tot voorwerp had, het arrest 
deze regel miskent door de schadever
goeding te berekenen op de prijs van het 
duurdere draineerzand, dat verweerster 
in de plaats van het te leveren mager 
aanvulzand had gekocht (schending van 
de artikelen 1134, 1135, 1149, 1150 en 
1184 van het Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, het aan verweerster 
was de hoegrootheid van de schade te 
bewijzen en namelijk dat er geen mager 
aanvulzand in de tijdsspanne in kwestie 
te kopen was, zodat zij gerechtigd was 
het duurdere draineerzand in de plaats 
te kopen; verweerster dit bewijs niet ge
leverd heeft en het arrest zelf vaststelt 
dat het niet vaststaat of dit mager aan
vulzand al dan niet te krijgen was; dien
tengevolge aan verweerster een schade
vergoeding wordt toegekend waarvan de 
elementen niet wettig bewezen zijn 
(schending van de artikelen 1149, 1150, 
1184, 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, de motieven van het 
arrest, volgens welke het niet vaststond 

of er mager aanvulzand voorradig was, 
zodat verweerster wel draineerzand 
moest kopen, dubbelzinig en duister zijn 
en daardoor de bewijsregelen misken
nen; het immers enerzijds niet vaststaat 
of er al dan niet mager aanvulzand voor
radig was en het arrest uit deze twijfel 
ten onrechte afleidt dat verweerster 
daardoor bewezen heeft dat zij draineer
zand heeft moeten aankomen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 1316, 
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
en 25 van het Wetboek van Koophan
del): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest be

slist dat, « vermits het contract tus
sen partijen een leveringsdatum be
paalde en (eiseres) binnen deze 
termij n niet meer kon leveren, het 
overbodig was nog schriftelijke aan
maningen tot uitvoering van het 
contract te versturen; dat (verweer
ster), zelf gehouden tegenover de 
N.V. Declercq, gerechtigd was om 
bij derden het vereiste zand te gaan 
kopen »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de nutteloosheid van een ingebre
kestelling vaststelt en daaruit wettig 
afleidt dat een ingebrekestelling 
niet meer vereist was; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
ervan uitgaat dat een ingebrekestel
ling vereist was; dat het arrest ech
ter vaststelt dat zulks niet het geval 
is; 

Wat het derde, vierde en vijfde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest 
impliciet maar zeker blijkt dat ver
weerster, om de schade te herstel
len, draineerzand heeft aangekocht 
en dat eiseres tegenwerpt dat mager 
aanvulzand kon volstaan en goedko
per was; 

Overwegende dat de kosten die 
door de gelaedeerde contractant 
worden gemaakt om de schade te 
beperken of te vermijden, ten laste 
zijn van de in gebreke gebleven con
tractant; dat deze laatste mag bewij
zen dat de kosten voor het geheel of 
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voor een gedeelte op een onbedacht
zame wijze werden gedaan; 

Overwegende dat het arrest der
halve wettig beslist dat ten deze ei
seres de last draagt van het bewijs 
dat de aankoop van draineerzand 
door verweerster ondanks de tijd
nood voor onbedachtzaam moet wor
den gehouden, wat onderstelt dat 
mager aanvulzand op de markt was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

1• en 2" Het in art. 564 Faillissementswet 
bedoelde verzoek waarbij de curator 
aan de rechter-commissaris machti
ging vraagt tot verkoop van de onroe
rende goederen van de gefailleerde, 
heeft de aard van een vordering op 
eenzijdig verzoekschrift, als bepaald 
bij artt. 1025 en volgende Ger. W.; de 
termijn om tegen de beslissing van de 
rech ter-commissaris in hager beroep te 
komen, bedraagt derhalve een maand, 
overeenkomstig art. 1031 Ger. W. (1). 

(OOSTVLAAMS BEROEPSKREDIET C.V. 
T. DE HAUW, VANDER SCHELDEN) 

Procureur-generaal Krings heeft in 
de substantie gezegd: Om die redenen, verwerpt 

voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

22 maart 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Krings, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 447 

1 • KAMER - 22 maart 1985 

1° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK, 
AKKOORD EN FAILLISSEMENTS
AKKOORD - VERKOOP VAN DE ONROE
RENDE GOEDEREN VAN DE GEFAILLEERDE -
VERZOEK TOT MACHTIGING VAN DE CURA
TOR AAN DE RECHTER-COMMISSARIS - HO
GER BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE 
RECFITER-COMMISSARIS - TERMIJN OM DIT 
BEROEP IN TE STELLEN. 

2° KOOP - FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK. 

AKKOORD EN FAILISSEMENTSAKKOORD -
VERKOOP VAN DE ONROERENDE GOEDEREN. 
VAN DE GEFAILLEERDE - VERZOEK TOT 
MACHTIGING VAN DE CURATOR AAN DE 

De kwestie die hier aan de orde is, be
perkt zich tot de bepaling van de termijn 
om verzet aan te tekenen tegen de be
schikking waarbij de rechter-commissa
ris van een faillissement machtiging ver
leent om onroerende goederen van de 
gefailleerde massa openbaar te verko
pen. 

Ten deze werd de beschikking van de 
rechter-commissaris gewezen op verzoek 
van de curatoren en op 26 maart 1981 
aan eiseres betekend. Het verzet werd 
op 26 mei 1981 ingesteld. 

De vraag is nu of in casu de regels 
van artikel 1025 en volgende Gerechte
lijk Wetboek dan wei die van het derden
verzet van toepassing zijn. 

In het eerste geval bedraagt de ter
mijn een maand, in het tweede drie 
maanden, als bepaald bij artikel 1129 Ge
rechtelijk Wetboek. 

De grondslag van het vraagstuk is te 
vinden in artikel 564 van de Faillisse
mentswet, waarbij wordt bepaald dat de 
curator tot de verkoop van de onroeren
de goederen mag overgaan, mits de rech
ter-commissaris daarin toestemt. Die toe
stemming en de gevolgen ervan worden 
geregeld in artikel 1180 Gerechtelijk 
Wetboek. 

Wat ik allereerst wil beklemtonen is 
dat de Handelswet, wat de rechtspleging 
betreft, uitdrukkelijk naar het Gerechte
lijk Wetboek verwijst. Die verwijzing ge
beurde overigens bij de wet van 10 okto
ber 1967 houdende het Gerechtelijk Wet
hoek, wat bewijst dat de wetgever zich 

RECHTER-COMMISSARIS - HOGER BEROEP .1-----------------
TEGEN DE BESLISSING VAN DE RECHTER
COMMISSARIS - TERMIJN OM DIT BEROEP IN 
TE STELLEN. 

(1) Zie de rechtspraak en de rechtsleer ver
meld in de conclusie van het openbaar minis
terie. 
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toen wel bewust was van het vraagstuk 
dat met het faillissement verband hield. 

Dit houdt meteen in dat ten aanzien 
van dit vraagstuk de wetgever geoor
deeld heeft dat de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek niet onverenigbaar 
zijn met de voormelde bepaling van de 
Faillissementswet (2). 

In het enige middel tot cassatie be
toogt eiseres dat het vraagstuk geregeld 
wordt door artikelen 453, derde lid, en 
465 Wetboek van Koophandel, zodat toe
passing van de bepalingen van het Ge
rechtelijk Wetboek uitgesloten is. 

Luidens artikel 463 zijn de beschikkin
gen van de rechter-commissaris uitvoer
baar bij voorraad en worden de rechts
middelen tegen die beschikkingen voor 
de rechtbank van koophandel gebracht. 

Luidens artikel 465, 5•, zijn de vonnis
sen die op zulke rechtsmiddelen uit
spraak doen, niet voor verzet, hoger be
roep of cassatieberoep vatbaar. 

Dit zijn ontegensprekelijk bepalingen 
die de rechtspleging voor een deel rege
len. 

Die regeling is echter alleszins onvolle
dig. 

De wijze waarop de zaak bij de rech
ter-commissaris aanhangig wordt, is niet 
bepaald. Evenmin bepaald zijn de aard 
van en de wijze waarop het rechtsmiddel 
tegen de beschikking van de rechter
commissaris kan worden ingesteld. 

In dit verband zij opgemerkt dat het 
mogelijk is dat de curator, die een ver
zoekschrift tot de rechter-commissaris 
richt, belang kan hebben bij het instel
len van een rechtsmiddel. Wanneer de 
rechter op zijn verzoek niet ingaat, mag 
hij een rechtsmiddel bij de rechtbank 
van koophandel instellen. De bepaling 
van artikel 463 is zeer algemeen. 

Dit is ongetwijfeld een regeling die af
wijkt van artikel 1031 Gerechtelijk Wet
hoek, vermits luidens deze bepaling te
gen de rechterlijke beschikking, die op 
een verzoekschrift bij eenzijdige rechts
pleging wordt gewezen, boger beroep 
openstaat. Tegen de beschikking waarbij 
de rechter-commissaris weigert in te 
gaan op het verzoek van de curator, kan 
geen hoger beroep worden ingesteld voor 

het hof van beroep. De curator kan en
kel een rechtsmiddel aanwenden voor de 
rechtbank van koophandel. Dit is dan 
geen eigenlijk hoger beroep; het is een 
rechtsmiddel sui generis. W at de gevol
gen ervan betreft, komt het evenwel 
neer op een hoger beroep, vermits de 
rechtbank van koophandel de beslissing 
van de rechter-commissaris mag wijzi
gen, tenietdoen of bevestigen. 

Wanneer de rechter-commissaris wel 
op het verzoek van de curator ingaat, 
dan staat datzelfde rechtsmiddel trou
wens open voor alle belanghebbenden, 
o.m. voor de schuldeisers. 

Hier rijst dan precies de vraag : wat is 
de aard van dit rechtsmiddel ? 

Uiteraard zijn de belanghebbenden bij 
de beschikking van de rechter-commissa
ris geen partij geweest. 

Daarom wordt meteen gedacht aan het 
derden-verzet. 

Maar een eigenlijk derden-verzet is 
het niet, want dat rechtsmiddel bedoelt 
een derde de mogelijkheid te bieden een 
vonnis, dat uitspraak doet in een geschil 
tussen twee andere partijen, te bestrij
den. 

In het onverhavige geval bestaat er 
geen geschil tussen twee partijen. Het is 
gewoon een verzoek dat door de curator 
tot de rechter-commissaris wordt gericht. 
Dat verzoek wordt, zoals reeds werd aan
gestipt, geregeld overeenkomstig de arti
kelen 564 W etboek van Koophandel en 
1190 en volgende Gerechtelijk Wetboek. 

Hieruit blijkt enerzijds dat de rechts
pleging veel gelijkenis vertoont met 
de eenzijdige rechtspleging op ver
zoekschrift en anderzijds dat het rechts
middel dat kan worden ingesteld, een 
« verzet » is, van dezelfde aard als het 
verzet dat in artikel 1033 Gerechtelijk 
Wetboek is bepaald. 

Nu wil ik er onmiddellijk aan toevoe
gen dat, als hier wordt gezegd dat het 
ten deze gaat om een verzet in de zin 
van artikelen 1033 en 1034 Gerechtelijk 
Wetboek, zulks geenszins betekent dat 
meteen heel de bij die bepalingen gere
gelde rechtspleging van toepassing is. 

Er moet immers rekening worden ge
houden met de bepalingen van artikelen 

------------------l 463 en 465, 5•, Faillissementswet, waarbij 
(2} Terloops wil ik aanstippen dat het vraag

stuk dat behandeld werd in het arrest van 19 
november 1981 (B. 82, 378} totaal verschillend 
was. Dit arrest moet dan ook beperkt worden 
tot het vraagstuk dat toen behandeld werd, nl. 
de bepaling van de datum van de staking van 
betaling. 

en de bevoegdheid en de ontzegging van 
rechtsmiddelen tegen de beslissing van 
de rechtbank van koophandel worden 
vastgesteld. 

Ten deze doet zich enkel en aileen een 
vraag voor betreffende de toe te passen 
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termijn - die niet door voormelde bepa
lingen wordt geregeld - en daarbij 
dient, zoals zoeven werd uitgelegd, te 
worden gelet op de bepalingen van de ar
tikelen 1033 en 1034, omdat het om een 
eenzijdige procedure op verzoekschrift 
gaat en niet om een derden-verzet, zoals 
bepaald in artikelen 1122 en volgende. 
Weliswaar is artikel 1125 Gerechtelijk 
W etboek van toepassing op het verzet 
ingesteld ingevolge artikel 1033, doch, 
nogmaals, die bepaling is ter zake niet 
van toepassing, gelet op artikel 463 Wet
boek van Koophandel. 

M.a.w. vermits de handelswet geen re
geling heeft getroffen voor de bepaling 
van de toe te passen termijn, dient men 
rekening te houden met de bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek die op der
gelijke rechtsplegingen van toepassing 
zijn. 

De wet heeft dus de voorkeur gegeven 
aan de korte termijn van een maand (3). 

Al moet ik toegeven dat het vraagstuk 
verschilt van datgene wat ten deze te be
slechten valt, moet er niettemin op gewe
zen worden dat beide nauw met elkaar 
verbonden zijn (het gaat immers telkens 
om de verkoop van de onroerende goede
ren van de failliete boedel). 

Dit alles neemt niet weg dat, zoals uit 
bovenstaande bespreking volgt, de toe
passing van artikel 1034 Gerechtelijk 
Wetboek op het geval dat heden aan het 
Hof wordt onderworpen, volstrekt in de 
lijn ligt van de beginselen die aan die 
wetsbepaling ten grondslag liggen en dat 
klaarblijkelijk die rechtspleging geens
zins uitgesloten wordt door de bepalin
gen van het Wetboek van Koophandel. 

Het middel faalt derhalve naar recht. 
Besluit: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4683) 

Dit heeft tot gevolg dat de termijn om 
voormeld rechtsmiddel - zijnde een 
« verzet » - in te stellen, de termijn is 
van artikel 1034 Gerechtelijk Wetboek. 

HET HOF; - Gelet op het bestre
Dat is dus een kortere termijn dan de den arrest, op 26 april 1984 door het 

termijn van het derden-verzet. Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Ik moge hieraan toevoegen dat blijk
baar de wetgever zich kortelings in de
zelfde zin heeft uitgesproken. 

De wet van 18 februari 1981 heeft im
mers onder artikel 1193bis en ter een 
nieuwe regeling ingevoegd, ten einde de 
verkoop uit de hand mogelijk te maken. 

Het Gerechtelijk Wetboek hield het 
immers bij de oude regeling van de wet 
van 1816, waarbij openbare verkoping de 
enige uitweg was. 

Om uit de hand te mogen verkopen 
moet de curator verlof verkrijgen van de 
rechtbank van koophandel. Hij wendt 
zich tot die rechtbank bij verzoekschrift, 
doch de schuldeisers moeten gehoord 
worden of daartoe behoorlijk bij ge
rechtsbrief door de griffier opgeroepen 
worden. 

Het is dus geen eigenlijke eenzijdige 
procedure. 

Evenwel bepaalt artikel 1193ter dat zo
wel de verzoeker (hier de curator) als de 
schuldeisers hoger beroep kunnen instel
len in de vorm en binnen de tijd als be
paald in artikel 1031 Gerechtelijk Wet
hoek. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 1025, 1030, 1031, 
1032, 1033, 1034, 1050, 1125, 1131 en 1190 
van het Gerechtelijk Wetboek, 463, derde 
lid, 465 en 564, als vervangen bij de wet 
van 10 oktober 1967, van het Wetboek 
van Koophandel, 

doordat het hof van beroep het beroe
pen vonnis bevestigt, waarbij het derden
verzet van eiseres tegen het bevelschrift 
van de rechter-commissaris van het fail
lissement van Orner Casteleyn van 3 fe
bruari 1981 niet ontvankelijk werd ver
klaard, onder meer op volgende gran
den: « (Eiseres) acht toepassing van ( ... ) 
artikel (1034 van het Ge~htelijk Wet
hoek) " ter zake onmogelijk, gezien de 
bijzondere bevoegdheidsregeling voor
zien in de faillissementswet ". Deze 
" bevoegdheidsregeling " sluit toepassing 
van de rechtspleging op eenzijdig ver
zoekschrift evenwel niet uit en (eiseres) 
blijft in gebreke deze door haar in dat 
verband ingeroepen onmogelijkheid te 
bewijzen en zelfs aan te tonen. ( ... ) In ca-

(3) Men mag zich echter wel afvragen of de 
door de wetgever gekozen oplossing wel 
strookt met de beginselen die aan de rechts
pleging ten grondslag liggen : men past artikel 
1031 toe op een procedure die kennelijk niet 
eenzijdig is. 
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su hebben (verweerders) q.q. echter de 
rechtspleging voorzien door ( ... ) artikel 
(1190 van het Gerechtelijk Wetboek) voor 
de rechter-commissaris gevolgd, diens 
machtiging tot verkoop bij verzoekschrift 
gevraagd, werd de beschikking op hun 
eenzijdig verzoekschrift dan ook gewe
zen, en is artikel 1034 van het Gerechte
lijk Wetboek op derdenverzet tegen deze 
beschikking meteen toepasselijk. Dit 
laatste klemt des te meer, vermits (eise
res) in haar besluiten van 25 oktober 
1983 zelf naar L. Fredericq verwijst, die 
( ... ) stelt dat de rechter-commissaris inza
ke bedoelde verkoopmachtiging statueert 
" op het schriftelijk verzoek van de cura
tor" ( ... ). Inzake termijn voor derdenver
zet wijkt artikel 1034 van het Gerechte
lijk Wetboek ( ... ) af van artikel 1129 van 
het Gerechtelijk Wetboek, doch juist 
voor het in casu voorhanden zijnde geval 
ener beslissing gewezen op eenzijdig ver
zoekschrift, terwijl anderzijds artikel 
1190 van het Gerechtelijk Wetboek noch 
de Faillissementswet enige afwijking 
voorzien op de regeling van artikel 1034 
van het Gerechtelijk Wetboek (cfr. arti
kel 1025 van het Gerechtelijk Wetboek) 
( ... ). Ten slotte acht (eiseres) derdenver
zet tegen bedoeld bevelschrift mogelijk 
zolang dit niet is uitgevoerd, wat in casu 
pas door de openbare verkoping de dato 
12 februari 1982 is gebeurd. (Eiseres) 
verliest daarbij evenwel uit het oog dat 
de door haar bij derdenverzet bestreden 
beslissing haar op 26 maart 1981 bete
kend werd, in welk geval dit verzet bin
nen de maand dezer betekening dient te 
geschieden (artikel 1034, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek). Het derden
verzet van (eiseres) is derhalve laattijdig 
en meteen niet toelaatbaar », 

terwijl, luidens artikel 2 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de in dat wetboek 
gestelde regels van toepassing zijn op ai
le rechtsplegingen, behoudens wanneer 
deze geregeld worden door niet uitdruk
kelijk opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen waarvan de toepassing 
niet verenigbaar · is met de toepassing 
van de bepalingen van dat wetboek, en 
het verzoek waarbij de curator in het 
faillissement, overeenkomstig de artike
len 564 van het Wetboek van Koophan
del en 1190 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de machtiging van de rechter-com
missaris vraagt om een onroerend goed 
dat tot de faillietboedel behoort te verko
pen, deel uitmaakt van een rechtspleging 
die geregeld wordt door niet uitdrukke
lijk opgeheven wetsbepalingen, te weten 
de artikelen 463, derde lid, en 465 van 

het Wetboek van Koophandel, en bijge
volg niet onderworpen is aan de regels 
vervat in de artikelen 1026 en volgende 
- met inbegrip van artikel 1034 - van 
het Gerechtelijk Wetboek; aldus overeen
komstig voormelde artikelen 463 en 465, 
in afwijking van de regels vervat in de 
artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechte
lijk Wetboek, de rechtsmiddelen tegen de 
beschikkingen van de rechter-commissa
ris worden ingesteld bij de rechtbank 
van koophandel, (derden)verzet tegen 
zulke beschikkingen - waaronder deze 
waarbij machtiging wordt verleend om 
een onroerend goed te verkopen - kan 
worden gedaan zolang de bevolen maat
regel niet ten uitvoer is gelegd en geen 
verzet, hoger beroep noch cassatieberoep 
kunnen worden ingesteld tegen de von
nissen waarbij uitspraak wordt gedaan 
over de rechtsmiddelen tegen bedoelde 
beschikkingen van de rechter-commissa
ris, zodat, nu in het arrest wordt vastge
steld dat het « bevelschrift » van de rech
ter-commissaris waartegen eiseres der
denverzet heeft gedaan, eerst werd uitge
voerd « door de openbare verkoping in 
dato 12 februari 1982 » (blz. 4) en dat het 
derdenverzet van eiseres van 26 mei 
1981 dateerde (blz. 2), het hof van beroep 
zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt (schending van alle in het middel 
aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het Gerechtelijk 
Wetboek, bij de regeling van de in
leiding en behandeling van de « vor
dering op eenzijdig verzoekschrift », 
bepaalt in artikel 1033 dat al wie 
niet in dezelfde hoedanigheid is tus
sengekomen, verzet kan doen tegen 
de beslissing die zijn rechten bena
deelt, en in artikel 1034, tweede zin, 
dat dit verzet moet geschieden bin
nen een maand nadat de beslissing 
aan de eiser in verzet is betekend; 

Overwegende dat artikel 465 van 
de Faillissemeptswet verzet, hager 
beroep en cassatieberoep uitsluit te
gen vonnissen waarbij de verkoop 
van de goederen die tot het faillisse
ment behoren, toegelaten wordt; dat 
artikel 564, eerste lid, van de Faillis
sementswet handelt over de verkoop 
van de onroerende goederen van de 
gefailleerde en meer in het bijzon
der over de machtiging door de 
rechter-commissaris; 
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Overwegende dat de rechtspleging 
ingesteld door artikel 564 van de 
Faillissementswet de aard heeft van 
een eenzijdige rechtspleging als be
doeld in het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat artikel 564 van 
het Faillissementswet noch enige 
andere bepaling van die wet de ter
mijn voor een << beroep » tegen de 
beslissing van de rechter-commissa
ris regelt en dan ook op dat punt 
niet onverenigbaar is met de toepas
sing van de artikelen 1033 en 1034 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat artikel 1025 van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt dat, behoudens 
in de gevallen waarin de wet er uit
drukkelijk van afwijkt, de rechtsple
gingen op verzoekschrift zijn gere
geld zoals in de titel over de inlei
ding en behandeling van de << vorde
ring op eenzijdig verzoekschrift » is 
bepaald; 

Overwegende dat uit het voor
gaande blijkt dat eiseres haar « be
roep » overeenkomstig artikel 1034, 
tweede zin, van het Gerechtelijk 
Wetboek had moeten instellen bin
nen een maand nadat de beslissing 
aan haar was betekend; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

Nr. 448 

a· KAMER - 25 maart 1985 

ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING -
PROTHESEN EN ORTHOPEDISCHE TOESTEL
LEN - HERSTELLINGS· EN VERVANGINGS
KOSTEN - ONGEVAL DAT GEEN LETSEL VER
OORZAAKT. 

Schade aan prothesen en orthopedische 
toestellen veroorzaakt door een onge
val dat een werknemer tijdens en door 
het feit van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst overkomt, geeft 
recht op de herstellings- en vervan
gingskosten van het kunstmiddel, ook 
al heeft het ongeval geen Jetsel veroor
zaakt (art. 26 Arbeidsongevallenwet) 
(1). 

(LOUSBERG T. BELGIE INDUSTRIE) 

ARREST ( verta]inef} 

(A.R. nr. 7206) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1984 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 en 26, inzonder
heid eerste lid, van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonis, eisers rechtsvor
dering tot betaling van de prijs van de 
gebroken bril afwijst, hoewel het aan
neemt dat het ongeval tijdens en door 
het feit van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst is overkomen, op grond 
dat : << het arbeidsongeval in artikel 7 
van de wet van 10 april 1971 wordt om
schreven als het ongeval dat een werk
nemer tijdens en door het feit van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
overkomt en dat een letsel veroorzaakt; 
het bewust ongeval niet aan een werkne
mer is overkomen en geen letsel heeft 
veroorzaakt; het heeft enkel een van zijn 
goederen getroffen; ter zake onder letsel 
nooit iets anders is verstaan noch kan 

22 maart 1985 - 1• kamer - Voorzit- worden verstaan dan een fysieke kwet
ter en verslaggever: de h. Janssens, af- suur; het aangevoerde artikel 26 enkel 
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con-

1 
________________ _ 

clusie van de h. Krings, procureur-gene
raal - Advocaten: mrs. Biitzler en 
Houtekier. 

(1) Cass., 18 maart 1985, A.R. nr. 4665 
(A.C., 1984-85, nr. 435). 
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de schade aan prothesen alleen vergoedt 
wanneer er een arbeidsongeval is « in de 
zin van artikel 7, als bijzaak van de ver
goeding van de aantasting van de fysie
ke integriteit; dit artikel verwijst naar 
een " ongeval " en bovendien deel uit
maakt van de afdeling betreffende de 
schadeloosstelling voor arbeidsonge
schiktheid, welke derhalve als vooraf
gaande voorwaarde wordt gesteld », 

terwijl de getroffene, volgens artikel 
26, eerste lid, van de wet van 10 april 
1971, recht heeft op de herstellings- en 
vervangingskosten voor de prothesen en 
orthopedische toestellen, waaraan het 
ongeval schade heeft veroorzaakt; die 
schade :lnoet worden vergoed omdat die 
toestellen noodzakelijk deel uitmaken 
van de getroffene; het herstel ervan niet 
afhangt van het bestaan van een andere 
aantasting dan de fysieke integriteit van 
de getroffene; het arrest derhalve, nu het 
beslist dat de schade aan eisers bril niet 
kan worden vergoed omdat zij geen bij
zaak van een fysieke kwetsuur uitmaakt, 
niet naar recht is verantwoord : 

Overwegende dat het arrest, hoe
wei het niet betwist dat een bril een 
prothese is in de zin van artikel 26 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, toch beslist dat eisers 
vordering tot betaling van de her
stellings- of vervangingskosten van 
zijn bril die bij een ongeval was ge
broken, niet gegrond is om de enke
le reden dat de werknemer geen let
sel heeft opgelopen en derhalve niet 
werd getroffen door een arbeidson
geval; 

Overwegende dat artikel 26, eer
ste lid, van de Arbeidsongevallenwet 
luidt : « De getroffene heeft recht op 
de herstellings- en vervangingskos
ten van de prothesen en orthopedi
sche toestellen waaraan het ongeval 
schade heeft veroorzaakt »; dat uit 
de wetsgeschiedenis blijkt dat voor 
de toepassing van die bepaling, in 
afwijking van de definitie gegeven 
in artikel 7, eerste lid, niet is vereist 
dat het ongeval, benevens schade 
aan prothesen of orthopedische toe
stellen, letsel heeft veroorzaakt; 

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 verweerster in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Bergen. 

25 maart 1985 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en Simont. 

Nr .. 449 

3• KAMER - 25 maart 1985 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- BIJDRAGEN - BETALING - WERKEN UIT
GEVOERD DOOR EEN NIET-GEREGISTREERD 
AANNEMER - OPDRACHTGEVER HOOFDELIJK 
AANSPRAKELIJK VOOR DE BETALING VAN DE 
BIJDRAGEN, DE BIJDRAGEOPSLAGEN EN VER
WIJLINTERESTEN VERSCHULDIGD DOOR DIE 
AANNEMER AAN DE RIJKSDIENST VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID - BIJDRA
GEN - BEGRIP. 

Art. 30bis, § 1, wet 27 juni 1969, dat be
paalt dat de opdrachtgever, die voor de 
uitvoering van bij een K.B. bepaalde 
werken een beroep doet op een niet
geregistreerd aannemer, binnen de in 
dat artikel omschreven grenzen, hoof
delijk aansprakelijk is voor de bijdra
gen, de bijdrageopslagen en verwijlin
teresten verschuldigd door die aanne
mer aan de Rijksdienst voor Maat
schappelijke Zekerheid, maakt geen 
onderscheid naargelang die bijdragen 
al dan niet betrekking hebben op de 
periode tijdens welke de opdrachtge
ver de aannemer door een aanneming
scontract waren verbonden. (Art. 30bis, 
ingevoegd bij wet 5 aug. 1978, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969.) 
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(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZE
KERHEID T. « FERNAND AZORNE ET FILS " N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7255) 

niet is bedoeld (- de 50 pet. grens zou in 
dit geval nooit worden bereikt -) en dat 
de enige uitdrukkelijk vastgelegde grens 
50 pet. van de waarde van het werk is; 
dat daarentegen kan worden vastgesteld 
dat de wetgever, tegelijkertijd met het 
beginsel van de hoofdelijkheid, heeft be-

RET HOF; _ Gelet op het bestre- paald dat bij elke betaling 15 pet. van 
den arrest, op 17 februari 1984 door het te betalen bedrag zal worden inge

houden als voorschot op het bedrag dat 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; krachtens de hoofdelijke aansprakelijk-

Over het middel, afgeleid uit de schen- heid moet worden betaald, en dat dit 
ding van de artikelen 30bis, inzonderheid stelsel, dat in enige mate de gevolgen 
§ 1 en § 3, van de wet van 27 juni 1969 van de hoofdelijkheid wil verzachten, en
tot herziening van de besluitwet van 28 kel tijdens de contractuele periode kan 
december 1944 betreffende de maat- gelden; dat daaruit blijkt dat de wetge-

ver de in artikel 30bis omschreven hoof
schappelijke zekerheid der arbeiders (be- delijkheid heeft beperkt tot de schulden 
paling ingevoegd in de wet van 27 juni 
1969 bij artikel 61 van de zogenaamde die uitsluitend op de contractuele perio
economische herorienteringswet van 4 de betrekking hebben; dat de schulden 
augustus 1978), en 1 van het koninklijk jegens de Rijksdienst voor Maatschappe
besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering lijke Zekerheid per kwartaal worden 
van de artikelen 299bis van het Wetboek vastgesteld en moeten worden betaald; 
van de Inkomstenbelastingen en 30bis dat appeilante (thans verweerster) ten 
van de wet van 27 juni 1969 tot herzie- deze enkel de bijdragen en bijdrageop
ning van de besluitwet van 28 december slagen voor het eerste kwartaal 1980 tot 
1 44 b ff d het eerte kwartaal 1981 moest betalen, 
9 etre en e de maatschappelijke ze- hetzij volgens het rekeninguittreksel 

kerheid der arbeiders, 173.270 frank vermeerderd met 18.523 
doordat het arrest beslist dat de bij frank (geboekt al " gerechtskosten " en 

voornoemd artikel 30bis, § 1, ingevoerde niet betwist), samen 191.793 frank », 
hoofdelijkheid tussen de opdrachtgever 
en de niet geregistreerde aannemer be- terwijl artikel 30bis, § 1, van de wet 
perkt blijft tot de bijdragen voor de so- van 27 juni 1969 bepaalt dat « een ieder 
ciale zekerheid verschuldigd voor de perio- die voor de uitvoering van de door de 
de tijdens welke de opdrachtgever en de Koning te bepalen werkzaamheden een 
aannemer door een overeenkomst waren beroep doet op iemand die niet geregis
verbonden; dat het arrest aldus beslist treerd is als aannemer, voor de toepas
op grond dat « de bepalingen van artikel sing van dit artikel en van artikel 299bis 
30bis, § 1, van de wet van 27 juni 1969, van het Wetboek van de Inkomstenbelas
zoals elke wettelijke bepaling die een tingen, hoofdelijk aansprakelijk is voor 
hoofdelijkheid doet ontstaan, op beper- de betaling van de bijdragen voor sociale 
kende wijze moeten worden uitgelegd zekerheid, de bijdrageopslagen en ver
(De Page, Traite, dl. III, nr. 314); dat wijlintresten verschuldigd door zijn me
zulks ten deze inzonderheid geldt nu in decontractant aan de Rijksdienst voor 
deze tekst, met toepassing van artikel Maatschappelijke Zekerheid. Deze aan-
299bis van het Wetboek van de Inkom- sprakelijkheid wordt beperkt tot 50 pet. 
stenbelastingen, aan degene die met een van de totale prijs van het werk, exclu
niet geregistreerd aannemer een con- sief belasting over de toegevoegde waar
tract heeft gesloten, een sanctie ten belo- de »; die tekst duidelijk is en geen uitleg
pe van een bedrag van een bedrag van ging behoeft; hij een hoofdelijkheid doet 
145 pet. van de waarde van de werken ontstaan tussen de opdrachtgever en de 
kan worden opgelegd; dat men ervan aannemer voor de betaling van aile bij
moet uitgaan dat de wetgever de invor- dragen, bijdrageopslagen en verwijlin
dering van aile verschuldigde bijdragen . tresten, zonder enige beperking, die aan 
voor sociale zekerheid heeft willen verze- eiser zijn verschuldigd; het bedrag dat 
keren, dat de hoofdelijke aansprakelijk- gelijk is aan 50 pet. van de totale prijs 
heid niet kan worden beperkt tot de ·van het werk, omschreven in het aanne
schulden betreffende werken bedoeld in 'mingscontract tussen de in gebreke blij
het contract, gelet op het totaal karakter vende aannemer en de opdrachtgever, de 
van de sociale en fiscale bijdragen, waar- enige beperking is van laatstgenoemdes 
door die oplossing ontoepasselijk zou hoofdelijke aansprakelijkheid krachtens 
worden, en die door de wetgever zeker die bepaling; daaruit volgt dat het arrest 
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niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
verweerster en de bijdragen en bijko
mende bedragen moest betalen uitslui
tend voor de periode tijdens welke ver
weerster en de aannemer D.P. door een 
contract waren verbonden, dat wil zeg
gen van het eerste kwartaal 1980 tot het 
eerste kwartaal 1981 (schending van de 
artikelen 30bis, § 1 en § 3, van de wet 
van 27 juni 1969 en 1 van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van 5 oktober 1978 
dat in de aanhef van het middel is ver
meld): 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 30bis, § 1, van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke ze
kerheiq der arbeiders, degene die, 
voor de uitvoering van werkzaamhe
den bepaald in het koninklijk be
sluit vll,n 5 oktober 1978, een beroep 
doet op iemand . die niet geregis
treerd is als aannemer voor de toe
passing van dit artikel en van arti
kel 299 bis van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, hoofdelijk 
aansprakelijk is voor de betaling 
van de bijdragen voor sociale zeker
heid, bijdrageopslagen en verwijlin
tresten verschuldigd door zijn mede
contractant aan de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid; 

Overwegende dat voornoemd arti
kel 30bis, § 1, die hoofdelijke aan
sprakelijkheid beperkt tot << 50 pet. 
van de totale prijs van het werk, ex
clusief belasting over de toegevoeg
de waarde »; 

Overwegende dat de wet geen on
derscheid maakt naargelang de bij
dragen al dan niet betrekking heb
ben op de periode tijdens welke de 
opdrachtgever en de aannemer door 
een aannemingscontract waren ver
bonden; dat het arrest derhalve, 
door te oordelen dat de wetgever de 
hoofdelijkheid van artikel 30bis, § 1, 
heeft beperkt << tot de enkele con
tractuele periode », en door te beslis
sen dat verweerster << derhalve en
kel de bijdragen en bijkomende 
bedragen voor het eerste kwartaal 
1980 tot het eerste kwartaal 1981 

moest betalen, hetzij ( ... ) 191.793 
frank », de in het middel aangewe
zen wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het het hager beroep aanneemt en 
verweerster veroordeelt om aan ei
ser 193.911 frank te betalen, ver
meerderd met de verwijlintrest van
a£ 19 april 1982; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigd arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Brussel. 

25 maart 1985 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Nelissen Grade. 

Nr. 450 

3" KAMER - 25 maart 1985 

WERKLOOSHEID - WERKNEMER DIE 
VOOR ZIJN WERKHERVA'ITING ZULKDANIG 
VOORBEHOUD MAAKT DAT HIJ ONBESCHIK
BAAR IS VOOR DE ALGEMENE ARBEIDS
MARKT - GELIJKSTELLING VAN DE WERKNE
MER DIE ZIJN BETREKKING IN LOONDIENST 
ONDERBROKEN HEEFT OM VOOR ZIJN KLEI
NE KINDEREN TE ZORGEN EN OM ZICH AAN 
HUN OPVOEDING TE WIJDEN - UITSLUITING 
VAN HET RECHT OP UITKERING- DUUR. 

De uitsluiting van het recht op werkloos
heidsuitkering gedurende 26 weken 
van de werkloze die voor zijn werkher
vatting zulkdanig voorbehoud maakt 
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dat hij onbeschikbaar wordt voor de 
algemene arbeidsmarkt, wordt welis
waar beperkt tot de duur van de onbe
schikbaarheid wanneer deze, zonder 
dat een werkaanbod werd gedaan, ei
gener beweging door de werkoze 
wordt aangegeven, maar die beperking 
is niet toepasselijk op de werknemer 
die zijn betrekking in loondienst wer
kelijk heeft onderbroken om voor zijn 
kleine kinderen te zorgen en zich aan 
hun opvoeding te wijden. (Art. 150, 
tweede, derde en vijfde lid, Werkloos
heidsbesluit (1].) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. OPHALS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7279) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1982 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 133, inzonderheid 
eerste en vierde lid, 134, 135, 150 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, zoals het is aangevuld en gewij
zigd, wat betreft voormeld artikel 133, bij 
de koninklijke besluiten van 26 januari · 
1967, 24 oktober 1967, 15 mei 1970, 7 de
cember 1973 en 6 oktober 1978, en, met 
betrekking tot artikel 150, bij de konink
lijke besluiten van 28 juni 1968 en 5 ok
tober 1979, 46 van het ministerieel be
sluit van 4 juni 1964 betreffende werk
loosheid en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, nu het vaststelt : 
1" dat verweerster sinds november 1978 
duidelijk had gemaakt dat zij tot einde 
1979 voor haar kind dat zou geboren 
worden, wilde zorgen; 2" dat zij zich 
daartoe tot haar werkgever had gewend 
om verlof zonder wedde te bekomen, wat 
haar werd geweigerd; 3" dat, nu zij zich 
derhalve niet op haar werk had aangebo
den, haar arbeidsovereenkomst op 16 ok
tober 1979 werd beeindigd, en 4" dat zij 
pas op 7 januari 1980 haar aanvraag tot 
inschrijving als werkzoekende had inge
diend, oordeelt dat de teksten die bij het 
koninklijk besluit van 5 oktober 1979 in 
het artikel 150 van het in het middel 
aangewezen organiek koninklijk besluit 

zijn ingevoegd, een samenhangend ge
heel vormen, waarbij het eerste en het 
tweede lid ieder betrekking hebben op 
een geval van onbeschikbaarheid voor de 
algemene arbeidsmarkt, dat door een uit
sluiting van het recht op werkloosheids
uitkering gedurende 26 weken wordt ge
sanctioneerd, terwijl de twee laatste 
!eden respectievelijk een geval uitmaken 
waarin de voormelde maatregel wordt 
geschorst en een geval waarin de sanctie 
wordt beperkt, en beslist dat er geen en
kele reden is « om verweerster aileen de 
sanctie zonder de " oprechtheidspremie " 
die daaraan door de wetgever is toege
voegd, op te leggen • en, derhalve, de be
slissing van de eerste rechter bevestigt 
die « terecht ( ... ) (verweerster) het voor
deel heeft toegekend van de uitzondering 
waarbij de sanctie tot de duur van de on
beschikbaarheid wordt beperkt wanneer 
deze spontaan wordt verklaard •, 

terwijl, hoewel luidens artikel 150, 
tweede lid, van het in het middel aange
wezen organiek koninklijk besluit, als 
aangevuld bij het koninklijk besluit van 
5 oktober 1979, de werkloze die voor zijn 
werkhervatting zulkdanig voorbehoud 
maakt dat hij onbeschikbaar wordt voor 
de algemene arbeidsmarkt, geen werk
loosheidsuitkering ontvangt gedurende 
26 weken, en het derde lid van datzelfde 
artikel, met verwijzing naar het tweede 
lid, een zelfde sanctie oplegt in het bij
zondere geval van de werknemer of de 
werkneemster die zijn betrekking in 
loondienst onderbroken heeft om voor de 
kleine kinderen te zorgen en zich aan 
hun opvoeding te wijden, daarentegen 
het vijfde lid, krachtens hetwelk, mits de 
opgelegde voorwaarden worden nage
leefd, de strengheid van de sanctie kan 
worden gemilderd door de duur van de 
uitsluiting te verminderen, enkel van 
toepassing is, zowel wegens de wijze 
waarop het is opgesteld als wegens de 
algemene opzet ervan, op het geval om
schreven in voormeld tweede lid; nu de 
mogelijkheid om de duur van de uitslui
ting tot de duur van de onbeschikbaar
heid te beperken, luidens dit vijfde lid, 
slechts geldt op voorwaarde dat de werk
loze, zonder dat een werkaanbod werd 
gedaan, spontaan de onbeschikbaarheid 
verklaart, onderstelt zulks dat de werklo
ze regelmatig als werkzoekende is inge
schreven en derhale een werkloze is die 
een uitkering ontvangt; zulks niet het ge
val van de werknemer of werkneemster ------------------1 die, nu hij zijn arbeidsovereenkomst we

(1) Art. 150, derde lid, is opgeheven bij art. 4 
K.B. 12 april 1983. 

gens familiale omstandigheden beein
digt, zijn werk zonder wettige reden ver-
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laat, en die, nu hij aldus werkloos wordt 
door eigen schuld of toedoen, in de zin 
van artikel 134 van het organiek konink
lijk besluit, geen recht heeft op werk
loosheidsuitkering en derhalve niet vol
doet aan de voorwaarde regelmatig inge
schreven te zijn als werkzoekende wat 
ieder werkaanbod uitsluit; daaruit 'volgt 
dat het arrest, door te beslissen dat ver
weerster kan genieten van de in voor
noemd vijfde lid omschreven beperking 
van de uitsluiting op grond dat « ( ••. ) 
(verweerster), met inachtname van de 
wetsbepalingen waardoor zij haar 
inschrijving niet kan aanvragen in geval· 
van onbeschikbaarheid voor de algemene 
arbeidsmarkt, zich pas heeft ingeschre
ven op het einde van de periode tijdens 
welke zij had beslist zich aan haar kind 
te wijden ''• zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt : 

Overwegende dat, luidens artikel 
150, tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, geen werkloosheidsuitke
ring wordt toegekend gedurende 26 
weken, met name aan de werkloze 
die voor zijn werkhervatting zulkda
nig voorbehoud maakt dat hij onbe
schikbaar wordt voor de algemene 
arbeidsmarkt; dat, ingevolge het 
derde lid, zoals het ten deze van toe
passing was, « dat ook het geval is 
wanneer de werknemer of de werk
neemster zijn betrekking in loon
dienst werkelijk onderbroken heeft 
om voor de kleine kinderen te zor
gen en zich aan hun opvoeding te 
wijden »; dat het vijfde lid van het
zelfde artikel bepaalt dat de uitslui
ting van het recht op werkloosheids
uitkering nochtans wordt beperkt 
tot de duur van de onbeschikbaar
heid wanneer deze, zonder dat een 
werkaanbod werd gedaan, spontaan 
door de werkloze wordt verklaard; 

Overwegende dat zowel uit de 
tekst als uit de algemene opzet van 
het voormeld vijfde lid volgt dat het 
enkel toepasselijk is op het in het 
tweede lid omschreven geval; dat 
immers de beprking van de uitslui
ting van het recht op uitkering tot 
de duur van de onbeschikbaarheid 
enkel kan gelden voor een regelma
tig als werkzoekend ingeschreven 

en vergoede werkloze die, zonder 
dat een werkaanbod werd gedaan, 
spontaan zijn onbeschikbaarheid 
voor de algemene arbeidsmarkt ver
klaart; dat die beperking niet van 
toepassing is op de werknemer of de 
werkneemster die, nu hij zijn be
trekking in loondienst werkelijk on
derbroken heeft om voor de kleine 
kinderen te zorgen en om zich aan 
hun opvoeding te wijden, aldus 
werkloos wordt door eigen schuld of 
toedoen in de zin van artikel 134 
van voormeld koninklijk besluit en 
die, nu hij niet voldoet aan de voor
waarde regelmatig ingeschreven te 
zijn en te blijven als werkzoekende, 
wat elk werkaanbod uitsluit, geen 
werkloosheidsuitkering kan ontvan
gen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweersters werkgever 
haar arbeidsovereenkomst op 16 ok
tober 1979 heeft bei:Hndigd omdat zij 
zich niet op haar werk had aangebo
den, nu zij de bedoeling had tot 
einde 1979 voor haar kind te zorgen, 
en dat verweerster geen inschrijving 
als werkzoekende heeft gevraagd tot 
het einde van de periode tijdens 
welke zij had beslist zich aan haar 
kind te wij den; 

Dat het arrest derhalve niet wet
tig beslist dat verweerster kan ge
nieten van de beperking van de uit
sluiting van het recht op werkloos
heidsuitkering, bepaald bij voor
noemd artikel 150, vijfde lid; 

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 W etboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

25 maart 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorztiter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk-
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Juidende conclusie van de h. Duchatdet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 451 

2• KAMER - 26 maart 1985 

MISDRIJF - VERMOEDEN DAT NIEMAND 
GEACHT WORDT DE WET NIET TE KENNEN -
BEG RIP. 

In strafzaken houdt het wettig ver
moeden, dat niemand geacht wordt de 
wet niet te kennen, enkel in dat 
niemand zich kan beroepen op zijn 
onwetendheid van de wetgeving om te 
worden vrijgesteld van de bij wet 
bepaalde strafrechtelijke sancties. (1). 

(GENERAL! BELGIUM N.V., PRIVATE SPAARKAS 
MINERVE N.V. T. DEPOORTER, LEFEVERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8568) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 21 december 
1983 op verwijzing gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel ; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 28 december 1982 (2); 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 129 van de 
Grondwet, 4, 6 van de wet van 31 mei 
1961 betreffende het gebruik der talen in 
wetgevingszaken, het opmaken, bekend
maken en in werking treden van wetten · 
en verordeningen, 1349, 1350, 1352 en, 
voor zoveel als nodig, 1384, meer bepaald · 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,' 
en 212 (zoals vervangen door artikel 36 · 
van de wet van 3 november 1976 en I 
gewijzigd door artikel 28 van de wet van 
19 juli 1978) van het Wetboek van 1 

de Inkomstenbelastingen (zijnde het ko-

ninklijk besluit van 26 februari 1964 
houdende coordinatie van de wettelijke 
bepalingen met betrekking tot de belas
tingen op inkomsten), 

doordat het arrest de beslissing dat de 
ondertekening door de verweerders van 
twee formulieren waarop de fiscale clau
sule « de plaatser verklaart hierbij deze 
sommen niet kenbaar te maken in zijn 
fiscale aangifte » werd aangebracht door 
de aangestelde van de eiseressen, niet 
tot gevolg heeft dat de verweerders 
wisten of dienden te weten dat laatst 
vernoemde een misbruik van functies 
pleegde en geen foutief handelen 
uitmaakt langs de zijde van de verweer
ders, laat steunen op de volgende 
motieven : dat de fiscale clausule geen 
argwaan veroorzaakte of moest veroor
zaken bij een normaal voorzichtig 
persoon; « dat evenmin de lectuur van de 
fiscale clausule tot het besef van het 
bestaan van fiscale fraude moest doen 
besluiten; dat, naar algemeen bekend is, 
vele " gewone " mensen, waaronder 
ambachtslui en handelaars als de 
burgerlijke partij, in de (verkeerde) 
mening vertoeven dat zij aan hun fiscale 
verplichtingen hebben voldaan van zodra 
zij roerende voorheffing betalen op 
inkomsten uit roerende beleggingen; dat 
de fiscale clausule de inning van voor
heffing niet uitsluit, dat ook een normaal 
voorzichtig man daarom kon denken dat 
hij de verplichting niet meer had de 
bedoelde inkomsten aan te geven aan de 
fiscus » en verder dat verweerders in 
cassatie • geen fout of nalatigheid ten 
grieve geduid worden door te handelen 
of te blijven handelen met de aange
stelde Verhaeghe; dat zij, onder meer, 
gelet op de concrete omstandigheden, 
niet foutief handelden door een 
bijzonder interessante, ook op fiscaal 
gebied, zaak na te streven », 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is aan te nemen enerzijds dat de 
fiscale clausule geen argwaan veroor
zaakte of moest veroorzaken en dat deze 
clausule evenmin tot het besef van het 
bestaan van fiscale fraude moest doen 
besluiten gezien de verweerders verkeer
delijk dachten en zoals een normaal 
voorzichtig persoon, geplaatst in dezelfde 
omstandigheden, verkeerdelijk konden 
denken aan hun fiscale verplichtingen te 
hebben voldaan en niet meer de ------------------1 verplichting hadden de kwestieuze 

(1) Zie Cass., 31 jan. 1898 (Bull. en inkomsten aan te geven aan de fiscus en 
Pas., 1898, I, 77) en de concl. van adv.-gen. 1 d d d f f h 
Bosch; Cass., 27 april1920 (ibid., 1920 I, 124). an erzij s, at zij niet outie andelden 

door een bijzonder interessante, ook op 
(2) Niet in A.C. fiscaal gebied, zaak na te streven; dat. 
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gelet op de feitelijke omstandigheden 
van de zaak, zoals weergegeven in het 
bestreden arrest, het fiscaal interessante 
van de beleggingen enkel kon bestaan in 
het niet-aangeven van deze beleggingen 
aan de fiscus; dat derhalve het motief 
dat de verweerders niet foutief 
handelden door een bijzonder interes
sante zaak, ook op fiscaal gebied, na te 
streven, inhoudt dat de verweerders een 
op fiscaal gebied interessante zaak 
hebben nagestreefd met hun beleggingen 
waarbij overeengekomen werd dat de 
plaatser er geen melding van zou maken 
in zijn fiscale aangifte; dat dit motief 
tegenstrijdig is met het motief dat de 
fiscale clausule niet moest doen 
besluiten tot het besef van een niet 
naleven van de fiscale verplichting van 
aangifte; dat inderdaad dit laatste 
motief, gelet op de feitelijke omstandig
heden, elk oogmerk om de fiscale inte
ressante zaak na te streven uitsluit, 
zodat het arrest, door het hanteren van 
tegenstrijdige motieven, niet gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en aldus op onregelmatige 
wijze de eiseressen heeft veroordeeld om 
de verweerders te vergoeden (schending 
van artikel 1382, meer bepaald derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, artikel 212 van het 
W etboek van de lnkomstenbelastingen, 
dat verbindend werd in het gehele rijk 
de tiende dag na de bekendmaking op 10 
april 1964 in het Belgisch Staatsblad van 
het koninklijk besluit van 26 februari 
1964 houdende coiirdinatie van de wette
lijke bepalingen met betrekking tot de 
belasting op de inkomsten, de algemene 
verplichting oplegt alle inkomsten aan 
de belastingadministratie aan te geven; 
dat het arrest trouwens deze verplichting 
langs de zijde van de verweerders om de 
kwestieuze inkomsten aan te geven, 
vaststelt; artikel 129 van de Grondwet en 
de artikelen 4 en 6 van de wet van 31 
mei 1961 betreffende het gebruik der 
talen in wetgevingszaken, het opmaken, 
bekendmaken en in werking treden van 
wetten en verordeningen, het onweerleg
baar wettelijk vermoeden instellen dat, 
na de publicatie van een wet of een 
koninklijk besluit in het Belgisch Staats
blad en na het verstrijken van de 
termijn alvorens deze wet of koninklijk 
besluit verbindend wordt na zijn publi
catie, een ieder geacht is deze wet of dit 
koninklijk besluit te kennen, zodat het 
arrest, dat zijn beslissing dat de fiscale 
clausule niet tot gevolg had dat de 

verweerders dienden te weten dat Ver
haeghe in persoonlijke naam handelde, 
steunt op de beschouwing dat de 
verweerders niet dienden te weten dat 
zij de verplichting hadden de kwestieuze 
inkomsten aan te geven en dat de fiscale 
clausule derhalve niet moest doen 
besluiten tot het besef van het bestaan 
van fiscale fraude of van het niet
nakomen van een fiscale verplichting tot 
aangifte, een miskenning inhoudt van 
het wettelijk vermoeden ingesteld door 
artikel 129 van de Grondwet en de arti
kelen 4 en 6 van de wet van 31 mei 1961 
en derhalve deze artikelen schendt, 
alsmede de artikelen 1349 en 1350 van 
het Burgerlijk Wetboek en artikel 212 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, en aldus op onregelmatige wijze 
de eiseressen heeft veroordeeld tot het 
vergoeden van de verweerders (schen
ding van artikel 1384, alinea 3, van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de appel
rechters, na te hebben gewezen op 
de concrete omstandigheden waarin 
de contracten werden gesloten 
waarop de clausule voorkomt : « de 
plaatser verklaart hierbij de·. 
sommen niet kenbaar te maken in 
zijn fiscale aangifte », oordelen dat 
die fiscale clausule de verweerders 
niet moest doen besluiten tot het 
bestaan van fiscale fraude en dat, 
om de redenen die het arrest 
vermeldt, zij konden menen (dat) -
zij het dan verkeerdelijk - zij aan 
hun fiscale verplichtingen zouden 
hebben voldaan door betaling van 
de roerende voorheffing, die door de 
bedoelde fiscale clausule niet was 
uitgesloten, en zij daarom niet meer 
verplicht waren in hun fiscale 
aangifte nog melding te maken van 
de inkomsten uit de geldbeleggingen 
die zij door de tussenkomst van 
Verhaeghe, aangestelde van de eise
ressen, hadden gedaan; 

Overwegende dat hiermee met 
strijdig is de considerans dat « zij, 
onder meer, gelet op de concrete 
omstandigheden, niet foutief han
delden door een bijzonder interes
sante (zaak), ook op fiscaal gebied, 
na te streven »; 
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W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het wettelijk 
vermoeden krachtens hetwelk 
niemand geacht wordt de wet niet 
te kennen, enkel inhoudt dat de 
verweerders zich ten deze ten 
opzichte van de fiscus niet kunnen 
beroepen op hun onwetendheid van 
de fiscale wetgeving om te worden 
vrijgesteld van de fiscale of straf
rechtelijke sancties bij de wet 
bepaald in geval van niet-naleving 
van de wettelijke verplichting om 
aangifte te doen van inkomsten uit 
~::eldbeleggingen, ook al werd daarop 
roerende voorheffing toegepast; dat 
dit wettelijk vermoeden evenwel 
niet belet dat in feite zodanige 
onwetendheid bestaat en, zoals ten 
deze, door Verhaeghe, aangestelde 
van de eiseressen, werd misbruikt 
om de strafbare feiten te plegen 
waarvoor hij werd veroordeeld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

26 maart 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal Advo
caat: mr. P. Van Ommeslaghe. 

Nr. 452 

2• KAMER - 26 maart 1985 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN- MOREEL BESTANDDEEL VAN 
HET MISDRIJF. 

te, wanneer de beslissing, hoewel ze 
aanneemt dat er mogelijk schade is 
geweest, niet vaststelt dat het misdrijf 
gepleegd is met bedrieglijk opzet of 
oogmerk om te schaden (1). (Art.. 193 
Sw.) 

(GHEYSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9177) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 193, 196 en 197 van het Strafwet
boek, 

doordat het hof van beroep, na er te 
hebben op gewezen dat de heer Desim
pel als mededader moest worden opge
vat, beslist dat « (eiser) tevergeefs pleit 
dat hij te goeder trouw en zonder be
drieglijk opzet gehandeld heeft », dat 
« vanwege een geschoold jurist, boven
dien advokaat, die de rechtspraktijk uit
oefent en in ieder geval geacht moet 
worden de draagwijdte van zijn hande
len en optreden te beseffen, goede trouw 
niet (kan) aanvaard worden wanneer 
blijkt dat hij een voor hem volslagen on
bekende verbindt voor 25 miljoen frank, 
onverminderd het verder verstrekken 
van de " nodige garanties en borgen" •, 
dat « een ieder wel eens een fout 
(maakt), doch een z6 verregaande licht
zinnigheid en voortvarendheid ten deze 
onverenigbaar (is) met het begrip goede 
trouw, te meer daar uit niets blijkt dat 
hij er zich ooit van vergewist heeft of de 
(andere) beklaagde zijn zogezegd "man
daat" kon bewijzen », dat (er willicht 
geen) bedrieglijk opzet is geweest, doch 
de telastlegging bewezen (blijft) nu het 
oogmerk om te schaden - zelfs de 
mogelijkheid tot schade - insgelijks vol
staat en terzake zich voorgedaan heeft, 
nu de private belangen van de P.V.B.A. 
Planbureel Claude Van Houtte, die in de 
aankoop geenszins gelnteresseerd was, 
in het gedrang zijn gekomen >>, vervol
gens, met betrekking tot de verhouding 

1 (1} Zie Cass., 27 april 1982, A.R. nr. 7100 
Niet naar recht verantwoord is de ver- (A.C., 1981-82, nr. 497) en 19 april 1983 

pordeling wegens vfllsheid in geschrif-
1 

(ibid., 1982-83, nr. 451}. 
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tussen de heer Desimpel en de P.V.B.A. 
Planbureel Claude Van Houtte, oordeelt 
dat « het dienvolgens duidelijk (is) dater 
nooit een werkelijke opdrachtgever ge
weest is en ter zake ten onrechte ge
schermd wordt met het begrip naamle
ning ''• en eiser schuldig bevindt aan de 
tenlastelegging valsheid in geschrifte en 
gebruik van valse stukken, de opschor
ting van de uitspraak van de veroorde
ling voor een periode van vijf jaar be
veelt en eiser solidair met de heer 
Desimpel veroordeelt tot de kosten, 

terwijl het misdrijf valsheid in ge
schrifte en het ermee samenhangend 
misdrijf gebruik van valse stukken on
der meer een bijzonder opzet - en dus 
een subjektief element - vereist dat 
erin kan bestaan dat de dader handelde 
met bedrieglijk opzet of met het oog
merk om te schaden, alsmede - als ob
jectief element - dat de bewuste feiten 
een eventuele of mogelijke schade moe
ten kunnen teweegbrengen; deze elemen
ten niet alleen dienen te worden onder
scheiden van elkaar, doch bovendien 
beide constitutieve bestanddelen vormen 
van de misdrijven bedoeld in de artike
len 193, 196 en 197 van het Strafwetboek, 
zonder dewelke de ten laste gelegde fei
ten niet strafbaar zijn als valsheid in ge
schrifte of gebruik van valse stukken; de 
feitenrechters, na te hebben vastgesteld 
dat er geen bedrieglijk opzet voorhanden 
was in hoofde van eiser, derhalve dien
den vast te stellen, enerzijds, dat eiser 
bij de ten laste gelegde feiten het oog
merk had te schaden, en, anderzijds, dat 
deze feiten een mogelijk nadeel konden 
teweegbrengen, 

zodat, eerste onderdeel, het hof van 
beroep, door de aanvoering dat « het oog
merk om te schaden - zelfs de moge
lijkheid tot schade - insgelijks volstaat 
en terzake zich voorgedaan heeft, nu de 
private belangen van de P.V.B.A. Planbu
reel Claude Van Houtte, die in de aan
koop geenszins ge1nteresseerd was, in 
het gedrang zijn gekomen », in het onge
wisse laat of het aldus het essentieel be
standdeel « oogmerk om te schaden », 
dan wei het bestanddeel « mogelijke 
schade » voor bewezen heeft gehouden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), dan wel beide constitutieve be
standdelen heeft vermengd, hetgeen te
vens onwettig is (schending van artike
len 193, 196 en 197 van het Strafwet
boek); 

tweede onderdeel, noch de in hoofde 
van eiser vastgestelde « verregaande 
lichtzinigheid en voortvarendheid », noch 

het eventueel gebrek aan goede trouw, 
noch het feit dat de private belangen van 
de P.V.B.A. Planbureel Claude van Hout
te in het gedrang zijn gekomen, volstaan 
om te doen blijken van het - gelet op 
de ontstentenis van het bedrieglijk in
zicht - noodzakelijk oogmerk om te 
schaden, nu dit bijzonder opzet niet kan 
worden afgeleid uit een eventuele licht
zinnigheid of voortvarendheid, een ge
brek aan goede trouw, noch 1,1it het even
tueel in het gedrang komen van private 
belangen van een derde (schending van 
de artikelen 193, 196 en 197 van het 
Strafwetboek) : 

Overwegende dat, volgens artikel 
193 van het Strafwetboek, het mo
reel bestanddeel van de valsheid in 
geschrifte bestaat hetzij in het be
drieglijk opzet, hetzij in het oog
merk om te schaden; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben aangenomen dat het be
drieglijk opzet « er wellicht niet ge
weest is », het oogmerk om te scha
den verwart met de mogelijkheid 
van schade en het bestaan van dit 
oogmerk niet vaststelt; 

Dat de rechters inderdaad uit de 
omstandigheid dat « de private be
langen van de P.V.B.A. Planbureel 
Claude Van Houtte, die in de aan
koop geenszins gei:nteresseerd was, 
in het gedrang zijn gekomen », niet 
konden besluiten dat het oogmerk 
om te schaden, dat van de realisatie 
van een schade · of van de enkele 
mogelijkheid daarvan te onderschei
den is, in hoofde van eiser aanwezig 
was; 
· Dat de beslissing waardoor eiser 
schuldig wordt verklaard aan vals
heid in geschrifte en gebruik van 
valse stukken niet naar recht ver
antwoord is; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
op de strafvordering tegen eiser; ue" 
veelt dat van het thans gewezen ar-
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rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

26 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 453 

2' KAMER - 26 maart 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
WIJZE VAN AANHANGIG MAKEN VAN DE 
ZAAK BIJ DE APPELRECHTER - VERKLARING 
VAN HOGER BEROEP, NIET DOOR DAGVAAR
DlNG. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
VERGISSING IN DE DAGVAARDING TOT VER
SCHIJNING VOOR DE APPELRECHTER - GE
VOLGEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARBIJ EEN GEBREK AAN ANT
WOORD OP DE CONCLUSIE WORDT AANGE
VOERD - ONNAUWKEURIG MIDDEL - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

verschijning voor de appelrecher bij 
vergissing een ander misdrijf is ver
meld. 

3" Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid, is het middel dat een 
gebrek aan antwoord op de conclusie 
aanvoert, doch niet preciseert op wel
ke eis, verweer of exceptie niet is ge
antwoord (2). 

(VERHULST) 

ARREST 

(A.R. nr. 9212) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel, luidend als 
volgt : Eiser werd voor het hof van be
roep gedaagd ter zake van overtreding 
van artikel 4 van de besluitwet van 14 
november 1939 om dronkenmakende 
dranken te hebben opgediend aan een 
persoon die kennelijk dronken was; hij 
werd echter veroordeeld ter zake van 
overtreding van artikel 6 van voormelde 
besluitwet om een persoon te hebben 
doen drinken totdat hij kennelijk dron
ken was, zonder dat het hof van beroep 
het feit heeft heromschreven; eiser werd 
voor de correctionele rechtbank niet ver
volgd ter zake van overtreding van arti
kel 4 van de besluitwet van 14 november 
1939: 

Overwegende dat eiser voor de 
Correctionele Rechtbank te Brugge 
was vervolgd ter zake van, met 

1 • In strafzaken wordt, onder voorbe- overtreding van artikel 6 van de be-
houd van het geval van art. 205 Sv., de sluitwet van 14 november 1939, een 
zaak bij de appelrechter aanhangig ge- persoon te hebben doen drinken tot 
maakt door de verklaring van hager hij kennelijk dronken was; dat hij 
beroep en niet door de dagvaarding bij vonnis van 23 februari 1984 werd 
om voor hem te verschijnen (1). ·veroordeeld tot een geldboete van 50 

frank en in de kosten; dat hij tegen 
2" De veroordeling van de beklaagde1 dit vonnis hoger beroep instelde; 

door de appelrechter wegens het mis-; 
d:rijf waarvoor hij is vervolgd en ver- Overwegende dat, behoudens het 
oordeeld door de eerste rechter, is wet- geval bepaald bij artikel 205 van het 
tig als de beklaagde zich in hager W etboek van Strafvordering dat 
beroep op die telastlegging heeft ver- slechts het openbaar ministerie be
dedigd, zelfs als in de dagvaaarding tot 1-----------------

(1) Cass., 14 april 1975 (A.C., 1975, 887). 
(2) Cass., 16 okt. 1984, A.R. nr. 9119 

(A.C., 1984-85, nr. 126). 
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treft en ten deze niet toepasselijk is, 
de regelmatige verklaring van hoger 
beroep ter griffie van de correctione
le rechtbank, overeenkomstig artikel 
203, § 1, van het Wetboek van Straf
vordering, de zaak aanhangig maakt 
bij het hof van beroep en de beslis
sing van de correctionele rechtbank 
ter kennisneming overdraagt aan de 
rechter in hoger beroep, ten deze de 
veroordeling, uitgesproken met toe
passing van artikel 6 van de besluit
wet van 14 november 1939; dat de 
dagvaarding van het openbaar mi
nisterie om voor het hof van beroep 
te verschijnen enkel geldt als dag
stelling en geenszins de saisine van 
de rechter in hoger beroep bepaalt; 

Overwegende dat eiser voor het 
hof van beroep verklaarde zijn con
clusie voor de eerste rechter te her
nemen waarin hij zijn verdediging 
met betrekking tot de hem ten laste 
gelegde overtreding van artikel 6 
van de besluitwet van 14 november 
1939 had ontwikkeld; dat de appel
rechters, binnen de grenzen van de 
devolutieve werking van het hoger 
beroep, aileen uitspraak doen over 
het feit waarop de oorspronkelijke 
vervolging was gesteund en waar
voor het beroepen vonnis eiser had 
veroordeeld; dat zij geenszins uit
spraak doen noch konden doen over 
het feit als omschreven bij artikel 4 
van de besluitwet van 14 november 
1939 dat bij vergissing vermeld werd 
op de dagvaarding van het openbaar 
ministerie, houdende dagstelling om 
voor het hof van het beroep te ver
schijnen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, luidend als 
volgt : het hof van beroep heeft ten on
rechte, met toepassing van artikel 6 van 
de besluitwet van 14 november 1939, uit 
de feiten die gemeen waren zowel aan 
Verhulst (eiser) als aan Tytgat (medebe
klaagde), afgeleid dat er vanwege eiser 
een actieve tussenkomst is geweest in de 
dronkenschap van Tytgat (medebeklaag
de). Er werd, zoals blijkt uit de redenen 
die het arrest vermeldt, niet ten volle ge
antwoord op eisers conclusie die ter te-

rechtzitting van 3 september 1984 werd 
hernomen: 

Overwegende dat het middel, nu 
,het niet preciseert op welke eis, ver
weer of exceptie het arrest niet zou 
hebben geantwoord, bij gebrek aan 
nauwkeurigheid niet ontvankelijk is; 

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

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

26 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. 
De Pauw, Brugge. 

Nr. 454 

2' KAMER - 26 maart 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VERWEER 
UITEENGEZET IN HET EXPLOOT VAN VERZET 
TEGEN EEN BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLIS
SING - VERPLICHTING DAT VERWEER TE BE
ANTWOORDEN - VEREISTEN. 

De strafrechter behoeft niet te antwoor
den op de middelen die door de be
klaagde in het exploot van verzet te
gen een bij verstek gewezen beslissing 
worden uiteengezet, als de opposant op 
de terechtzitting niet heeft verklaard 
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dat hif die middelen bij conclusie her
neemt (1). 

(1) De regel dat voor de strafgerechten de 
conclusie op de terechtzitting wordt genomen, 
kent een uitzondering die gegrond is op art. 
204 Sv. : de appelrechter moet de middelen be
antwoorden die worden uiteengezet in het ver
zoekschrift dat de appellant kan neerleggen 
hetzij v66r het verstrijken van de appelter
mijn, ter griffie van het gerecht dat het vonnis 
heeft gewezen, hetzij ter griffie van het appel
gerecht. De verplichting die verweermiddelen 
te beantwoorden blijft bestaan, zelfs als de ap
pellant voor de appelrechter verstek laat gaan 
(Cass., 19 okt. 1953, Bull. en Pas., 1954, I, 118). 

Daaruit volgt dat de appellant die aldus ver
stek laat gaan, zich een eerste keer werkelijk 
schriftelijk heeft verdedigd; als hij verzet doet 
kan hij een tweede keer zijn verweer voeren. 
Dat is ook het geval wanneer de beklaagde is 
verschenen en heeft geconcludeerd, maar na
dien niet meer op de debatten verschijnt; het 
vonnis dat dan bij verstek gewezen wordt 
moet de conclusie beantwoorden. Met betrek
king tot de rechtspleging op verzet beslist 
's Hofs arrest van 9 april 1956 (Bull. en 
Pas., 1956, I, 820) dat de rechter de middelen 
vervat in de akte van verzet moet beantwoor
den. Het arrest vermeldt evenwel dat de oppo
sant was verschenen en dat hij zijn middelen 
op de terechtzitting had hernomen. 

Overigens heeft het antwoorden op de mid
delen vervat in de akte van verzet geen enkele 
zin als de opposant niet verschijnt op de te
rechtzitting, in zoverre het verzet in elk geval 
ongedaan moet worden verklaard, ongeacht de 
waarde van het gevoerde verweerd (Cass., 22 
nov. 1978, A.C., 1978-79, 331). 

Onderhavig arrest onderzoekt de hypothese 
waarin opposant verschijnt, maar op de te
rechtzitting de middelen vervat in de akte van 
verzet niet herneemt. De rechter behoeft op 
die middelen niet te antwoorden, daar het ex
p!oot van verzet niet kan worden beschouwd 
als een conclusie. Het is inderdaad gericht aan 
de tegenpartij en niet aan de rechter. 

Kenmerkend voor de conclusie, waarop 
moet wordt geantwoord, is dat zij een formele 
uitnodiging uitmaakt, gericht aan de rechter, 
om een geschilpunt te beslechten. 

In dat verband kan de vergelijking worden 
gemaakt met de rechtstreekse dagvaarding. De 
rechter behoeft niet te antwoorden op de mid
delen uiteengezet in de dagvaarding als zij 
niet uitdrukkelijk worden hernomen op de te
rechtzitting in de vorm van een conclusie 

1 

(Cass., 16 jan. 1973, A. C., 1973, 505; Cass., 9 ' 
sept. 1975, ibid., 1976, 48). j 

Ook de dagvaarding is, zoals het exploot van 1 

verzet, gericht aan de tegenpartij en niet aan 1 

de rechter. Die overweging verzoent de oplos
sing van onderhavig arrest met de rechtsleer 
van het vermeld arrest van 19 okt. 1953 inzake 
hager beroep. Het verzoekschrift dat de mid
delen van hoger beroep bevat en dat overeen
komstig art. 204 ter griffie is neergelegd, is in
derdaad gericht aan de rechter en niet aan de 
tegenpartij. 

R.D. 

(DE SCHAMPHELEER T. REDANT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9234) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 november 1984 in 
hager beroep op verzet gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 
90, 8°, van het Veldwetboek, 

doordat het bestreden vonnis eiser 
schuldig verklaart aan de overtreding be
paald bij artikel 90, 8°, van het Veldwet
boek en, met toepassing van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, de verde
ring van verweerder, burgerlijke partij, 
gegrond verklaart, 

terwijl eiser duidelijk voorhield dat hij 
geen draineerbuizen heeft toegestopt, 
doch een wederrechtelijk op zijn eigen
dom geplaatste rioolbuis ter vrijwaring 
van zijn eigendom; dat bovendien, on
clanks de verklaring van de burgerlijke 
partij dat zij geen enkele schade heeft 
geleden, haar schadevergoeding werd 
toegekend, hetgeen in strijd is met de 
gegevens en verklaringen zoals in het 
strafdossier vervat: 

Overwegende dat eiser in zijn ak
te van verzet deed gelden dat « ( ... ) 
er nooit een toelating is geweest om 
een gracht of greppel te graven en 
(eiser) niet hoefde te dulden dat de 
(burgerlijke partij) onder de losweg 
buizen heeft aangebracht om aldus 
een drainage aan te brengen ( ... ) »; 
dat evenwel uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser dit verweer heeft ge
voerd tijdens het contradictoir debat 
voor de correctionele rechtbank; 

Overwegende dat de akte van ver
zet van eiser een proceshandeling is 
waardoor de opposant, eensdeels, 
aan de tegenpartij betekening doet 
van zijn rechtsmiddel en, ander
deels, de zaak bij de rechtbank aan
hangig maakt, doch geen conclusie 
is voor het vonnisgerecht; 

Overwegende dat, wat de strafvor
dering betreft, de rechter bij ont-
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stentenis van conclusie de schuldig
verklaring van de beklaagde regel
matig met redenen omkleedt door 
vast te stellen dat het in de be
woordingen van de wet omschreven 
feit bewezen is; 

Overwegende dat, wat de civiel
rechtelijke vordering betreft, het on
derzoek 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, wat de straf
vordering betreft, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

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

26 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Callebaut, Oudenaarde. 

Nr. 455 

2• KAMER - 26 maart 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - ARTT. 
5.2 EN 6.1 EN 6.3 EUROPEES VERDRAG RECH
TEN VAN DE MENS- GEEN TOEPASSING VAN 
DIE BEPALINGEN OP DE BESLISSINGEN VAN 
DE COMMISSIES TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ - MIDDEL AFGELEID UIT 
HET. Ol'H'BREKEN VAN KENNISGEVING VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING- NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

1° De artt 5.2, 6.1 en 6.3 Europees Ver
drag Rechten van de Mens zijn niet 
van toepassing op de beslissingen van 
de commissies tot bescherming van de 
maatschappij inzake een verzoek tot 
invrijheidstelling van een gei"nterneer
de (1). 

2o Wettig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maatschap
pij die, bij de uitspraak over het ver
zoek tot invnjheidstelling van een 
gei"nterneerde, beslist dat een genees
kundig verslag niet aan de gei"nter
neerde zelf zal worden medegedeeld, 
wanneer in de beslissing wordt vastge
steld dat het stuk regelmatig aan de 
advocaat van de geinterneerde is me
degedeeld en dat de mededeling ervan 
aan de geinterneerde om therapeu
tische redenen moet worden gewei
gerd. (Artt. 16 en 28 Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

3° Niet ontvankelijk is het middel tot 
staving van een cassatieberoep tegen 
een beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
wanneer dat middel enkel betrekking 
heeft op het ontbreken van kennisge
ving van die beslissing (2). 

(DE BAEREMAEKER) 

ARREST 

(A.R. nr. 9422) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 januari 1985 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde-
ling van de gevangenis te Gent; 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT- 1--------------
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER

MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - VOORAF
GAANDE MEDEDELING VAN HET DOSSIER -
BEG RIP. 

(1) Zie Cass., 7 maart 1984, A.R. nr. 3481 
(A.C., 1983-84, nr. 389). 

(2) Cass., 30 mei 1978, (A.C., 1978, 1156). 



1032 HOF VAN CASSATIE Nr. 455 

Over de grieven, luidende als 
volgt: 

I. Aangezien eiser in persoon bij 
de voorbereiding van zijn verdedi
ging voor de zitting van de commis
sie die tot de beschikking van 29 ja
nuari 1985 heeft geleid, inzage ge
weigerd werd van het geneeskundig 
verslag dat over hem werd opge
maakt door de geneesheren van de 
strafinrichting te Merksplas, verslag 
waarvan inderdaad volgens hen 
« mededeling aan de betrokkene 
verboden is »; dat hierdoor de rech
ten van de verdediging werden ge
schonden, evenals de artikelen 16.3, 
18.1 en 18.3 van de wet van 1 juli 
1964 evenals de artikelen 5.1.e, 5.2, 
5.4, 6.1 en 6.3, a, b, c, van het Euro
pees Verdrag van de Rechten van 
de Mens geschonden werden; dat ei
ser hiertegen voor de commissie 
heeft geprotesteerd in conclusies 
neergelegd ter ziting; dat de bestre
den beslissing hierop niet naar ge
noegen van recht heeft geantwoord 
en aldus bovendien, naast voor
noemde wetsartikelen, tevens met 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet, werd genomen; 

II. Aangezien daarenboven de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij te Gent, nadat eiser 
ter zitting conclusies had neerge
legd, aan deze laatste, alsook aan 
zijn raadsman, van haar beschik
king van 29 januari 1985, enkel ken
nis gaf onder de volgende medede
ling: << Verzoek tot invrijheidstelling 
is afgewezen »; dat toen eiser bij 
brief van zijn raadsman van 21 fe
bruari 1985 bij de commissie een 
vrije copie van de bestreden be
schikking bestelde, ten einde aldus 
te vernemen waarom zijn verzoek 
was afgewezen en aldus zijn verde
diging voor het Hof te kunnen voor
bereiden, deze commissie hem bij 
brief van 26 februari 1985, die hier
bij wordt gevoegd, hem en evenzo 
zijn raadsman formeel heeft gewei
gerd afschrift te verlenen (ook mits 
betaling) van de bestreden beslis
sing; dat zulks tot resultaat heeft 

dat niet aileen verzoeker, doch even
min zijn advocaat konden vei'nemen 
op grond van welke motieven zijn 
gemotiveerd verzoek tot invrijheid
stelling werd afgewezen; dat een be
schikking waarvan de motieven niet 
worden bekendgemaakt, gelijkge
steld moet worden met een beschik
king zonder motivering; dat aldus de 
rechten van de verdediging aldus 
ook voor het Hof werden geschon
den, evenals trouwens artikel 125 
van het tarief in strafzaken, waar
naar de comissie verwijst in haar 
schrijven van 21 februari 1985, en 
de artikelen 5.2, 6.1, 6.3, a, b, c, van 
het Europees Verdrag van de Rech
ten van de Mens; 

W at de eerste grief betreft : 

Overwegende dat de artikelen 5.2, 
6.1 en 6.3 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den niet van toepassing zijn op de 
beslissing van de commissie tot be
scherming van de maatschappij, 
waarbij uitspraak wordt gedaan op 
het verzoek tot invrijheidstelling 
van een ge'interneerde; 

Overwegende dat de grief niet 
heeft uit te staan met artikelen 5.1, 
e, en 5.4 van voormeld verdrag; 

Overwegende, voor het overige, 
dat, naar luid van artikel 16, vijfde 
lid, van de Wet tot Bescherming van 
de Maatschappij, waarvan het be
paalde van toepassing is op de 
rechtspleging bepaald bij artikel 18 
van die wet, de ge'interneerde verte
genwoordigd wordt door zijn advo
caat ingeval het nadelig zou zijn 
medisch-psychiatrische kwesties be
treffende zijn toestand in zijn tegen
woordigheid te onderzoeken; 

Dat uit die bepaling volgt dat de 
geneeskundige verslagen met be
trekking tot de geestestoestand van 
de ge'interneerde, welke voor be
doeld onderzoek dienstig zijn, aan 
de ge'interneerde niet mogen wor
den medegedeeld wanneer zulks 
voor hem nadelig is; 
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Overwegende dat de bestreden be
slissing de door eiser aangevraagde 
mededeling weigert « om evidente 
therapeutische redenen », en vast
stelt dat die mededeling gedaan 
werd aan zijn advocaat, « hetgeen 
hem de mogelijkheid hood, ook bij 
ontstentenis van mededeling aan 
(eiser), op behoorlijke wijze de ver
dediging waar te nemen »; dat de 
beslissing voorts oordeelt dat artikel 
5 van voormeld verdrag aldus niet is 
geschonden en dat artikel 6 van dit 
verdrag op de commissie tot be
scherming van de maatschappij niet 
van toepassing is; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing zodoende een juiste toepas
sing maakt van de artikelen 16 en 
18 van vermelde wet en eisers recht 
van verdediging niet miskent; 

Dat de beslissing eisers conclusie, 
waarbij de in het middel vermelde 
miskenning en wetsschendingen wa
ren aangevoerd, beantwoordt; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

W at de tweede grief betreft : 

Overwegende dat de grief niet ge
richt is tegen de bestreden beslis
sing, mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

Nr. 456 

2• KAMER - 27 maart 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT BERUST OP EEN FEITELIJKE 
BEWERING - BEWERING ZONDER ENIGE 
STEUN IN DE BESTREDEN BESLISSING NOCH 
IN DE STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG 
ACHT TE SLAAN - GEMIS AAN FEITELIJKE 
GRONDSLAG. 

2° TAALGEBRUIK STRAFZAKEN -
SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG TE BRUSSEL - SAMENSTEL
LING VOLGENS DE TAALROL VAN DE MAGIS
TRATEN DIE DEZE RECHTBANK VORMEN 
VASTSTELLING. 

3° RECHTBANKEN - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT -
GEEN ONWE'ITIGHEID INZAKE BEVOEGDHEID 
- BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECHT. 

4° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
scHIKKING TOT VERWIJZING NAAR HET VON
NISGERECHT - GEEN ONWE'ITIGHEID INZA
KE BEVOEGDHEID - BEVOEGDHEID VAN HET 
VONNISGERECHT. 

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
ONDERZOEK NAAR OVERTREDINGEN VAN DE 
BELASTINGWE'ITEN - ONDERZOEKSGEHEIM 
- DADEN VAN ONDERZOEK VERRICHT IN 
HET BIJZIJN VAN AMBTENAREN VAN HET MI
NISTERIE VAN FINANCIEN - GEEN MISKEN
NING VAN HET ONDERZOEKSGEHEIM. 

1 o Feitelijke grondslag mist het middel 
dat berust op een feitelijke bewering 
die geen steun vindt in de bestreden 
beslissing, noch in de stukken waarop 
het Hoi vermag acht te slaan (1). 

2° Wanneer de eiser, tot staving van een 
middel strekkende tot nietigverklaring 
van de beschikking tot verwijzing- naar 
het vonnisgerecht, aanvoert dat de 
zaak, op de terechtzitting van de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel, niet is gebracht 
voor een magistraat die door zijn di
ploma bewijst dat hij de examens van 
het doctoraat of van de licentie in de 
rechten in de taal van de rechtspleging 

26 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 1----------------
advocaat-generaal - Advocaat: mr. D. 
Vanes, Antwerpen. 

(1) Cass., 3 jan. 1,984, A.R. nr. 8413 
(A.C., 1983-84, nr. 225). 
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heeft afgelegd, en die bewering geen 
steun vindt noch in de bestreden be
slissing noch in de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, stelt het Hof 
vast dat het middel feitelijke grand
slag mist. 

3" en 4" 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; dat is 
met name het geval wanneer de aan
gevoerde onwettigheid voortvloeit uit 
de schending van de Taalwet Gerechts
zaken (2) (3). 

5" Het beginsel van het geheim karakter 
van het voorbereidend onderzoek belet 
niet dat de onderzoeksrechter, tijdens 
het onderzoek naar overtredingen van 
de belastingwetten, de verdachte on
dervraagt en een huiszoeking Jaat uit
voeren in het bijzijn van ambtenaren 
van het Ministerie van Financien (4). 

(YANNART) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4081) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, namelijk de op 16 
november 1982 gewezen beschikking 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel 
en het op 14 november 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen arrest; 

I. Op de voorziening tegen de be
schikking van 16 november 1982 
waarbij eiser naar de correctionele 
rechtbank wordt verwezen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 43, § 5, van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken en 88, § 1, derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden beschikking bij 
verstek is gewezen door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, bestaande uit ondervoorzitter, 
alleensprekende rechter, mevrouw Gode

-lieve Halsberghe, die de examens van 
het doctoraat in de rechten in het Neder
lands heeft afgelegd, 

terwijl de taal van de rechtspleging 
het Frans was, zodat de zaak enkel 
mocht dienen voor een kamer die uitslui
tend bestond uit rechters uit wier diplo
ma bleek dat ze de examens van het 
doctoraat of van de licentie in de rechten 
in het Frans hebben afgelegd; dat de be
streden beschikking dus nietig is en dat 
de nietigheid de gehele daarop gevolgde 
rechtspleging ongeldig maakt : 

Overwegende dat het middel be
rust op een feitelijke bewering die 
geen steun vindt in de bestreden be
slissing noch in enig ander stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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 tegen het ar
rest van 14 november 1984: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 43, § 5, van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken en 88, § 1, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest de nietigheid van de 
op 16 november 1982 gewezen beschik
king van verwijzing weigert vast te stel
len op grond « dat het hof van beroep 
geen ruimere bevoegdheid kan hebben 
dan de eerste rechter en dat zowel het 
hof als de eerste rechter zich aan 
machtsmisbruik schuldig zouden maken, 
indien controle zou worden uitgeoefend 
op een rechtscollege dat niet onder het 
toezicht valt van het hof, vermits het hof 
in het geval dat het een beslissing van ------------------1 een onderzoeksgerecht zou vernietigen, 

(2) en (3) Cass., 8 jan. 1985, A.R. nr. 8839 in de volstrekte onmogelijkheid zou ver-
(A.C., 1984-85, nr. 271). keren om het verder verloop van de pro-

(4) Cass., 4 feb. 1918 (Bull. en Pas., 1918! I! cedure te regelen; dat krachtens de wet 
213); 20 april 1920 (ibid., 1920, I, 116); 29 Juh aileen het Hof van Cassatie daartoe be-
1954 (ibid., 1954, I, 1017). voegd is », 
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terwi:jl, eerste onderdeel, van de regel 
dat de beschikking van verwijzing de 
zaak regelmatig aanhangig maakt bij het 
vonnisgerecht, zolang ze niet door het 
Hof vari Cassatie wordt vernietigd, wordt 
afgeweken bij overtreding van de taal
wet; uit artikel 40, tweede lid, van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken immers volgt dat be
klaagde voor het vonnisgerecht, v66r el
ke beslissing die niet van zuiver voorbe
reidende aarde is, de nietigheid moet 
opwerpen die ontstaat wanneer de raad
kamer artikel 43, § 5, van die wet en arti
kel 88, § 1, derde lid, van het Gerechte
lijk Wetboek overtreedt, en dat, zo hij dit 
nalaat, die nietigheid gedekt is; de wet
gever aldus impliciet doch onmiskenbaar 
het vonnisgerecht bevoegd heeft ge
maakt om na te gaan of de beschikking 
van vetwijzing in overeenstemming is 
met de wet van 15 juni 1935; het arrest, 
nu het van die bevoegdheid geen gebruik 
maakt, zelf deze bepalingen die van 
openbare orde zijn vermits ze verband 
houden met de samenstelling van de 
rechtscolleges, schendt; 

tweede onderdeel, het arrest aldus niet 
antwoordt op de door eiser nochtans re
gelmatig voor het hof van beroep neerge
legde conclusie ten betoge dat, nu be
klaagde de nietigheid wegens schending 
van de artikelen 43, § 5, van de wet van 
15 juni 1935 op het taalgebruik in ge
rechtsz~ken en 88, § 1, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek voor het vonnisge
recht moet opwerpen v66r elk niet zuiver 
voorbereidend vonnis, bij ontstentenis 
waarvan die nietigheid gedekt is, dat 
rechtscollege op grond van artikel 97 van 
de Grondwet verplicht is te antwoorden 
op het aldus aangevoerde argument : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de wet de von

nisgerechten niet bevoegd maakt 
om de beslissingen van de onder
zoeksgerechten op hun wettigheid te 
toetsen, zelfs al vloeit de aangevoer
de onwettigheid voort uit een scherr
ding van de wet van 15 juni 1935 op 
het taalgebruik in gerechtszaken; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, met 
overneming van de redengeving van 
de eerste rechter en op grond van 

een eigen redengeving, vermeldt dat 
in de regel en volgens een vaste 
rechtspraak de wet de vonnisgerech
ten niet bevoegd maakt om de be
slissingen van de onderzoeksgerech
ten op hun wettigheid te toetsen, 
zelfs als de aangevoerde nietigheid 
gegrond is op een schending van de 
wet op het taalgebruik in gerechts
zaken; dat het arrest aldus ant
woordt op de conclusie van eiser; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van het algemeen begin
sel van strafrechtspleging volgens het
welk het voorbereidend onderzoek ge
heim en inquisitoriaal is, van het begin
sel betreffende de regelmatigheid van de 
bewijsvoering in strafzaken en van de 
artikelen 8 en 9 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest de strafvordering 
ontvankelijk verklaart op grond « dat 
geen enkel stuk van het dossier de wet 
schendt of het recht van verdediging en 
de algemene beginselen miskent en dat 
het hof van beroep, net zoals de eerste 
rechter, gebruik moet maken van het 
dossier zoals het hem is voorgelegd », 

terwi:jl, zoals het arrest vaststelt, be
dienden van het Ministerie van Finan
cien aanwezig waren bij onderzoeksver
richtingen, met name bij huiszoekingen 
en ondervragingen; het arrest de conclu
sie niet verwerpt waarin eiser voor het 
hof van beroep betoogde dat die huiszoe
kingen en ondervragingen waarmee die 
verrichtingen een aanvang namen, heb
ben plaatsgevonden in aanwezigheid van 
deze bedienden die geen officier van de 
gerechtelijke politie zijn, dat de bekente
nissen van eiser het gevolg zijn van die 
huiszoekingen en ondervragingen, dat 
die bedienden aanwezig waren bij die 
bekentenissen, en dat de procureur-gene
raal bij het Hof van Beroep te Brussel 
op dat ogenblik aan niemand de toestem
ming had gegeven tot inzage van het 
strafdossier; het arrest, nu het beslist dat 
de deelneming van derden aan die on
derzoeksverrichtingen niet de nietigheid 
van die verrichtingen tot gevolg heeft, 
het algemeen beginsel van strafrechts
pleging volgens hetwelk het voorberei
dend onderzoek geheim en inquisitoriaal 
is miskent, en in strijd met de artikelen 
8 en 9 van het W etboek van Strafvorde
ring aanneemt dat misdrijven worden 
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opgespoord en de bewijzen hiervan wor
den geleverd door personen die geen of
ficier van de gerechtelijke politie zijn; 
het hof van beroep, nu het de in strijd 
met dat beginsel en met die wetsbepalin
gen verzamelde bewijzen als regelmatig 
beschouwt, de beginselen betreffende de 
regelmatigheid van de bewijsvoering 
heeft miskend : 

Overwegende dat het arrest, met 
overneming van de redengeving van 
de eerste rechter en op grond van 
een eigen redengeving, vaststelt dat 
het Ministerie van Financien << geen 
partij is in onderhavig geding », dat 
bedienden van het Ministerie van 
Financien << op vordering van de on
derzoeksrechter » « die magistraat 
of de door hem aangewezen officie
ren van de gerechtelijke politie heb
ben bijgestaan bij de uitvoering van 
hun opdracht » en dat << betwiste da
den van onderzoek zijn verricht 
door de bevoegde officieren van de 
gerechtelijke politie zelf, die daartoe 
regelmatig waren gevorderd door de 
onderzoeksrechter en onder diens 
voortdurend toezicht stonden en die 
gehandeld hebben binnen de perken 
van hun opdracht >>; dat uit die vast
stellingen blijkt dat, hoewel daden 
van onderzoek zijn verricht in aan
wezigheid van ambtenaren van het 
Ministerie van Financien, die daden 
het werk zijn van de onderzoeks-
rechter of van de door hem daartoe 
aangewezen officieren van de ge-
rechtelijke politie; dat derhalve het 
arrest helemaal niet, zoals het mid-
del stelt, aanneemt dat misdrijven 
worden opgespoord en de bewijzen 
worden verzameld door personen 
die geen officier van de gerechte
lijke politie zijn, maar dat het vast
stelt dat, hoewel daden van onder
zoek zijn verricht in aanwezigheid 

van de bewijsvoering in strafzaken, 
op een onjuiste lezing van het arrest 
berust en derhalve feitelijke grond
slag mist; 

Overwegende dat het beginsel in
zake geheimhouding van het voorbe
reidend onderzoek de onderzoeks
rechter die het onderzoek leidt in 
een zaak van valsheid in geschrif
ten, gepleegd met het oogmerk de 
belasting en de belasting over de 
toegevoegde waarde te ontduiken, 
en overtredingen opspoort van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen en van het Wetboek van de Be
lasting over de Toegevoegde W aar
de, niet verbiedt de verdachte te 
ondervragen en een huiszoeking te 
verrichten in aanwezigheid van 
ambtenaren van het Ministerie van 
Financien; 

Dat het middel in dat opzicht 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. 

27 maart 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie (5) van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. J. Messinne, Brussel. 

van ambtenaren van het Ministerie 
van Financien, die daden het werk 
zijn van de onderzoeksrechter of 
van de door hem daartoe aangewe
zen officieren van de gerechtelijke 
politie; dat het middel, in zoverre 
het de schending aanvoert van de 1-----------------· 
artikelen 8 en 9 van het W etboek 
van Strafvordering en van het be
ginsel betreffende de regelmatigheid 

(5) Zie conclusie van het openbaar ministe
rie gepubliceerd in Bull. en Pas., 1985, I, 
nr. 456. 
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Nr. 457 

2• KAMER - 27 maart 1985 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFI'E 
- PRIVAAT GESCHRIFI' - BEGRIP. 

Een privaat geschrift is een geschrift in 
de zin van de artt. 193 e.v. Sw., zonder 
dat het daarvoor wettelijke of procedu
rele bewijswaarde behoeft te bezitten; 
het is voldoende dat het geschrift van 
die aard is dat het in het gewone 
maatschappelijke verkeer enigermate 
als bewijs van een rechtshandeling of 
rechtsfeit kan dienen (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK T. CULEMME) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4158) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1984 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 196 en 197 van het 
Strafwetboek, 

hierboven aangegeven gronden eveneens 
niet bewezen moet worden verklaard », 

terwijl, eerste onderdeel, de omstan
digheid dat het geschrift enkel bescher-
ming geniet in de zin van artikel 196 van 
het Strafwetboek, op voorwaarde dat 
derden er zich op mogen beroepen en de 
inhoud ervan bepalend kan zijn voor de 
overtuiging van een onbepaald aantal 
personen, niet wegneemt dat elk geval 
moet worden beoordeeld in· het licht van 
de algemene opvattingen zoals die zijn 
ontstaan uit de behoeften van het maat
schappelijk verkeer; het hof van beroep 
een vergissing heeft begaan door de van 
valsheid betichte « doorslagen » niet aan 
te merken als geschriften in de zin van 
de strafwet, vermits de in een bepaald 
aantal exemplaren gereproduceerde ge
schriften niet als eenvoudige afschriften 
maar als werkelijke originelen moeten 
worden beschouwd; ten deze tussen de 
gedingvoerende partijen een wederkeri
ge overeenkomst is gesloten per brief, 
zodanig dat iedere partij normaliter be
schikte over haar exemplaar, de ene par
tij over het origineel van de ontvangen 
brief, de wederpartij over de doorslag 
van de verstuurde brief; 

tweede onderdeel, het arrest de van 
valsheid betichte stukken omschrijft als 
« gewone getuigschriften die verdachte 
(thans verweerder) aan zichzelf zou heb
ben gegeven », ofschoon de werkelijke 
vraag erin bestaat de bewijswaarde van 
het geschrift te bepalen; het geschrift 
waarvan de echtheid beschermd wordt 
door de straffen wegens valsheid in ge-

doordat het arrest verweerder vrij- schriften, niet noodzakelijk een geschrift 
spreekt van de hem sub A, B en c ten hoeft te zijn in de zin van artikel 1341 
laste gelegde valsheid in geschriften en van het Burgerlijk Wetboek, dat wil zeg
gebruik van valse stukken, op grond dat, gen een vooraf opgemaakt bewijs van 
enerzijds, wat de telastlegging A betreft, een recht of van een verbintenis; het ge
« gewone afschriften als zodanig geen schrift reeds de bescherming van de 
geschriften zijn, ... dat het opmaken en strafwet geniet wanneer krachtens de 
de overlegging ervan in rechte weliswaar wet of de sociale gebruiken de echtheid 
listige kunstgrepen opleverden, maar ervan wordt vermoed en het geschrift tot 
niet onder de toepassing vallen van de op zekere hoogte het bewijs oplevert van 
strafwet, vermits de overgelegde stukken de erin voorkomende vermeldingen of, 
niet als bewijzen en evenmin als een met andere woorden, wanneer het een 
vermoeden kunnen worden aange- invloed kan hebben op derden die zich 
merkt », anderzijds, wat de telastlegging ernaar gedragen; de beoordeling van de 
B betreft, « (de) vervalsing (van het brie- bewijswaarde ten deze dus vereist dat 
venregister) alsook de overlegging van wordt nagegaan welke de bedoeling van 
het litigieuze stuk op dezelfde wijze de steller ervan is geweest en of hij met 
moet worden beoordeeld als de telastleg- bedrieglijk opzet geschriften heeft over
ging A en vervolgens, wat de telastleg- gelegd die op de overtuiging van de met 
ging C betreft, « die telastlegging op de de kennisneming van het geschil belaste 
------------------! magistraten een beslissende invloed kon

den hebben en door het gebruik waartoe 
zij waren opgemaakt, nadeel konden be
rokkenen aan derden en tegen hen ge-

{1) Cass., 5 okt. 1982, A.R. nr. 7110 
(A.C., 1982-83, nr. 86). 
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volgen konden hebben omdat die ge
schriften, althans tot op zekere hoogte, 
bestemd waren voor het bewijs van de 
inhoud ervan : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat verweerder 

werd vervolgd wegens valsheid in 
geschriften en gebruik van valse 
stukken, ter zake dat hij (telastleg
ging A) achteraf afschriften van 
brieven met een andere inhoud dan 
de originelen van de door de ge
adresseerden ontvangen brieven 
heeft opgemaakt of doen opmaken 
en die valse stukken heeft overge
legd in het kader van een voor de 
vrederechter van het eerste kanton 
van Luik en de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Luik (telastlegging B) 
gevoerd rechtsgeding, dat hij met 
n:=tme door afkrabben en overschrij
vmg valsheden heeft gepleegd in 
een brievenregister van 1978 en dit 
met de bedoeling daarin melding te 
maken van de in de telastleggingen 
A 1 en A 3 bedoelde brieven, dat hij 
van dat vervalste register gebruik 
he eft gemaakt tij dens hetzelfde 
rechtsgeding voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik, en (telastleg
ging C) dat hij de vermelding « ver
nietigde brief » heeft aangebracht 
op het afschrift van een op 2 april 
1979 aan het echtpaar Duroisin ge
stuurde brief; 

Overwegende dat het arrest ver
w~~rder van al die telastleggingen 
vriJspreekt op grond dat, wat de te
lastlegging A betreft, « de van vals
heid betichte stukken afschriften 
zijn van brieven die de verdachte 
beweert te hebben gericht hetzij 
aan de rechtsvoorganger van de bur
gerlijke partij, hetzij aan het echt
paar Di Francesco, hetzij nog aan 
de burgerlijke partij zelf, dat die af
schriften als zodanig door de ver
dachte zijn overgelegd, dat gewone 
afschriften als zodanig geen ge
schriften zijn, dat het ten deze zelfs 
niet gaat om afschriften die volgens 
de verdachte zouden uitgegaan zijn 
van zijn tegenpartij, maar wel om 
afschriften die hijzelf heeft opge
maakt, dat ze aldus ten hoogste de 

waarde hebben van gewone ge
tuigschriften die verdachte aan zich
zelf zou hebben gegeven, ... dat het 
opmaken en de overlegging ervan 
weliswaar listige kunstgrepen ople
v~rden maar niet onder de toepas
smg van de strafwet vielen, vermits 
de overgelegde stukken niet als be
wijzen en al evenmin als een ver
moeden kunnen worden aange
merkt », dat wat de telastlegging B 
betreft, « Culemme geen handelaar 
is, dat hij niet verplicht was een re
gister bij te houden van de door 
hem verzonden brieven, dat hij en
kel voor zijn eigen gemak een regis
ter, ja zelfs twee, heeft aangelegd 
en ingevuld, dat die registers in 
geen geval tegen derden konden 
worden aangevoerd en met name 
niet de wettelijke bewijskracht van 
handelsboeken konden hebben, dat 
hier eens te meer blijkt dat het door 
verdachte overgelegde register ver

. valst is, dat nochtans die vervalsing 
en de overlegging in rechte van het 
litigieuze stuk op dezelfde wijze 
moeten worden beoordeeld als de te
lastlegging A », en dat, wat de te
lastlegging C betreft, « die telastleg
ging op de hierboven aangegeven 
gronden eveneens niet bewezen 
moet worden verklaard »; 

Overwegende dat het voor de toe
passing van de artikelen 193 en vol
gende van het Strafwetboek niet 
vereist is dat het private geschrift 
wettelijke bewijswaarde heeft of als 
bewijsstuk kan dienen tijdens een 
rechtspleging; dat het voldoende is 
dat het geschrift in het normale 
maatschappelijk verkeer tot op ze
kere hoogte als bewijs kan dienen 
van een rechtshandeling of een 
rechtsfeit, met andere woorden van 
die aard is dat degenen die va~ het 
geschrift inzage krijgen, overtuigd 
konden zijn van de juistheid of de 
echtheid van die handeling of dat 
feit; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het, om verweerder vrij te 
spreken van de telastleggingen A en 
C, enkel beslist dat de van valsheid 
betichte stukken « gewone afschrif-
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ten " waren die « als zodanig " geen 
geschriften waren en dat ze « ten 
hoogste " de waarde hadden van 
« gewone getuigschriften die ver
dachte aan zichzelf zou hebben ge
geven "• zonder daarbij na te gaan 
of in de omstandigheden van de 
zaak die geschriften waarvan de 
« valsheid " door het arrest wordt 
vastgesteld, van die aard waren dat 
in het normale maatschappelijk ver
keer degenen die ervan inzage na
men, overtuigd konden zijn van de 
juistheid of de echtheid van de erin 
vermelde feiten, de beslissing niet 
naar recht verantwoordt; dat het 
middel in dat opzicht gegrond is; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het anderzijds, om verweer
der vrij te spreken van de telastleg
ging B, enkel erop wijst dat ver
weerder als niet-handelaar niet wet
telijk verplicht was een brievenre
gister bij te houden en enkel over
weegt dat het bedoelde register, dat 
enkel voor eigen gemak werd gebe
zigd, « in geen geval " tegen derden 
kon worden aangevoerd, zonder dat 
het tevens nagaat of in de omstan
digheden vart onderhavige zaak de 
vermeldingen in dat register waar
van de vervalsing door het arrest 
wordt vastgesteld, tot op zekere 
hoogte, al was het maar als gewoon 
feitelijk vermoeden, het bewijs kon
den opleveren van de erin vervatte 
vermeldingen, de beslissing al even
min naar recht verantwoordt; dat 
het middel in dat opzicht gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen de ver
weerder Culemme ingestelde straf
vordering; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 

perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

27 maart 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

Nr. 458 

1 • KAMER - 28 maart 1985 

TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - VERSCHEIDENE VER· 
WEERDERS - VERWEERDER WOONACHTIG IN 
DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE EN VER
WEERDER WOONACHTIG IN EEN EENTALIG 
GEBIED- AKTE TOT INLEIDING VAN HET GE
DING - TAALGEBRUIK. 

Wanneer eiin of meer verweerders woon
achtig zijn in de Brusselse agglomera
tie en een verweerder woonachtig is, 
hetzij in een Waalse gemeente, hetzij 
in een Vlaamse gemeente, moet de ak
te tot inleiding van het geding worden 
gesteld in het Frans of in het Neder
Jands naargelang de verweerder, die 
niet in een gemeente van de Brusselse 
agglomeratie woont, in een Waalse of 
in een Vlaamse gemeente woonachtig 
is (1). (Art. 4, § 1, Taalwet Gerechtsza
ken.) 

(VAN BELLE T. HOFFELT E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7177) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 15 december 1982 
en 4 mei 1983 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4, § 1, 6, § 1, 
40 van de wet van 15 jum 1935 op het ge-

kant van het gedeeltelijk vernietig- t----------------
de arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be-

(1) Cass., 20 feb. 1984, A.R. nr 7043 
(A.C., 1983-84, nr. 344). 
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bruik der talen in gerechtszaken, gewij
zigd bij artikel 169 van artikel 3 van de 
wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, en 23 van de 
Grondwet, 

doordat het op 15 december 1982 gewe
zen arrest beslist dat de inleidende dag
vaarding waarbij de beide oorspronke
lijke verweerders, namelijk de huidige 
eiser, woonachtig te Wemmel, in een 
Vlaamse gemeente, en de partij Van Ber
gen, woonachtig te Schaarbeek, in een 
gemeente van de Brusselse agglomera
tie, waren gedagvaard om te verschijnen 
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, regelmatig in het Frans was ge
steld, afwijzend beschikt op de exceptie 
\vaarbij eiser in limine litis had aange
voerd dat dit exploot, krachtens voormel
de bepalingen van de wet van 15 juni 
1935, in het Nederlands gesteld moest ge
weest zijn, de rechtsvordering die de ver

. weerders of hun rechtsvoorganger bij 
dat exploot hadden ingesteld, ontvanke
lijk verklaart, en zijn beslissing laat 
steunen op de overweging dat het onder
havige geval niet was geregeld door eni
ge bepaling van die wet op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, dat derhalve 
moest worden verwezen naar artikel 23 
van de Grondwet waarin als beginsel 
wordt gesteld dat het gebruik van de ta
len vrij is en dat de bij artikel 40 van de 
wet van 15 juni 1935 voorgeschreven nie
tigheid ten deze niet van toepassing was, 

en doordat het arrest van 4 mei 1983 
bijgevolg uitspraak doet over de andere 
verweermiddelen van eiser tegen de 
rechtsvordering van de verweerders, of 
van hun rechtsvoorganger, en die midde
len verwerpt, 

terwijl artikel 23 van de Grondwet, 
hoewel het zegt dat het gebruik van de 
talen in beginsel vrij is, bepaalt dat de 
wet dit gebruik kan regelen voor ge- · 
rechtszaken; artikel 4, § 1, van voormelde 
wet van 15 juni 1935 bepaalt dat, in be
twiste zaken, voor de gerechten van eer
ste aanleg waarvan de zetel in het ge
rechtelijk arrondissement Brussel is ge
vestigd, de akte tot inleiding van het 
geding in het Frans wordt gesteld indien 
de verweerder woonachtig is in een 
Waalse gemeente, in het Nederlands in
dien de verweerder woonachtig is in een 
Vlaamse gemeente, in het Frans of in 
het Nederlands, ter keuze van de eiser, 
indien de verweerder woonachtig is in 
een gemeente van de Brusselse agglome
ratie of geen gekende woonplaats in Bel
gie heeft; artikel 6, § 1, van dezelfde wet 
bepaalt dat wanneer, in dezelfde zaak, 

verscheidene verweerders zijn en, krach
tens artikel 4, de akte tot inleiding van 
het geding in het Frans of in het Neder
lands moet worden gesteld, naargelang 
de verweerder woonachtig is in een . 
Waalse of in een Vlaamse gemeente, 
voor het opstellen van die akte, de ene of 
de andere van deze talen wordt gebruikt 
naargelang de meerderheid van de ver
weerders in een Waalse of in een Vlaam
se gemeente woonachtig is; uit deze be
paling volgt dat ze niet van toepassing is 
wanneer een of meer verweerders woon
achtig zijn in de Brusselse agglomeratie 
en een verweerder woonachtig is, hetzij 
in een Waalse gemeente, hetzij in een 
Vlaamse gemeente; in dit geval de regel 
van artikel 4, § 1, van toepassing is, dat 
wil zeggen dat de akte tot inleiding van 
het geding in het Frans of in het Neder
lands moet worden gesteld naargelang 
de verweerder, die niet zijn woonplaats 
in een gemeente van de Brusselse agglo
meratie heeft, woonachtig is in een 
Waalse of in een Vlaamse gemeente; 
daaruit volgt dat ten deze de akte tot in
leiding van het geding, krachtens artikel 
40 van die wet van 15 juni 1935, nietig 
was en dat het arrest van 15 december 
1982, door uitspraak te doen zoals is ge
zegd, een verkeerde toepassing maakt 
van bovenvermelde grondwettelijke en 
wettelijke bepalingen en inzonderheid 
voormeld artikel 4, § 1, schendt: 

Overwegende dat artikel 4, § 1, 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken 
bepaalt dat in betwiste zaken, voor 
de gerechten van eerste aanleg 
waarvan de zetel in het arrondisse
ment Brussel is gevestigd, de akte 
tot inleiding van het geding in het 
Frans wordt gesteld indien de ver
weerder woonachtig is in een W aal
se gemeente, in het Nederlands in
dien de verweerder woonachtig is in 
een Vlaamse gemeente, in het Frans 
of in het Nederlands, ter keuze van 
de eiser, indien de verweerder 
woonachtig is in een gemeente van 
de Brusselse agglomeratie of geen 
gekende woonplaats in Belgie heeft; 

Dat artikel 6, § 1, eerste lid, van 
dezelfde wet bepaalt dat wanneer, 
in dezelfde zaak, verscheidene ver
weerders zijn en, krachtens artikel 
4, de akte tot inleiding van het ge-
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ding in het Frans of in het Neder
lands moet worden gesteld, naarge
lang de verweerder woonachtig is in 
een W aalse of in een Vlaamse ge
meente, voor het opstellen van die 
akte, de ene of de andere van deze 
talen wordt gebruikt naargelang de 
meerderheid van de verweerders in 
W aalse of in een Vlaamse gemeente 
woonachtig is; 

Overwegende dat uit deze bepa
ling blijkt dat ze niet van toepassing 
is wanneer een of meer verweerders 
woonachtig zijn in de Brusselse ag
glomeratie en een verweerder woon
achtig is hetzij in een Waalse ge
meente, hetzij in een Vlaamse ge
meente; dat in dit geval de regel van 
artikel 4, § 1, wordt toegepast, dat 
wil zeggen dat de akte tot inleiding 
van het geding moet worden gesteld 
in het Frans of in het Nederlands 
naargelang de verweerder, die niet 
zijn woonplaats in een gemeente 
van de Brusselse agglomeratie 
heeft, in een W aalse of in een 
Vlaamse gemeente woonachtig is; 

Dat het op 15 december 1982 ge
wezen arrest, dat de door de ver
weerders in het Frans gestelde inlei
dende dagvaarding ontvankelijk ver
klaart, voormeld artikel 4, § 1, 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest van 15 december 1982 
en het arrest van 4 mei 1983 dat er 
het gevolg van is; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de arresten; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

28 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Bayart. 

Nr. 459 

1' KAMER - 29 maart 1985 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 

- RECHTSMACHT- OMVANG- BE1WISTING 
- BE1WISTING UITGESLOTEN DOOR DE CON-
CLUSIES VAN DE PARTIJEN - GEEN RECHTS
MACHT. 

Het in art. 1138, 2', Ger. W. neergelegde 
beginsel van de autonomie der proces
partijen om de grenzen van het geschil 
te bepalen, wordt geschonden door de 
rechter die de veroordeling van de be
waarder van koopwaar mede laat steu
nen op de niet-toepasselijkheid, bij ge
brek aan verklaard akkoord, van de 
algemene voorwaarden die op de door 
deze bewaarder uitgegeven warrant 
zijn vermeld, hoewel oak de wederpar
tlj, aan wie die warrant werd afgege
ven, in haar conclusie de toepassebjk
heid van die voorwaarden had aange· 
nomen (1). 

(SOCANTRA N.V. T. BRANDEIS, GOLDSCHMIDT & 

C0 LTD., VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4489) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1983 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1108, 1315, 
1349, 1353, 1915, 1921, 1922, 1927, 1928, 
1929, 1930 van het Burgerlijk Wetboek, 
25 van het Wetboek van Koophandel 
(boek I, titel IV), 870 en 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel dat de rechter ver
biedt zich over niet gevorderde zaken uit 
te spreken, en het beschikkingsbeginsel, 

doordat, om eiseres te veroordelen tot 
betaling aan verweerster van de tegen
waarde van 7.441,51 £ als schadevergoe-

(1) Cass., 18 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 67); 14 
okt. 1981 (R. W., 1982-1983, kol. 18); 25 jan. 1985, 
A.R. nr. 4306 (A.C., 1984-85, nr. 311). 

Raadpl. de rede uitgesproken door de h. pro
cureur-generaal Krings, op de plechtlge ope
ningszJtting van het Hof op 1 sept. 1983, R. W., 
1983-1984, kol. 338 en vlg. 



1042 HOF VAN CASSATIE Nr. 459 

ding ten gevolge van de diefstal van een 
partij goederen die aan eiseres in bewa
ring waren gegeven, het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat geen geschreven 
overeenkomst omtrent de inbewaarge
ving opgesteld werd, maar dat eiseres 
aan verweerster een titel, « warrant » ge
heten, had overhandigd, de algemene 
voorwaarden voor het behandelen van 
goederen in de haven van Antwerpen 
verwerpt waarvan de warranten de toe
passing bedongen blijkens de aanvullen
de conclusies van eiseres, op grond dat : 
« niet werd aangetoond dat (verweerster) 
zich akkoord heeft verklaard met deze 
voorwaarden; het niet volstaat te verwij
zen naar de vermeldingen die eenzijdig 
v.-erden aangebracht op de "warrants" 
door de bewaarnemer ( ... ) om de bewaar
gever te verbinden tot voorwaarden die 
volkomen afwijken van de in het Burger
lijk Wetboek bepaalde regels », 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster 
in haar conclusie uitdrukkelijk tot de 
toepasselijkheid van de algemene voor
waarden voor het behandelen van goede
ren in de haven van Antwerpen (1963) 
besloot door staande te houden : « het is 
voldoende vast te stellen dat de weder
partij naar bovenvermelde standaardbe- · 
dingen verwijst in de warrants en zich 
erop beroept in haar conclusie ( ... ). De 
vraag of die conditien door (verweerster) 
aanvaard zijn ( ... ) moet niet eens onder
zocht »; eiseres de toepassing van deze 
algemene voorwaarden - versie 1963 -
in haar hoofd- en aanvullende conclusies 
eveneens aanvoerde, zoals ook de partij 
Antigoon-Havenbedrijf de toepassing van 
deze algemene voorwaarden - versie. 
1975 of 1963 - aanvoerde; het arrest, dat 
de toepassing ervan verwerpt « daar niet 
werd aangetoond dat (verweerster) zich 
akkoord heeft verklaard met deze voor
waarden », zodoende een uit het geding 
gesloten betwisting opwerpt, wat een 
schending uitmaakt van artikel 1138, 2•, 
van het Gerechtelijk Wetboek, van het 
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter 
verbiedt zich over niet gevorderde zaken 
uit te spreken, en van het beschikkings
beginsel; 

tweede onderdeel, behoudens anders
luidende wettelijke bepaling, een partij 
haar toestemming niet enkel uitdrukke
lijk maar ook stilzwijgend kan uiten 
zelfs indien het gaat om een akkoord 
met een clausule die van het gemene 
recht afwijkt; tussen handelaars het be-
7\Tijs van een dergelijke toestemming 
door aile middelen, vermoedens inbegre-

pen, kan worden geleverd; het arrest, dat 
verweersters aanyaarding van de op de 
« warrants >> door eiseres bedongen clau
sule van toepassing van de algemene 
voorwaarden voor het behandelen van 
goederen in de haven van Antwerpen 
uitgesloten heeft bij gebreke van « ver
klaard akkoord • van verweerster, en 
omdat deze algemene voorwaarden ge
heel van het gemene recht afwijken, der
halve de artikelen 1108, 1315, 1349, 1353, 
1915, 1921, 1922, 1927, 1928, 1929, 1930 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 25 van het Wet
hoek van Koophandel (boek I, titel IV) 
schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van be
roep de veroordeling van eiseres 
mede laat steunen op de niet-toepas
selijkheid van de algemene voor
waarden voor het behandelen van 
goederen in de haven van Antwer
pen; 

Overwegende dat zowel eiseres 
als verweerster in hun conclusies 
uitdrukkelijk stelden dat de aan
sprakelijkheid van eiseres geregeld 
werd door de algemene voorwaar
den van de goederenbehandelaars 
van 1 mei 1963; dat, volgens ver
weerster, de toepasselijkheid van 
die voorwaarden zonder meer 
volgde uit het feit dat eiseres in 
haar warrants ernaar verwees en 
zich erop beriep in haar conclusies, 
zodat, volgens verweerster, « de 
vraag of die conditiE~n door (eiseres) 
aanvaard zijn, niet eens (moet) wor
den gesteld »; dat de partijen voor 
de appelrechters enkel de inhoud en 
strekking van bepaalde artikelen 
van de bedoelde voorwaarden be
twistten; 

Overwegende dat het arrest de 
toepasselijkheid van de voorwaar
den van 1 mei 1963 verwerpt, « daar 
niet werd aangetoond dat (verweer
ster) zich akkoord heeft verklaard 
met deze voorwaarden •; 

Dat het arrest aldus een betwis
ting opwerpt die door de conclusies 
van de partijen was uitgesloten en 
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 
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Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat, wegens de ge
grondheid van het onderdeel, het 
tweede onderdeel en het eerste en 
derde middel niet meer behoeven te 
worden onderzocht, nu zij niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, met 
gedeeltelijke wijziging van het be
roepen vonnis, eiseres veroordeelt, 
als verweerster op de oorspronke
lijke hoofdeis van verweerster, en 
kosten te haren laste legt; 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 
Brussel. 

29 maart 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rauws, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Dassesse en Simont. 

Nr. 460 

3' KAMER - 1 april 1985 

ARBEIDSVOORZIENING SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN- BIJDRAGEPLICHT
WERKGEVER. 

De werkgever die in 1981 geen werkne
mers heeft tewerkgesteld, is voor 1982 
geen bijdragen kra,chtens de Sluitings
wet verschuldigd, zelfs indien hij in 
1982 dezelfde onderneming exploiteer
de als die waarin de werknemers in 
1981 door een andere werkgever waren 
tewerkgesteld. (Art. 2 K.B. 22 april 
1982.) 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID T. TEXTILIA INDUSTRIES N.V.) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Volgens het arbeidshof is verweerster 
in 1982 geen bijdrage voor het Sluitings
fonds verschuldigd, omdat zij in 1981 
geen personeel tewerkstelde en dus geen 
werkgeefster was. Dat er in 1981 wei een 
onderneming, d.w.z. een technische be
drijfseenheid, bestond, heeft geen in
vloed op de bijdrageplicht, aangezien de 
definitie van « onderneming » aileen ten 
voordele van de werknemers geldt. 

Deze redengeving is er zeker te veel 
aan. Maar daarmee is niet gezegd dat de 
beslissing verkeerd is. 

Artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 22 april 1982 bepaalt uitdrukkelijk 
dat de werkgevers voor 1982 bijdragen 
verschuldigd zijn, wanneer zij gedurende 
het kalenderjaar 1981 werknemers heb
ben tewerkgesteld. 

Nu stelt het arrest vast dat verweer
ster « als dusdanig - bedoeld wordt als 
werkgeefster - in 1981 geen personeel 
heeft tewerkgesteld ». En dat is juist. In 
1981 werden wel werknemers tewerkge
steld in de onderneming van verweer
ster, maar niet door verweerster. Derhal
ve is niet voldaan aan het vereiste van 
voormeld artikel 2 om in 1982 bijdrage
plichtig te zijn. 

Tot staving van zijn voorziening voert 
eiser aan - althans volgens de bewoor
dingen van het middel - dat verweer
ster met de vroegere vennootschap 
« Textilia », in vereffening, « een tech
nische bedrijfseenheid » heeft gevormd. 
Dat kan natuurlijk niet, want verweer
ster is, evenals de vroegere vennoot
schap, een juridische entiteit. Deze kan 
wel een bedrijf exploiteren maar geen 
technische eenheid vormen. Eiser zal 
dan ook wel bedoeld hebben, zoals hij in 
de ontwikkeling van het middel schrijft, 
dat beide vennootschappen achtereenvol
gens een zelfde technische bedrijfseen
heid geexploiteerd hebben. Maar ook die 
omstandigheid doet niets af aan de voor
waarde dat de werkgever die het bedrijf 
heeft overgenomen, in 1981 werknemers 
moet tewerkgesteld hebben. 

En het arrest stelt - zonder op dat 
punt te worden aangevochten - vast dat 
dit niet het geval is geweest. 

Die vaststelling verantwoordt de be
slissing dat verweerster niet bijdrage
plichtig is, ook a! steunt het arrest, zoals 
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werd gezegd, voor het overige op ver
keerde gronden. 

• 
• • 

Nu zou men tegen deze stelling kun
nen aanvoeren dat onder « werkgever » 
ook de economische eenheid kan worden 
verstaan. En hierbij zou men kunnen 
verwijzen naar de rechtspraak van het 
Hof in verband met artikel 15, 1", tweede 
lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden, thans artikel 82, § 2, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet. 

Luidens deze bepaling wordt de opzeg
gingstermijn « met drie maanden ver
meerderd bij de aanvang van elke nieu
we periode van vijf jaar dienst bij 
dezelfde werkgever >>. Volgens de con
stante rechtspraak betekent « dezelfde 
werkgever • in deze bepaling « dezelfde 
economische exploitatie-eenheid die de 
onderneming uitmaakt, welke ook de ge
beurlijke wijziging van haar juridische 
aard weze » (1). 

Deze rechtspraak vindt uitdrukkelijk 
steun in de toelichting bij het wetsvoor
stel dat geleid heeft tot de wet van 11 
maart 1954 die aan de oorsprong van de 
besproken wetsbepaling ligt. In de toe
lichting bij dat voorstel schrijft kamerlid 
De Paepe : « Door "werkgever" verstaan 
wij elke natuurlijke persoon of rechts
persoon en, inzonderheid, elke inrich
ting, elk kantoor waar personeel wordt 
gebruikt, zonder inachtneming van de 
wijzigingen die in de Ieiding ervan kun
nen voorkomen, hetzij wanneer een na
tuurlijke persoon een andere opvolgt, 
hetzij wanneer een rechtspersoon de 
plaats inneemt van een natuurlijke per
soon of omgekeerd. Deze ruimere bete
kenis client inzonderheid in acht geno
men telkens als, overeenkomstig de 
voorgestelde beschikkingen, bepaalde 
voordelen worden toegekend aan de be-· 
diende wegens de duur van zijn betrek
king. Wanneer, bij voorbeeld, door het 
nieuwe artikel 12 de opzeggingstermijn 
gebracht wordt op twaalf maanden ten 
voordele van de bediende « die sinds 
meer dan twintig jaar bij "dezelfde 
werkgever " in dienst is, dan is het de 
bedoeling wettelijk en definitief de· 
rechtspraak te bekrachtigen waardoor de 
termen " dezelfde werkgever " worden 
verstaan in de betekenis van dezelfde . 
onderneming of hetzelfde kantoor, zon-. 

{1) Cass., 14 juni 1956 (A.C., 1957, 859); 28 
maart 1958 (A.C., 1958, 574); 2 juni 1971 
(A.C., 1971, 979) en 22 dec. 1971 (A.C., 1972, 
414), citaat uit dit laatste arrest. 

der dat verandering in Ieiding of maat
schappelijke benaming invloed hebben 
op de berekening van de duur van de be
trekking van de bediende die in dezelfde 
inrichting is in dienst gebleven, door
heen al de wijzigingen in de Ieiding • (2). 

Hoewel kamerlid De Paepe de indruk 
wekt dat zijn « ruime » interpretatie van 
het begrip « werkgever » geldt voor de 
ganse wet, is zij toch maar aileen verant
woord in het door hem gegeven voor
beeld, waar het gaat om het begrip « de
zelfde werkgever ». In de arbeidsover
eenkomstenwetgeving is de werkgever 
uiteraard immers de contracterende par
tij, dus de juridische entiteit, en niet de 
economische. 

Terwijl voor de vaststelling van de 
dienstancienniteit van de bediende de 
wet spreekt van « dezelfde werkgever », 
wordt de duur van de opzeggingstermijn, 
wat de werklieden betreft, thans door ar
tikel 59 van de Arbeidsovereenkomsten
wet verdubbeld, wanneer zij « gedurende 
ten minste twintig jaar ononderbroken 
bij dezelfde onderneming in dienst zijn 
gebleven ». 

Deze bepaling vindt eveneens haar 
oorsprong in een wetsvoorstel van ka
merlid De Paepe, dat de wet van 4 maart 
1954 is geworden. In de toelichting merkt 
hij op dat de voorgestelde bepaling « in 
de breedste zin (zou) dienen opgevat en 
aldus zouden moeten worden in aanmer
king genomen de jaren arbeid in dezelf
de dienst of in dezelfde inrichting, onge
acht de wisselingen in de persoon der 
exploitanten » (3). 

Men kan zich afvragen waarom ka
merlid De Paepe in de twee wetsvoor
stellen verschillende termen heeft ge
bruikt om dezelfde idee tot uitdrukking 
te brengen. Vermoedelijk heeft hij in de 
Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden 
de term « werkgever » voorgesteld, om
dat deze reeds voorkwam in de wet van 
7 augustus 1922. In de Arbeidsovereen
komstenwet Werklieden van 10 maart 
1900 daarentegen kwam het begrip « de
zelfde werkgever » niet voor, zodat hier
in meteen de juiste term kon worden ge
bruikt. Hoe dan ook, bevorderlijk voor 
de duidelijkheid kan de methode be
zwaarlijk worden genoemd. 

Het Kamerverslag bij de wet van 4 
maart 1954 heeft ook een commentaar 
aan de term « dezelfde onderneming , 

(2) Kamer, 1950-51, Gedr. St., nr. 260, biz. 2. 

(3) Kamer, B.Z. 1950, Gedr. St., nr. 128, 
biz. 2. 
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gewijd (4). Het merkt op dat een onder
neming « een drievoudige vorm (kan) 
aannemen : een juridische, een econo
mische en een technische ». Voor de toe
passing van de Bedrijfsorganisatiewet 
kan een onderneming juridisch en eco
nomisch een en hetzelfde geheel vormen, 
maar technisch verschillend en onafhan
kelijk zijn. « In onderhavig voorstel stelt 
het probleem zich anders en wordt de 
onderneming beschouwd als een econo
mische entiteit, als een economische be
drijfseenheid. Met andere woorden, het 
is duidelijk dat uw commissie een brede
re interpretatie wil dan deze gegeven in 
de wet op de organisatie van het 
bedrijfsleven ». 

Zoals kamerlid De Paepe schijnt ook 
de Kamercommissie er zich geen reken
schap van te geven dat het geen kwestie 
is van « ruimere » of « bredere » inter
pretatie, maar van een verkeerde termi
nologie. Deze komt het duidelijkst tot 
uitdrukking in de Bedrijfsorganisatiewet 
die « onderneming >> als « bedrijf » defi
nieert - en dat slechte voorbeeld wordt 
o.m. door de in deze zaak aan de orde 
zijnde Sluitingswet overgenomen. Artikel 
82, § 2, van de Arbeidsovereenkomsten
wet maakt de spraakverwarring volledig 
door een « werkgever >> als « onderne
ming >> te omschrijven. 

In deze bepaling heeft het Hof de wet
gever op dit slechte pad moeten volgen, 
omdat uit de geschetste wetsgeschiede
nis duidelijk blijkt dat hij in die bepaling 
« werkgever >> in de zin van « onderne
ming >> heeft willen gebruiken. 

Maar betekent dit dat ook in andere 
wetsbepalingen aan het begrip « werkge
ver >> een onjuiste inhoud mag worden 
gegeven? Wanneer de duidelijke wil van 
de wetgever daartoe niet verplicht, houd 
ik het liever bij het correcte onderscheid 
tussen bedrijf, onderneming en werkge
ver : bedrijf is de technische eenheid, on
derneming de economische en werkgever 
de juridische, inzonderheid de sociaal
rechtelijke (5). 

In de Sluitingswet heb ik geen enkele 
aanwijzing gevonden dat de wetgever 
met de term « werkgever >> de onderne
ming heeft bedoeld. Weliswaar om
schrijft artikel 2 van de wet de onderne
ming als bedrijf. Maar dat wil nog niet 
zeggen dat, wanneer in artikel 15 van 
« werkgever >> wordt gesproken, aldaar 

« onderneming >> in de eigenlijke zin 
moet worden gelezen. Aangezien het in 
dat artikel gaat om de bijdrageplicht, ligt 
het eerder voor de hand dat de term 
« werkgever » in de juiste betekenis is 
gebruikt; want de bijdragepiicht ligt 
toch op de juridische entiteit, niet op de 
economische. 

Evenmin blijkt dat het ten deze toe
passelijke koninklijk besluit van 22 april 
1982, dat ter uitvoering van genoemd ar
tikel 15 is genomen, de term « werkge
ver >> in de oneigenlijke betekenis van 
« onderneming >> heeft gebruikt. 

Daarom meen ik dat de aangevochten 
beslissing om de reeds vermelde reden 
naar recht verantwoord is. 

Het middel kan niet slagen. 
Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4585) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1984 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-, 
ding van de artikelen 1, 2, 15, inzonder
heid eerste lid, van de wet van 28 juni 
1966 betreffende de schadeloosstelling 
van de werknemers die ontslagen wor
den bij sluiting van ondernemingen, 2 
van het koninklijk besluit van 22 april 
1982, genomen ter uitvoering van ge
noemd artikel 15, eerste lid, en 14 van de 
wet van 20 september 1948 houdende or
ganisatie van het bedrijfsleven, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de vordering 
van eiser tot betaling van de bijdragen, 
bepaald in de artikelen 15, eerste lid, van 
de wet van 28 juni 1966 en 2 van het 
koninklijk besluit van 22 april 1982, af
wijst op de volgende gronden: « In 

: tegenstelling met het oordeel van (ver
weerster) verwijst artikel 2 van de wet 
van 28 juni 1966 betreffende de schade
loosstelling van de werknemers die ont
slagen worden bij sluiting van onderne
mingen uitdrukkelijk naar de definitie 
van onderneming gegeven in artikel 14 
van de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfsleven 
en voegt er zelfs aan toe dat als onderne-------------------1 ming geldt de technische bedrijfseen

(4) Kamer, 1952-53, Gedr. St., nr. 543, biz. 16. heid. Deze definitie geldt echter alleen 
(5) Zie o.m. het Sociaalrechtelijk Woorden- ten voordele van de werknemers die ont-

boek. slagen worden ingevolge de sluiting van 
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een onderneming. Wanneer een werkge
ver een technische bedrijfseenheid sluit 
waarin ten minste 20 werknemers zijn 
tewerkgesteld, zal hij de ontslagen werk
nemers moeten schadeloosstellen. Dit 
neemt echter niet weg dat de werkgever 
alleen en niet de bedrijfseenheid bijdra
geplichtig is aan de sociale zekerheidsre
geling, zo de Koning er over heeft be
schikt. In casu gaat het om een werk
geefster die als dusdanig in 1981 geen 
personeel heeft tewerkgesteld, zodat zij 
niet bijdrageplichtig is in 1982. De stel
ling van de eerste rechter dient dus te 
worden bijgetreden wat betreft de 
rechtspersoonlijkheid van de nieuwe 
werkgeefster, die verschillend is van de 
rechtspersoonlijkheid van de vennoot
schap in vereffening "• 

terwijl artikel 15, eerste lid, van de 
wet van 28 juni 1966 bepaalt dat de Ko
ning, na advies van het beheerscomite 
van het Fonds en van de Nationale Ar
beidsraad, de werkgevers die onder toe
passing van deze wet vallen, elk j aar een 
bijdrage kan doen betalen, waarvan hij 
het bedrag vaststelt; ter uitvoering van 
deze bepaling, het koninklijk besluit van 
22 april 1982 in artikel 2 bepaalt : « De 
werkgevers die gedurende het kalender
jaar 1981 gemiddeld ten minste twintig 
werknemers hebben tewerkgesteld, zijn 
een bijdrage verschuldigd van 2.436 
frank voor elke werknemer die zij in 
hun onderneming hebben tewerkgesteld 
in de loop van het tweede kwartaal van· 
1982 »; om te bepalen of een werkgever 
deze bijdrage verschuldigd is, in de eer
ste plaats moet worden nagegaan of de 
werkgever volgens de bepalingen van ar
tikel 15, eerste lid, van de wet van 28 ju
ni 1966 onder het toepassingsgebied van' 
deze wet valt; artikel 1 van de wet des
aangaande bepaalt dat zij geldt met be
trekking tot de ondernemingen waar ge
durende het laatste verlopen kalender
jaar gemiddeld ten minste twintig werk-, 
nemers tewerkgesteld waren; artikel 2 
van de wet daaraan toevoegt dat voor de 
toepassing van deze wet als onderne
ming geldt de technische bedrijfseenheidl 
bedoeld in artikel 14 van de wet van 20 'i 
september 1948 houdende de organisatie 
van het bedrijfsleven; met andere woor
den, de onderneming waarvan sprake is . 
in de wet op de sluiting van ondernemin
gen, de technische bedrijfseenheid is als 
bedoeld in artikel 14 van de wet van 20 
september 1948; ter zake het arrest niet 
betwist dat: 1) de naamloze vennoot
schap Textilia, in vereffening, gedurende• 
het jaar 1981 gewoonlijk meer dan twin-

tig werknemers in dienst heeft gehad; 
2) verweerster met de vroegere naamloze 
vennootschap Textilia, in vereffening, 
een zelfde technische bedrijfseenheid 
heeft uitgemaakt, vermits ze niet alleen 
een zelfde economische activiteit ont
plooit, maar bovendien tegen einde 1981 
het grootste deel van de werknemers 
van de vennootschap, in vereffening, 
heeft overgenomen met behoud van an
cienniteit; verweerster, vermits zij met 
de vroegere vennootschap Textilia, in 
vereffening, een technische bedrijfseen
heid uitmaakt en deze laatste vennoot
schap in de loop van 1981 gemiddeld 
meer dan twintig werknemers tewerk 
heeft gesteld, gehouden is de bijdragen 
te betalen bepaald bij het voornoemde 
koninklijk besluit van 22 april 1982; het 
inderdaad voortvloeit uit de artikelen 1 
en 2 van de wet van 28 juni 1966 dat de
ze van toepassing is op de technische be
drijfseenheid die in de loop van het voor
gaande burgerlijk jaar gemiddeld meer 
dan twi:ntig werknemers in dienst heeft 
gehad; het arrest derhalve niet wettig 
heeft kunnen beslissen, zonder een 
schending te begaan van de begrippen 
« onderneming , en « werkgever onder
worpen aan de wet van 28 juni 1966 "• 
dat verweerster niet de hoedanigheid be
zat van werkgever in 1981, hoewel ze 
met de vennootschap, in vereffening, 
naamloze vennootschap Textilia, eenzelf
de technische bedrijfseenheid heeft ge
vormd: 

Overwegende dat artikel 15 van 
de wet van 28 juni 1966 betreffende 
de schadeloosstelling van de werk
nemers die ontslagen worden bij 
sluiting van ondernemingen, aan de 
Koning bevoegdheid verleent om de 
werkgevers die onder de wet vallen, 
elk jaar een bijdrage te doen beta
len waarvan Hij het bedrag vast
stelt; 

Overwegende dat partijen de toe
passelijkheid betwisten van het 
koninklijk besluit van 22 april 1982, 
dat de bijdragen voor het jaar 1982 
vaststelt; dat artikel 2, § 1, van dit 
besluit het bedrag bepaalt van de 
bijdragen die verschuldigd zijn door 
<< de werkgevers die gedurende het 
kalenderjaar 1981 gemiddeld ten 
minste twintig werknemers hebben 
tewerkgesteld »; 
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Dat uit deze bepaling volgt dat 
een werkgever die in 1981 geen 
werknemers heeft tewerkgesteld, 
voor 1982 geen bijdragen verschul
digd is; dat dit ook geldt wanneer de 
werkgever in 1982 dezelfde onderne
ming exploiteerde als die waarin de 
werknemers in 1981 door een ande
re werkgever waren tewerkgesteld; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de onderneming die ver
weerster in 1982 exploiteerde, in 
1981 door een andere rechtspersoon 
werd geexploiteerd en dat verweer
ster in 1981 geen werknemers 
tewerkstelde maar dat de toen te
werkgestelde werknemers in dienst 
waren van de rechtspersoon die in 
1981 de onderneming exploiteerde; 

Dat het arrest vaststelt dat ver
weerster << als dusdanig in 1981 geen 
personeel heeft tewerkgesteld »; dat 
deze vaststelling de beslissing ver
antwoordt dat verweerster in 1982 
niet bijdrageplichtig is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

1 april 1985 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Gerard. 

Nr. 461 

3• KAMER - 1 april 1985 

2° LOON (BESCHERMING, GELIJK
HEID) - BEGRIP- BEREKENING VAN DE 

OPZEGGINGSVERGOEDING. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - OP

ZEGGINGSVERGOEDING - BEREKENING -
LOON - BEGRIP. 

1° Artikel 10 Wet Bescherming Loon, lui
dens hetwelk voor het loon van rechts
wege rente verschuldigd is met ingang 
van het tijdstip waarop het eisbaar 
wordt, is toepasselijk op de opzeg
gingsvergoeding (1). 

2° en 3° Het begrip " loon » als omschre
ven in art. 2 Wet Bescherming Loon· 
vindt geen toepassing op de vaststel
Jing van het loon voor de berekening 
van de opzeggingsvergoeding (2}. (Art. 
39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(SCHOU'ITEET T. BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4612) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 december 1983 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers 
en 39 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest beslist dat geen 
wettelijke of moratoire interesten ver
schuldigd zijn op de verbrekingsvergoe
ding, 

terwijl het recht op een opzeggingsver
goeding ontstaat vanaf de kennisgeving 
van de opzegging en bijgevolg vanaf die 
datum van rechtswege interest daarop 
verschuldigd is : 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 10 van de wet van 12 
april 1965, van rechtswege rente is 
verschuldigd over de opzeggingsver-. 

(1) Cass., 4 dec. 1974 (A.C., 1975, 402). Zie 
ook Cass., 22 april 1982, A.R. nr. 6419 

1° LOON (BESCHERMING, GELIJK- (A.C., 1981-82• nr. 489)· 

HElD) - RENTE - OPZEGGINGSVERGOE- (2) Zie Cass., 9 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 156) 
DING. en 24 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr. 463). 
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goeding met ingang van het tijdstip 
waarop ze eisbaar wordt, dit is van
a£ de kennisgeving van de opzeg
ging of vanaf het ontslag zonder op
zegging en zonder dringende reden; 

Overwegende dat het arrest eisers 
vordering tot betaling van rente af
wijst, enkel op grond dat geen rente 
is verschuldigd voor de opzeggings
vergoeding die het arbeidshof toe
kent; 

Dat die beslissing niet naar recht 
is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 39 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten en 2 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat eiser op grand van zijn hoe
danigheid van personeelslid van ver
weerster gerechtigd was inzake de van 
verweerster verkregen hypothecaire le
ning op een verminderde rentevoet die 
een voordeel van 7.123 frank per maand 
betekende, desondanks weigert dat voor
deel in aanmerking te nemen voor de be
rekening van de verbrekingsvergoeding, 

terwijl het in geld waardeerbaar voor
deel van de verminderde rentevoet aan 
eiser door verweerster werd toegekend 
omdat hij een personeelslid van verweer
ster was en bijgevolg aan eiser ingevolge 
zijn dienstbetrekking toekwam : 

Overwegende dat het middel de 
schending van artikel 39 van de wet 
van 3 juli 1978 afleidt uit de misken
ning van het begrip « loon » zoals 
het in artikel 2 van de wet van 12 
april 1965 is omschreven; 

Overwegende dat artikel 39 van 
de wet van 3 juli 1978 de bereke
ningswijze bepaalt van de opzeg
gingsvergoeding bij het beeindigen 
van arbeidsovereenkomsten voor on
bepaalde tijd; dat die wetsbepaling 
niet dezelfde uitbreiding aan het be
grip « loon » geeft als artikel 2 van 
de wet van 12 april 1965; dat de om
schrijving van dit begrip in voor

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over eisers vordering 
tot betaling van wettelijke en ge
rechtelijke interest; 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; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

1 april 1985 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
van Heeke en De Gryse. 

Nr. 462 

3• KAMER - 1 april 1985 

ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL - BE

GRIP - PLOTSELINGE GEBEURTENIS - VER
BAND MET LETSEL EN OVERLIJDEN. 

De plotselinge gebeurtenis die het letsel 
veroorzaakt, moet zich niet noodzake
lijk voordoen op het ogenblik dat het 
letsel optreedt of de getroffene als ge
volg daarvan overlijdt (1). (Artt. 7, eer-

meld artikel 2 dan ook niet geldt bij 1---------------
het bepalen van de opzeggingsver
goeding; 

ste lid, en 9 Arbeidsongevallenwet.) 

(I) Zie Cass., 28 mei 1979 (A.C., 1978-79, 
1127) met cone!. O.M. 
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(HELVETIA N.V. T. DE MAERTELEIRE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4661) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 6 januari 1983 en 5 
januari 1984 door het Arbeidshof te 
Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, inzonderheid 
eerste lid, en 9 van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest van 6 januari 1983 
beslist dat verweerster, naast het be
staan van een letsel, ook het bestaan 
van een plotselinge gebeurtenis heeft be
wezen, en dat het bijgevolg aan eiseres 
toekwam eventueel te bewijzen dat deze 
plotselinge gebeurtenis ni~~ de oorzaak 
is geweest van het overhJden van de 
echtgenoot van verweerster, op de vol
gende gronden : « In c~~u blijkt e~;rzij.~s 
dat getroffene, circa een uur v~or ZlJn 
overlijden, een voor hem onvoorz1en nut
teloze verplaatsing naar Merelbeke had 
gedaan, dewelke hem, wegens dit nutte
loos karakter ervan, zeer opgewonden, 
zelfs woedend maakte. Anderzijds blijkt 
uit het autopsieverslag van Prof Dr. 
J. Timperman, dat getroffene een beden
kelijke coronaire vernauwing vertoonde 
die moest aanleiding geven tot ischaemie 
van de hartspier die trouwens reeds te
gen het pericard was verkleefd (cfr. 
autopsieverslag blz. 9, 3). De. geleyerde 
inspanning voor een verplaa~~m~, d~e on
voorzien nutteloos bleek te zlJn m mtvoe
ring van de arbeidsovereenkomst, is in 
casu te aanzien als de plotse gebeurte
nis. Gelet op de pathologische toestand 
van getroffene, dient zij, behoudens te
genbewijs, te worden vermoed het letsel, 
namelijk het hartinfarkt met de dood als 
gevolg, te hebben veroorzaa~t overeen
komstig artikel 9 van de Arbeldsongeval-
lenwet », · 

terwijl een arbeidsongeval een plotse
linge oorzaak vereist wanneer het slac~t
offer overlijdt of een letsel oploopt; de .m
spanning geleverd voor een verplaats~~g 
die onvoorzien nutteloos bleek te ZlJn, 
eventueel een plotselinge gebeurtenis 
kan zijn, maar het dan aan het slacht
offer of aan diens rechthebbenden be
hoort het bewijs te brengen dat de plot
selinge gebeurtenis zich heeft voorge
daan op het ogenblik dat het letsel of het 
overlijden is voorgevallen; het inderdaad 

de coi:ncidentie is tussen het letsel en de 
gebeurtenis, die maakt dat deze gebeur
tenis een plotselinge gebeurtenis wordt 
en dat, zodoende, verweerster moest be
wijzen dat een plotselinge gebeurtenis is 
voorgevallen op het ogenblik dat het 
slachtoffer, haar man, is doodgevallen; 
de omstandigheid dat deze laatste onge
veer een uur v66r zijn dood een onvoor
zien nutteloze verplaatsing heeft ge
maakt, die nervositeit heeft teweegge
bracht, op zichzelf onvoldoende is om h~t 
bestaan van een plotselinge gebeurtems 
aan te wijzen, vermits, enerzijds, de ver
plaatsing zelf reeds een einde had gena
men en, anderzijds, het niet vaststaat 
dat de inspanning noodzakelijk om de 
verplaatsing te maken, nog een effect 
sorteerde op het ogenblik van het overlij
den van de echtgenoot van verweerster; 
het arrest van 6 januari 1983 derhalve 
niet wettig heeft kunnen beslissen, zon
der schending te begaan van het begrip 
(arbeids)ongeval, dat ter zake een plotse
linge gebeurtenis bewezen is geworden, 
zonder daarbij ook vast te stellen dat de 
gebeurtenis die het arrest als plotseling 
beschouwt, zich heeft voorgedaan op het 
ogenblik zelf van de dood van het slacht
offer en het arrest van 5 januari 1984 bij
gevolg evenmin wettig heeft kunnen be
slissen, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, dat de echtgenoot van verweer
ster het slachtoffer is geworden van een 
dodelijk arbeidsongeval op 15 november 
1979: 

Overwegende dat, luidens artikel 
9 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, het letsel, behoudens 
tegenbewijs, vermoed wordt door 
een ongeval te zijn veroorzaakt, 
wanneer de getroffene of zijn recht
hebbenden, benevens het bestaan 
van een letsel, een plotselinge ge
beurtenis aanwijzen; 

Dat de plotselinge gebeurtenis 
weliswaar de oorzaak van het letsel 
moet zijn, doch zich niet noodzake
lijk moet voordoen op het ogenblik 
dat het letsel optreedt of de getroffe
ne als gevolg daarvan overlijdt; dat 
de rechthebbenden van de getroffe
ne derhalve niet behoeven te bewij
zen dat de plotselinge gebeurtenis 
heeft plaatsgehad op het ogenblik 
dat het letsel of het overlijden zich 
heeft voorgedaan; 
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Dat het arbeidshof wettig heeft 
kunnen beslissen dat << de geleverde 
inspanning voor een verplaatsing, 
die onvoorzien nutteloos bleek te 
zijn in uitvoering van de arbeids
overeenkomst >>, ten deze is aan te 
merken als een plotselinge gebeur
tenis, ook al heeft deze zich onge
veer een uur v66r het overlijden van 
de getroffene voorgedaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

1 april 1985 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Biitzler. 

Nr. 463 

3' KAMER - 1 april 1985 

ARBEIDSONGEVAL- ONGEVAL OVERKO
MEN TIJDENS DE RUSTPAUZE - VOORWAAR
DEN WAARONDER HET EEN ARBE!DSONGE
VAL IS. 

Een ongeval dat de werknemer overkomt 
in de loop van de rustpauze, tijdens 
welke de arbeid onderbroken wordt, is 
geen arbeidsongeval wanneer het ver
oorzaakt is doordat de getroffene per
soonlijke bezigheden verricht die bui
ten de normale besteding van de 
rusttijd vallen (1). (Art. 7 Arbeidsonge
vallenwet.) 

(1) Zie Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1026) 
met carrel. O.M. in R. W:, 1977-1978, kol. 2775, 
en 15 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 546). 

(BENAERENS 
T. DE STER - ALGEMEEN SYNDICAAT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4674) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 mei 1984 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van d~ Grand
wet, 7, 8, § 2, 1", en 9 van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
· vordering van eiser, strekkende, tot er
kenning van het hem op 2 januari 1979 
overkomen ongeval als arbeidsongeval 
en tot veroordeling van verweerster tot 
betaling van de wettelijke vergoedingen, 
ongegrond verklaart op grand : dat uit 
het getuigenverhoor is komen vast te 
staan, in weerwil van wat eiser doet gel
den, dat hij aan de betrokken auto die in 
de garage stand werkte, meer in het bij
zonder a an de doppen van de batterij, 
toen deze tot ontploffing kwam, ten ge
volge waarvan hij de besproken letsels 
aan de ogen en in het aangezicht opliep; 
dat inderdaad deze feiten aan de getuige 

· ter kennis werden gebracht door me
vrouw Yvette V.L., bijzit van eiser, die 
deze feiten zelf vernomen had van eiser; 
dat het ongeval plaatsvond op het ogen
blik dat eiser voorovergebogen stand 
over de batterij van de auto en hij aan 

·de doppen van deze batterij werkte; dat 
deze activiteit uitgeoefend tijdens zijn 
rusttijd in de middagpauze een persoon
lijke bezigheid vormde daar zij strekte 
tot hulp aan een vriend; dat zij door 
haar aard buiten de normale besteding 
van de rusttijd valt, terwijl niet bewezen 
werd dat hij hiertoe uitdrukkelijke of 
stilzwijgende instemming bezat van zijn 
werkgever; dat zij derhalve geen ver
band houdt met de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst, ook omdat zij niet 
werd verricht omwille van het gebruik, 
de welwillendheid en het nut voortsprui
tend uit de arbeidsrelatie van betrokke
ne tot zijn werkgever, mede omdat niet 
bewezen werd dat deze activiteit gerecht
vaardigd werd omwille van dringende 
hulp aan een derde persoon in nood, 

terwijl, 
tweede onderdeel, het a an eiser ·over

komen ongeval gebeurd is tijdens de re
gelmatige rusttijd van de middagpauze, 
rand 13 uur, in de aanpalende garage 
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van het cafe van vrienden waar hij de 
gewoonte had zijn middagmaal te nemen 
en waar zijn werkgever wist dat hij ver
bleef; cie werkgever dientengevolge al
daar zijn gezag uitoefende en het ver
band tlissen ongeval en arbeidsovereen
komst niet verbroken is daar het eiser 
niet verboden was in deze aanpalende 
garage te gaan; het verband evenmin 
verbroken is door het feit dat eiser in de
ze aanpalende garage werkte aan de 
doppen van de batterij van de wagen 
van een vriend, die aldaar defect stond; 
eiser immers als chauffeur door zijn 
werkgever tewerkgesteld was en het in 
orde willen brengen van de batterij van 
de wagen van een vriend, die ter plaatse 
defect staat, niet los staat van de betrek
king van eiser en een kleine en luttele 
daad van algemene tegemoetkoming uit 
loutere menselijke omgang het verband 
tussen daad en arbeidsovereenkomst 
niet verbreekt; de vordering van eiser 
derhalve ten onrechte verworpen werd 
(schending van de artikelen 7, 8, § 2, 1", 
en 9 van de wet van 10 april 1971) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat tussen partijen 
niet was betwist en het arbeidshof 
ervan uitgaat dat het litigieuze on
geval gebeurde te Pepingen op 2 ja
nuari 1979, te 13 uur, toen eiser, die 
op dat ogenblik zijn dagelijkse be
stelronde met de wagen van zijn 
werkgever voor de middagpauze had 
onderbroken, verwond werd door de 
ontploffing van de batterij van de 
auto van een derde; 

Overwegende dat artikel 7 van de 
Arbeidsongevallenwet voor de aan
wezigheid van een arbeidsongeval 
vereist dat het ongeval de werkne
mer door het feit van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst over
komt; dat een ongeval niet door het 
feit van de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst gebeurt, wan
neer het veroorzaakt is doordat de 
getroffen werknemer tijdens de 
rustpauze van zijn arbeidstijdrege
ling persoonlijke bezigheden ver
richt die buiten de normale beste
ding van de rusttijd vallen; 

Overwegende dat de rechters op 
grond van de feitelijke gegevens be-

sloten in de door eiser in het middel 
aangehaalde consideransen, op on
aantastbare wijze vaststellen dat ei
ser tijdens de middagpauze van 2 ja
nuari 1979 verwond werd doordat 
hij een persoonlijke bezigheid ver
richtte die buiten de normale beste
ding van zijn rusttijd viel; dat het 
arrest derhalve wettig beslist dat 
het ongeval dat eiser tijdens die be
zigheid trof, geen verband houdt 
met de uitvoering van zijn arbeids
overeenkomst en mitsdien geen ar
beidsongeval is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

1 april 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Hou
tekier en Nelissen Grade. 

Nr. 464 

3' KAMER - 1 april 1985 

ARBEIDSONGEVAL ARBEIDSONGE-
SCHIKTHEID - VROEGERE ZIEKELIJKE TOE
STAND - RECHT OP VERGOEDING. 

De arbeidsongeschiktheid van een door 
een arbeidsongeval getroffene moet in 
haar geheel worden beoordeeld, zonder 
rekening te houden met zijn vroegere 
ziekelijke toestand, wanneer en zolang 
het ongeval ten minste voor een deel 
de oorzaak van die ongeschiktheid is 
(1); wanneer de rechter oordeelt dat de 

(1) Zie Cass., 19 dec. 1973 (A.C., 1974, 451) en 
25 sept. 1974 (A.C., 1975, 118); zie ook Cass., 25 
mei 1977 (A.C., 1977, 981). 
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blijvende arbeidsongeschiktheid mede 
veroorzaakt is door een arbeidsonge
val, veroordeelt hij de arbeidsongeval
lenverzekeraar wettig tot betaling van 
de arbeidsongevallenvergoeding voor 
de volledige arbeidsongeschiktheid 
zonder beperking in de tijd. 

(GROEP EAGLE STAR - BRUSSELSE MAATSCHAP
PIJ 1821 N.V. T. NAGELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4681) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 februari 1982 en 
26 juli 1983 door het Arbeidshof te 
Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 7, 22, 23, 24, 25 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest van 16 februari 1982 
beslist dat « in de mate dat het trauma 
een voorafbestaande en evolutieve patho
logische toestand aanwakkert, de ar
beidsongeschiktheid van de getroffene in 
haar geheel moet beschouwd worden en 
zonder rekening te houden met zijn 
vroegere ziekelijke toestand, nu het on
geval alsdan ten minste voor een deel de 
oorzaak is van de invaliditeit », en een 
deskundige aanstelt om de aldus om
schreven invaliditeitsgraad zonder 
enige beperking in de tijd - te bepalen 
« zonder enige aftrek voor een vooraf be
staande toestand », op grand dat : << aan 
de hand van de vaststellingen en besluit
vorming van de deskundige klaar en on
dubbelzinnig vaststaat dat ingevolge het 
arbeidsongeval een verergering van de 
vooraf bestaande toestand is ingetreden 
en dat voor dit ongeval het evolutief pro
ces van de ziekte van Bechterew op zijn 
minst werd bespoedigd; uit het deskun
dig verslag en de andere gegevens blijkt 
dat (verweerder) zijn professionele taken 
volledig kon verrichten, wat niet meer 
het geval is geweest na het arbeidsonge
val; de arbeidsongeschiktheid (zowel de 
tijdelijke als de blijvende) niet of niet zo 
vroeg zou tot stand gekomen zijn zonder 
het arbeidsongeval; men hier dus niet 
kan spreken van een normaal ziektever
loop zoals (eiseres) het doet; er wel dege
lijk een oorzakelijk verband bestaat tus
sen het arbeidsongeval en de (alleszins 

vervroegde) arbeidsongeschiktheid, zelfs 
indien deze arbeidsongeschiktheid zich 
later ook zou gerealiseerd hebben inge
volge de evolutie van de ziekte; de des
kundige stelt dat het kwestieus ongeval 
de directe aanleiding was tot het stopzet
ten van de werkzaamheden en niet de 
oorzaak; zulk subtiel onderscheid geen 
zin heeft in het stelsel van de arbeidson
gevallenwetgeving; dient vastgesteld te 
worden dat er zonder arbeidsongeval 
geen arbeidsongeschiktheid zou geweest 
zijn vanaf de niet betwiste begindata 
van de tijdelijke en de blijvende arbeids
ongeschiktheid; ter zake dan ook vast
staat dat het arbeidsongeval minstens 
een medewerkende oorzaak is geweest 
van de (alleszins vervroegde) arbeidson
geschiktheid door het vervroegd vererge
ren van een evoluerende pathologische 
toestand "• 

en doordat het arrest van 26 juli 1983, 
met verwijzing naar de motieven van het 
eerste arrest, beslist dat verweerder de 
aldus bepaalde arbeidsongeschiktheid 
zonder enige beperking in de tijd -
dient te vergoeden, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en de artikelen 7, 10, 22, 23, 24 
en 25 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, de arbeidsongeschiktheid 
van de getroffene slechts in haar geheel 
dient te worden beoordeeld, zonder reke
ning te houden met zijn vroegere zieke
lijke toestand, wanneer en zolang het on
geval ten minste voor een dee! de 
oorzaak is van deze ongeschiktheid, het
geen impliceert dat, zodra de getroffene 
terug de toestand heeft bereikt die hij 
ook zou hebben bereikt zonder ongeval 
ingevolge de normale evolutie van zijn 
voorafbestaande toestand, bij gebrek aan 
oorzakelijk verband, de forfaitaire scha
devergoeding bepaald in de Arbeidsonge
vallenwet niet meer kan worden toege
kend; het arrest van 16 februari 1982 
daarentegen oordeelt « dat er wel dege
lijk een oorzakelijk verband bestaat tus
sen het arbeidsongeval en de ( alleszins 
vervroegde) arbeidsongeschiktheid, zelfs 
indien deze arbeidsongeschiktheid zich 
later ook zou gerealiseerd hebben inge
volge de evolutie van de ziekte »; uit de 
hiervoren in het middel aangehaalde 
overwegingen van het arrest van 16 fe-

. bruari 1982 alleen met zekerheid een 
oorzakelijk verband tussen de arbeidson
geschiktheid en het arbeidsongeval kan 
worden afgeleid voor de beginperiode 
van de arbeidsongeschiktheid, doch niet 
voor de gehele duur van de arbeidsonge-
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schiktheid, vermits het arrest beslist dat 
« de arbeidsongeschiktheid niet of niet 
zo vroeg zou tot stand gekomen zijn zon
der het arbeidsongeval », « dat er wel de
gelijk een oorzakelijk verband bestaat 
tussen het arbeidsongeval en de ( alles
zins vervroegde) arbeidsongeschikt
heid "• « door het vervroegd verergeren 
van een evoluerende pathologische toe
stand >>, « dat er zonder arbeidsongeval 
geen arbeidsongeschiktheid zou geweest 
zijn vanaf de niet betwiste begindata 
van de tijdelijke en de blijvende arbeids
ongeschiktheid >>; zodat de althans impli
ciete beslissing van het arrest van 16 fe
bruari 1982 en vervolgens de beslissing 
van het arrest van 26 juli 1983, dat eise
res de gehele blijvende arbeidsonge
schiktheid van verweerder client te ver
goeden, vanaf de consolidatiedatum, zon
der enige beperking in de tijd, ook al zou 
de arbeidsongeschiktheid zich later ook 
hebben voorgedaan zonder ongeval, het 
wettelijke vereiste oorzakelijk verband 
tussen ongeval en schade miskennen en 
beide arresten derhalve een schending 
inhouden van alle in het middel aange
wezen bepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

die jaarlijkse vergoeding bij het ver
strijken van de bij artikel 72 van de 
wet bepaalde termijn vervangen 
wordt door een lijfrente; dat, krach
tens dit artikel 72, de herziening 
van de vergoedingen voor blijvende 
arbeidsongeschiktheid slechts moge
lijk is wegens een wijziging in de 
arbeidsongeschiktheid van de getrof
fene of wegens zijn overlijden aan 
de gevolgen van het ongeval, en 
voor zover daartoe een vordering 
wordt ingesteld binnen de in het ar
tikel bepaalde termijn van drie jaar; 

Overwegende dat het arrest van 
16 februari 1982, zonder op die pun
ten te worden gekritiseerd, vast
stelt: dat verweerder, ondanks een 
reeds bestaande ziekelijke toestand, 
zijn professionele taken volledig kon 
verrichten totdat hij op 19 oktober 
1978 door een arbeidsongeval werd 
getroffen, dat hij bij dat ongeval een 
kneuzing van de rugstreek opliep 
waardoor de voorafbestaande patho
logische toestand werd geactiveerd, 
dat de arbeidsongeschiktheid op 1 
april 1979 geconsolideerd was en 
dat, zonder het ongeval, er op die 

Overwegende dat het onderdeel datum noch tevoren een arbeidson
de arresten enkel aanvecht in zover- geschiktheid zou hebben bestaan; 
re zij beslissen over het causaal ver- dat het arrest van 26 juli 1983, op 
band tussen het arbeidsongeval dat dit punt niet aangevochten, oordeelt 
verweerder trof en de graad en ver- dat de graad van de blijvende ar
goeding van diens blijvende arbeids- beidsongeschiktheid in haar geheel 
ongeschiktheid; dat de aangewezen beschouwd, op 1 april 1979, 66 per
artikelen 10, 22, 23 en 25 van de Ar- cent bedroeg; 
beidsongevallenwet van 10 april Dat het arbeidshof, door op grand 
1971 daarmee geen verband houden; · van die gegevens en dat oordeel, ei
dat de artikelen 1382 en 1383 van seres, zonder het stellen van een be
het Burgerlijk Wetboek in het kader perking in de tijd, te veroordelen tot 
van de Arbeidsongevallenwet geen betaling van een vergoeding bere
toepassing vinden bij het bepalen kend op 66 percent van het basis
van de graad van de blijvende ar- loon, noch artikel 24 van de Arbeids
beidsongeschiktheid en de daarmee ongevallenwet schendt noch het cau
overeenstemmende vergoeding; saal verband tussen het arbeidson-

Overwegende dat de door een ar- geval en de blijvende arbeidsonge
beidsongeval getroffene recht heeft, schiktheid miskent; 
ingevolge artikel 24 van de Arbeids- Dat het arbeidshof weliswaar de 
ongevallenwet, op een jaarlijkse ver- mogelijkheid niet uitsluit dat de 
goeding van 100 percent, berekend « arbeidsongeschiktheid zich later 
op grand van het basisloon en de ook zou gerealiseerd hebben inge
graad van de ongeschiktheid, vanaf volge de evolutie van de ziekte »; dat 
de dag waarop de ongeschiktheid het aldus evenwel niet beslist dat 
een blijvend karakter vertoont; dat het ongeval op een bepaald ogenblik 
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zou ophouden medeoorzaak van de Over het middel, afgeleid uit de schen
alsdan bestaande arbeidsongeschikt- ding van artikel 10, § 1, van de Dienst-
heid te zijn; plichtwet, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

1 april 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 465 

3" KAMER - 1 april 1985 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 

VAN DIENST OP MORELE GROND - KOSTWIN
NER - IN AANMERKING TE NEMEN INKOM
STEN - MILITAIR INVALIDITEITSPENSIOEN. 

Het inkomen dat in aanmerking komt 
om te oordelen of een dienstplichtige 
uitstel of vrijlating van dienst kan be
komen als kostwinner van vader en 
moeder, omvat het militair invalidi
teitspensioen van de vader (1). (Art. 10, 
§ 1, 1°, Dienstplichtwet.) 

(BRACKE) 

ARREST 

(A.R. nr. M 557 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 4 februari 1985 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

(1) Zie Cass., 11 sept. 1961 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 57) en 3 me1 1972 (A.C., 1972, 824). 

doordat de Hoge Militieraad de vierde 
vraag om uitstel van eiser afwijst op 
grond dat eiser niet als kostwinner van 
zijn ouders kan worden aangemerkt, re
kening houdend onder meer met het mi
litair invaliditeitspensioen van zijn va
der, 

terwijl het militair invaliditeitspen
sioen in de Dienstplichtwet niet is ver
meld en niet het karakter heeft van een 
vervangingsinkomen, maar aileen ver
leend wordt door de Staat als erkenning 
van buitengewone diensten aan het land 
bewezen; artikel 10, § 1, van de 
Dienstplichtwet luidt dat het inkomen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
inzake de personenbelasting moet wor
den bepaald; dit militair invaliditeitspen
sioen niet belastbaar is; dat speciaal ka
rakter van dit pensioen, nergens vermeld 
als in aanmerking te nemen vervan
gingsinkomen, bijna als vanzelfsprekend 
doet aannemen dat het zeker geen nega
tieve rol mag spelen in de materie van 
uitstel van legerdienst; de beslissing der
halve client te worden vernietigd en uit
stel toegestaan : 

Overwegende dat het Hof niet be
voegd is om uitstel toe te staan; dat 
het middel, in zoverre het daartoe 
strekt, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat artikel 1, § 1, 
van de Dienstplichtwet onder 1°, 
vijfde lid, bepaalt dat het in aanmer
king te nemen inkomen, te weten 
dat van de onderhoudsgerechtigde, 
overeenstemt « met het geheel van 
de netto-inkomsten, met dien ver
stande dat deze worden vastgesteld 
volgens de regels van toepassing op 
de zetting van de personenbelasting 
of, naar analogie van die regels, 
wanneer het niet belastbare inkom
sten betreft »; dat deze bepaling de 
niet belastbare militaire invalidi
teitspensioenen niet uitsluit uit het 
geheel van de netto-inkomsten; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

1 april 1985 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 466 

2' KAMER - 2 april 1985 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - VEREISTEN - G ESCHIL 
OVER RECHTSMACHT - BEGRIP. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING- OMVANG. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- BEPALINO ZONDER VERBAND MET DE PRO
CEDURE VAN REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

4° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - ARREST GEWEZEN ZON
DER VOORAFGAANDE MEDEDELING - VER
ZET. 

1o Een betwisting van rechtsmacht, on
geacht of ze wordt aangenomen of ver
worpen, geeft op zichz'elf geen aanlei
ding tot de procedure van regeling van 
rechtsgebied; deze is enkel mogelijk 
als twee gerechtelijke beslissingen met 
kracht van gewijsde (1), hetzij in eer-

(1} .Er rijst een moeilijkheid wanneer er een 
tegenstrijdigheid bestaat tussen een beschik
king tot verwijzing en een onbevoegdheidver
klaring van de rechtbank, een dergelijke 
tegenstrijdigheid komt helaas vaak voor. De 
beschikking tot verwijzing is, in de regel, niet 
vatbaar voor verzet of hoger beroep; cassatie
beroep is in dit geval enkel ontvankelijk na de 
eindbeslissing. Op het ogenblik waarop het ge
schil over rechtsmacht ontstaat en het Hof het 
rechtsgebied moet regelen, heeft de beschik
king in feite nog geen kracht van gewijsde, 
aangezien zij nog vatbaar is voor cassatiebe
roep. Men stelt evenwel vast dat de arresten 
tot regelmg van rechtsgebied, in die gevallen, 
doorgaans beslissen dat be1de beshssingen, die 

ste aanleg hetzij in hager beroep ge
wezen, dermate tegenstrijdig zijn dat 
de rechtsgang erdoor wordt belem
merd (2). 

2o Wanneer het Hoi, het rechtsgebied re
gelende, een beschikking van de raad
kamer vernietigt, die verzachtende om
standigheden heeft aangenomen en de 
verdachte naar de correctionele recht
bank heeft verwezen wegens een als 
misdaad gekwalificeerd feit, laat de 
vernietiging alleen dan de beslissing 
bestaan waarbij de verzachtende om
standigheden worden aangenomen, als 
het onderzoeksgerecht bevoegd was 
om het misdrijf te correctionaliseren 
(3). 

3° Art. 6.1 Verdrag Rechten van de Mens 
houdt geen verband met de procedure 
van regeling van rechtsgebied, die niet 

het geschil over rechtsmacht hebben doen ont
staan, in kracht van gewijsde zijn gegaan. 

In sommige arresten heeft het Hof evenwel 
oog gehad voor die moeilijkheid. Het maakt 
dan een onderscheid in die zin dat het beslist 
dat het vonnis of arrest van onbevoegdheidver
klaring in kracht van gewijsde is gegaan, 
maar m.b.t. de beschikking van de raadkamer, 
wordt in meer genuanceerde bewoordingen 
vastgesteld dat tegen die beslissing geen cassa
tieberoep is ingesteld (Cass., 28 april 1982, 
A.R. nr. 2278, en 26 mei 1982, A.R. nr. 2345, 
A.C., 1981-82, nrs. 508 en 576; 29 sept. 1982, 
A.R. nr. 2561, ibid., 1982-83, nr. 75; vgl. Cass., 
23 juni 1982, A.R. nr. 2408, ibid., 1981-82, 
nr. 638). Die formulering is iets te bondig om 
de ontvankelijkheid van de vordering tot rege
ling van rechtsgebied te verantWoorden. Het 
lijkt aangewezen te verduidelijken dat de be
schikking « thans » voor geen rechtsmiddel 
vatbaar is. 

R.D. 

(2} Over de begrippen bevoegdheid en ge
schil over rechtsmacht, zie de noot E.K. onder 
Cass., 30 nov. 1976 (A. C., 1977, 371 ), Cass., 8 
sept. 1982, A.R. nr. 2486, en 30 maart 1983, 
A.R. nr. 7855 (ibid., 1982-83, nrs. 21 en 422), 22 
nov. 1983, A.R. nr. 8345 (ibid., 1983-84, nr. 163} 
en 5 sept. 1984, A.R, nr. 3758 (A.C., 1984-85, 
nr. 12}; FAUSTIN HELIE, Traite de l'instruction 
criminelle, d. III, Brussel 1869, nrs. 5412 tot 
5419. 

(3} Zie Cass., 14 nov. 1979, 12 feb. en 26 
maart 1980 (A. C., 1979-80, nrs. 180, 364 en 4 76). 

Over de regel dat de vernietiging volledig is 
en niets overlaat van het beschikkende gedeel
te betreffende het aannemen van verzachtende 
omstandigheden, als de raadkamer niet be
voegd was om verzachtende omstandigheden 
aan te nemen, zie bijv. 23 me1 1978 (ibid., 1978, 
1126). 
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beoogt de gegrondheid van de telast
legging te onderzoeken. 

4" Wanneer een beklaagde verzet doet 
tegen het arrest tot regeling van 
rechtsgebied dat zonder voorafgaande 
mededeling is gewezen, onderzoekt het 
Hof de regelmatig door eiser in verzet 
ajJgeworpen middelen; als die midde
len niet kunnen worden aangenomen, 
verwerpt het dat verzet en veroordeelt 
het eiser in verzet in de kosten (4). 
(Artt. 533 tot 535 Sv.) 

(MONSIEUR, THEETEN, FRAN<;:OIS T. PROCU· 
REUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE, 

VRANCKEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8569) 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
tot regeling van rechtsgebied, op 29 
november 1983 door het Hof gewe
zen zonder voorafgaande medede
ling (5); 

Over het eerste middel, luidend als 
volgt : 1. Het oorspronkelijk verzoek van 
de burgerlijke partij tot regeling van 
rechtsgebied is niet ontvankelijk op 
grond van artikel 539 van het Wetboek 
van Strafvordering. Deze bepaling luidt : 
« W anneer de verdachte, de beklaagde of 
de beschuldigde de ambtenaar belast 
met het openbaar ministerie of de bur
gerlijke partij hetzij de exceptie van on
bevoegdheid van een rechtbank van eer
ste aanleg of van een onderzoeksrechter, 
hetzij een declinatoire exceptie heeft op
geworpen, kan niemand zich tot het Hof 
van Cassatie wenden om regeling van 
rechtsgebied te verkrijgen, onverschillig 
of de exceptie aangenomen dan wel ver
worpen is; onverminderd het recht om 
voor het hof van beroep hoger beroep in 
te stellen tegen de beslissing van de 
rechtbank van eerste aanleg of van de 
onderzoeksrechter, en het recht om zich 
in cassatie te voorzien tegen het arrest van 
het hof van beroep, indien daartoe grond 
bestaat •. Wanneer derhalve voor de recht
bank door een der partijen een middel 
van onbevoegdheid is opgeworpen ge-

worden, dan kan niemand zich tot het 
Hof van Cassatie wenden tot regeling 
van rechtsgebied, onverschillig of de 
rechtbank het middel van onbevoegdheid 
aangenomen of verworpen heeft. Het 
enige verhaal dat dan openstaat voor de 
partijen is het hoger beroep. 2. In onder
havig geval nu hebben de eisers voor de 
Correctionele Rechtbank van Brussel de 
onbevoegdheid van de rechtbank inge· 
roepen, zodat op grond van artikel 539 
van het Wetboek van Strafvordering de 
burgerlijke partij enkel hoger beroep, en 
later eventueel cassatieberoep, tegen het 
vonnis kon instellen, en zij niet ontvan
kelijk was zich in regeling van rechtsge
bied te voorzien. Uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 1 april 1983 
van de Correctionele Rechtbank te Brus
sel (stuk 60) blijkt dat alle raadslieden -
ook deze van de drie eisers - gepleit 
hebben over de regelmatigheid van de 
dagvaarding en over de bevoegdheid van 
de rechtbank. In dit proces-verbaal 
wordt daarbij vastgesteld dat Mr. Velde
kens, raadsman van beklaagde Fran!;!ois, 
een dossier (farde 65) neerlegde : het be· 
vat juridische dokumentie over het poli
tiek misdrijf, namelijk fotokopijen des
aangaande uit de Repertoire pratique du 
droit beige. In de tweede conclusie van 
de burgerlijke partij Vrancken (stuk 63), 
die genomen zijn tegenover de drie be
klaagden, verwerpt de burgerlijke partij 
in uitdrukkelijke bewoordingen het mid
del van de onbevoegdheid van de correc
tionele rechtbank en betwist de politieke 
aard der misdrijven (bladzijde 2, sub 
nr. 1.3, van het stuk 63), Het is dus zeker 
dat de drie beklaagden als verweermid
del de onbevoegdheid van de rechtbank 
wegens de politieke aard der misdrijven 
ingeroepen hebben. 3. Daarbij hebben de 
beklaagden in hun conclusies nog andere 
middelen van onbevoegdheid ingeroepen. 
Zo beriep beklaagde Theeten in zijn con
clusies zich zowel op de onregelmatig
heid van de dagvaarding als op de onbe
voegdheid van de correctionele recht
bank gezien het om misdaden ging die 
tot de bevoegdheid van het assisenhof 
behoorden (stuk 66). En ook beklaagde 
Monsieur beriep zich in zijn eerste con
clusies op de onregelmatigheid der dag
vaarding (stuk 68) en in zijn tweede con
clusie op dezelfde onbevoegdheid (stuk 
69). 4. De Correctionele Rechtbank van 
Brussel nu heeft in haar vonnis van 29 

(4) Zie Cass., 17 juli 
Pas., 1882, I, 327). 

1882 (Bull. en april 1983 de onbevoegdheid uit hoofde 
van de politieke aard der misdrijven, 
door beklaagden ingeroepen en door de 
burgerlijke partij bestreden, aangeno
men en zich op die grond onbevoegd ver-

(5) Cass., 29 nov. 1983, A.R. nr. 8115 
(A.C., 1983-84, nr. 171). 
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klaard. Daarbij beriepen de beklaagden door regeling van rechtsgebied een 
zich nog op andere gronden van onbe- einde kan worden gesteld; dat het 
voegdheid, waaromtrent het vonnis van daartoe volstaat dat de beide beslis-
29 april 1983 niet gestatueerd heeft om- singen die uitspraak doen over een 
dat het de grond van onbevoegdheid we-
gens politiek misdrijf weerhouden heeft. geschil inzake bevoegdheid en waar-
Het gevolg daarvan is dat, op grond van uit een geschil over rechtsmacht is 
artikel 539 van het Wetboek van Straf- ontstaan, in kracht van gewijsde 
vordering, de burgerlijke partij niet ont- zijn gegaan; dat niet is vereist dat 
vankelijk is om een vraag te stellen tot ten aanzien van die beide beslissin
regeling van rechtsmacht. Het enig gen eerst hoger beroep of cassatie
rechtsmiddel dat voor haar openstond beroep zou zijn ingesteld; 
was het instellen van hoger beroep, het-
geen zij echter verzuimd heeft te doen : Overwegende dat ten deze het ar-

rest vaststelt enerzijds dat de eisers 
Overwegende dat de beginselen bij beschikking van de raadkamer 

die aan de artikelen 416 en 539 van van de Rechtbank van Eerste Aan
het W etboek van Strafvordering ten leg te Brussel naar de correctionele 
grondslag liggen, ertoe strekken ge- rechtbank aldaar zijn verwezen en 
schillen over rechtsmacht tussen anderzijds dat de correctionele 
strafgerechten te voorkomen; rechtbank zich onbevoegd heeft ver-

Overwegende dat krachtens die klaard, dat de beide beslissingen in 
wetsbepalingen, wanneer de rechter kracht van gewijsde zijn gegaan en 
uitspraak heeft gedaan over een ge- dat uit hun onderlinge tegenstrijdig
schil inzake bevoegdheid door hetzij .heid een geschil over rechtsmacht is 
de voor hem aangevoerde exceptie ontstaan dat de rechtsgang belem
van onbevoegdheid te aanvaarden, mert; 
hetzij ze te verwerpen, zonder dat Dat het middel naar recht faalt; 
door die beslissing een geschil over 
rechtsmacht tussen twee strafge- Over het tweede middel, afgeleid uit 
rechten ontstaat waardoor de de schending van de artikelen 130, 
rechtsgang belemmerd wordt, geen 52Bbis, 536 van het Wetboek van Straf
verzoek tot regeling van rechtsge- vordering, en luidend als volgt: Het ar-

rest van 29 november 1983 van het Hof 
hied bij het Hof van Cassatie kan van Cassatie heeft ten onrechte de gehe-
worden ingediend; dat evenwel ten le vernietiging uitgesproken van de be
einde te voorkomen dat tijdens het schikking van 31 januari 1983 van de 
verder verloop van de rechtspleging raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
een geschil over rechtsmacht tussen Aanleg te Brussel, waarbij, rekening 
twee strafgerechten zou ontstaan, houdend met verzachtende omstandighe
een beslissing over de bevoegdheid den, de zaak verwezen werd naar de cor-

rectionele rechtbank. De vraag tot rege
onmiddellijk, ingevolge de artikelen ling van rechtsgebied kan echter niet tot 
416 en 539 van het Wetboek van gevolg hebben dat aan eisers op verzet, 
Strafvordering, kan worden bestre- oorspronkelijke beklaagden, het voordeel 
den bij wege van hoger beroep of ontnomen wordt van de correctionalisa
cassatieberoep; tie der inbreuken, die zij bekomen had-

Overwegende dat voormelde wets- den bij de beschikking van 31 januari 
1983 van de Raadkamer van de Recht

bepalingen geen verband houden bank van Eerste Aanleg te BrusseL In 
met het geval waarin door twee Les NoveJles, Procedure Penale, d. II, 
rechterlijke beslissingen die beide voL II, V

0 « Des Reglements de Juges et 
in kracht van gewijsde zijn gegaan des Renvois d'un tribunal a un autre "• 
- ongeacht of zij in eerste aanleg schrijft de heer Du Jardin : « 37 septies. 
of in hoger beroep zijn gewezen - - Lorsqu'en suite d'une ordonnance de 
een geschil over rechtsmacht is ont- la Chambre du conseil renvoyant des m
staan tussen twee strafgerechten, culpes devant le tribunal correctionel en 

raison d'un crime correctionnalise et de 
waardoor de rechtsgang wordt be- delits, ce tribunal s'est declare incompe
lemmerd; dat in zodanig geval aan tent pour connaitre de la cause parce 
het geschil over rechtsmacht aileen _ que l\m ~es faits qualifies ~elits ~an~ 
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!'ordonnance est un crime et que toutes 
les infractions sont connexes entre elles, 
la Cour de Cassation saisie d'une requete 
en reglement de juges, si les constata
tions du jugement d'incompetence lui pa
raissent etre exactes, annule !'ordonnan
ce de la Chambre du conseil et renvoie 
la cause a la Chambre des mises en ac
cusation. Cette annulation ne porte tou
tefois pas sur le dispositif admettant en 
ce qui concerne le fait qualifie crime 
dans !'ordonnance, !'existence de circon
stance attenuantes. Comme l'expose !'au
teur de la note signee R.H. et commen
tant cet arret, les circonstances atte·
miantes ayant ete regulierement admi
ses, l'annulation de cette partie de !'or
donnance eut ete injustifiee. II n'existe ni 
en droit, ni en equite, aucun motif de pri
ver l'inculpe du benefice de ce dispositif. 
La Chambre des mises en accusation a 
laquelle !a cause a ete renvoyee n'aura 
en ce qui concerne le crime correctionna
lise qu'une question a juger : Existe-t-il 
des charges suffisantes? Dans la negati
ve, elle rendra un arret de non-lieu. 
Dans !'affirmative le benefice des circon
stances attenuantes est acquis a l'in
culpe, en raison de la partie non annulee 
de !'ordonnance de la Chambre du con
sen. - Cass., 18 nov. 1946, Pas., I 429 et 
la note; Cass., 30 juin 1947, Pas., i, 307 ». 
De beslissing over de verzachtende om
standlgheden, die vreemd is aan de 
vraag tot regeling van rechtsgebied is 
dus definitief verkregen door eisers' op 
verzet en de beschikking van 31 januari 
1983 werd ten onrechte in zijn geheel 
vernietigd : 

Overwegende dat bij regeling van 
rechtsgebied het Hof de vernietigde 
beschikking van het onderzoeksge
recht slechts vermag te. handhaven 
met betrekking tot de verzachtende 
omstandigheden die werden aange
nomen met het oog op correctionali
sering van misdaden of contraven
tionalisering van wanbedrijven in
dien het onderzoeksgerecht bev~egd 
was tot regelmatige correctionalise
ring of contraventionalisering· dati 
integendeel de vernietiging v~n de' 
beschikking van het onderzoeksge
recht algeheel is indien, zoals ten 
deze, de regeling van rechtsgebied 
gegrond is op een vaststelling waar
uit volgt dat het onderzoeksgerecht 
niet wettig vermocht, met aanne
ming van verzachtende omstandig-

heden, misdaden te correctionalise
ren of wanbedl:ijven te contraventio
naliseren; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6, § 1, van het Eu
ropees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, goedgekeurd door de 
wet van ~3 mei 1955, en van het alge
meen begmsel van het recht van verdedi
ging, en luidend als volgt : De procedure, 
zoals die ingesteld is bij artikelen 527 bis 
en 528 van het Wetboek van Strafvorde
ring, houdt in dat de zaak kan berecht 
worden op eenzijdig verzoekschrift van 
de eiser tot regeling van rechtsgebied 
zonder dat deze procedure medegedeeld 
wordt aan de verweerder. De zaak wordt 
behandeld en beslist in afwezigheid van 
de verweerders, zoals in onderhavig ge
val gebeurd is. Dergelijke procedure, die 
alle tegenspraak mist, is geen eerlijk 
proces en schendt de rechten van de ver
dediging van de eisers op verzet. Het feit 
dat de eisers, na de betekening van het 
arrest dat zonder voorafgaande medede
ling is gewezen, verzet kunnen aanteke
nen, doet niets af aan de begane scherr
ding van de rechten van de verdediging 
en de behandeling van de zaak in afwe
zigheid van de eisers op verzet : 

Overwegende dat artikel 6, § 1, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens enkel 
de rechtspleging betreft waarbij de 
g~grondheid van de strafvordering 
d1e tegen een beklaagde is ingesteld, 
wordt onderzocht; 

Overwegende dat de rechtspleging 
inzake regeling van rechtsgebied 
geen uitspraak doet over de ge
grondheid van een ingestelde straf
vordering, doch aileen strekt tot het 
oplossen van een geschil over 
rechtsmacht waardoor de rechts
gang belemmerd wordt en waardoor 
het beoordelen van de gegrondheid 
van een ingestelde strafvordering 
onmogelijk wordt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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Om die redenen, wijst het verzet april 1980 en 28 mei 1984 door het 
af; veroordeelt de eisers in de kos- Hof van Beroep te Gent gewezen; 
ten. 

2 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Houtekier, Blontrock, Brussel, en 
Kenis, Brussel. 

Nr. 467 

2' KAMER - 2 april 1985 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- STRAFZAKEN - BESLISSING W AARBIJ DE 
BERECHTING VAN DE ZAAK WORDT UITGE
STELD - LATERE BESLISSING OVER DE 
GROND VAN DE ZAAK - BESLISSING DIE 
NIET DOOR DEZELFDE RECHTERS BEHOEFT 
TE WORDEN GEWEZEN. 

De beslissing waarbij de berechting van 
de zaak wordt uitgesteld en de latere 
beslissing over de zaak zelf behoeven 
niet door dezelfde rechters te worden 
gewezen, zelfs niet wanneer het open
baar ministerie bij de eerste beslissing 
is gehoord, wanneer niet blijkt dat die 
mededeling op iets anders betrekking 
had dan op het uitstellen van de be
rechting en evenmin dat de rechtbank 
op dat ogenblik de zaak zou hebben 
behandeld (1). (Art. 779 Ger.W.) 

(GENERAL! BELGIUM N.V., VAN ZWOL T. NATIO
NAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALI

TEITEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8973) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 4 december 1979, 22 

(1) Zie Cass., 4 jan. 1977 (A.C., 1977, 472) en 
13 juni 1984; A.R. nr. 3537 (ibid., 1983-84, 
nr. 589). 

IV. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
Remi Lebon in eigen naam en van 
het Nationaal Verbond van Socialis
tische Mutualiteiten, gesubrogeerd 
in de rechten van Remi Lebon : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 779 van het Ge
rechtelijk Wetboek en, voor zoveel als 
nodig, van het algemeen rechtsbeginsel 
van het tegensprekelijk karakter der 
rechtspleging, en van de artikelen 189 en 
190 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het vonnis van 21 februari 
1983 van de Correctionele Rechtbank te 
Gent - dat door het arrest van 28 mei 
1984 wordt bevestigd, mits enkele wijzi
gingen -, werd gewezen door de rech
ters Van Rijn, Thienpont en Van Hoore
beke; de rechtbank in deze samenstelling 
het onderzoek van de zaak ter terechtzit
ting van 4 oktober 1982 voerde, en de 
zaak op deze laatste datum voor uit
spraak werd gesteld op de terechtzitting 
van 8 november 1982; ter terechtzitting 
van 8 november 1982 evenwel de recht-
bank, samengesteld uit de rechters De 
Jonge, Thienpont en Van Hoorebeke, 
geen uitspraak deed, doch daarentegen 
« Het O.M. (werd) gehoord », en de zaak 
vervolgens voor uitspraak werd gesteld 
op een latere datum; rechter Van Rijn 
derhalve geen kennis heeft genomen van 
hetgeen door het openbaar ministerie 
werd gezegd ter terechtzitting van 8 no
vember 1982; niet blijkt uit de stukken 
waarop het Hof acht vermag acht te 
slaan, dat hetgeen door het openbaar mi
nisterie ter terechtzitting van 8 novem
ber 1982 werd gezegd, de zaak zelf niet 
betreft, 

terwijl het voorschrift dat de rechters 
die een vonnis hebben gewezen alle zit
tingen over de zaak dienen bijgewoond 
te hebben, voorgeschreven is op straffe 
van nietigheid, zodat het vonnis van 21 
februari 1983 van de Correctionele 

, Rechtbank te Gent nietig is, nu blijkt uit 
de processen-verbaal van de terechtzit
tingen dat rechter Van Rijn niet alle zit
tingen over de zaak heeft bijgewoond en 
meer bepaald niet de zitting van 8 no-
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vember 1982, waarop nochtans het open
baar ministerie werd gehoord, en nu niet 
blijkt uit het proces-verbaal van de te
rechtzitting van 8 november 1982, noch 
uit enig ander stuk waarop het Hof ver
mag acht te slaan, dat de tussenkomst 
van het openbaar ministerie op deze zit
ting de zaak zelf niet betrof (schending 
van artikel 779 van het Gerechtelijk Wet
hoek en van het algemeen rechtsbeginsel 
van het tegensprekelijk karakter van de 
rechtspleging); het arrest van 28 mei 
1984 deze nietigheid overneemt door on
der meer te verwijzen naar de door de 
eerste rechter gedane begrotingen van 
de materiiHe en morele schade van Le
bon uit hoofde van zijn bestendige ar
beidsongeschiktheid en van de morele 
schade wegens tijdelijke arbeidsonge
schiktheid, en naar de door de eerste 
rechter ingeroepen wetsbepalingen 
(schending van dezelfde wetsbepaling en 
algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank de zaak ter terechtzitting 
van 4 oktober 1982 behandelde en 
voor uitspraak van het vonnis stelde 
op 8 november 1982; dat blijkens het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 8 november 1982 de rechtbank 
op die dag de uitspraak van het von
nis uitstelde; dat dit proces-verbaal 
weliswaar ook vermeldt dat het 
openbaar ministerie gehoord werd, 
maar dat uit de context niet blijkt 
dat die mededeling op iets anders 
betrekking had dan op het uitstellen 
van de uitspraak van het vonnis 
naar een latere terechtzitting, en 
dat de rechtbank de zaak toen be
handelde; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de beslissing waarbij de zaak 
wordt uitgesteld en de latere beslis
sing over de grond van de zaak niet 
door dezelfde rechters moeten wor
den gewezen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

· derzoeken, dat enkel gericht is te
gen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van het Nationaal 
Verbond van de Socialistische 
Mutualiteiten, gesubrogeerd in de 
rechten van Sonja De Ruyver, ver
leent akte van de afstanden in de 
mate als hoger bepaald; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt de eisers in de kosten. 

2 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Biitzler en De Bruyn. 

Nr. 468 

2' KAMER - 2 april 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
EENSTEMMIGHEID - WIJZIGING DOOR HET 
HOF VAN BEROEP VAN EEN VONNIS VAN VRIJ
SPRAAK VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK- EENSTEMMIGHEID VEREIST. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

ART. 2llBIS SV. - EENSTEMMIGHEID - VAST
STELLING DOOR DE APPELRECHTER. 

1• Om een door de correctionele recht
bank vrijgesproken beklaagde in hager 
beroep te veroordelen, moet het hoi 
van beroep uitspraak doen met eenpa
rige stemmen van zijn leden (1). (Art. 
211bis Sv.) 

2" Aan het voorschrift van art. 211 bis 
Sv. wordt niet voldaan door de enkele 
vermelding van dat artikel onder de 
wetsbepalingen die door de voorzitter 

Om die redenen, zonder dat er· (1) Zie Cass., 26 okt. 1982, A.R. nr. 7384 
grand is om het vierde middel te on- (A.C., 1982-83, nr. 136). 
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op de terechtzitting zijn aangewezen; , Nr. 469 
de rechter moet uitdrukkelijk vaststel-
Jen dat het rechtscollege met eenpari-
ge stemmen van zijn leden uitspraak 2' KAMER _ 2 april 1985 
heeft gedaan (2). 

(OVERMEIRE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8999) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING - BEVEL MET OPGAVE 
VAN HET FElT WAARVOOR HET IS VERLEEND 
EN VERMELDING VAN DE WET WAARIN DIT 
FElT ALS MISDAAD OF WANBEDRIJF WORDT 
OMSCHREVEN - TOEREIKENDE VERMELDIN-
GEN. 

den arrest, op 13 juni 1984 door het 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BE

Hof van Beroep te Antwerpen gewe- SLISSINGEN VAN DE ONDERZOEKSGERECH-

zen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
21lbis van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser vrijgesproken had; dat 
het arrest de feiten bewezen ver
klaart en eiser tot een geldboete 
veroordeelt, zonder hierbij vast te 
stellen dat het hof van beroep de 
veroordeling uitspreekt met eenpari
ge stemmen van zijn leden; 

Dat met de enkele vermelding van 
artikel 21lbis van het Wetboek van 
Strafvordering niet is vastgesteld 
dat het door deze wetsbepaling op
gelegde voorschrift werd nageleefd; 

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. 

2 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 

TEN DIE OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
OORDELEN - IN DE REGEL, GEEN VERPLICH
TING DE PLAATS OF DE DATUM VAN DE FEl
TEN DIE AAN HET BEVEL TOT AANHOUDING 
TEN GRONDSLAG LIGGEN, TE VERMELDEN -
UITZONDERINGSGEVAL. 

1' Het bevel tot aanhouding moet onder 
meer het aan de betrokkene ten Jaste 
gelegde feit vermelden alsmede de 
wetsbepalingen krachtens welke dit 
feit strafbaar is, opdat kan worden na
gegaan of voorlopige hechtenis wette
Jijk toegelaten is; geen enkele wette
Jijke bepaling schrijft voor dat het 
bevel tot aanhouding de datum of de 
plaats van het ten Jaste gelegde feit 
moet vermelden (1). 

2' De onderzoeksgerechten die over de 
voorlopige hechtenis oordelen zijn er 
niet toe gehouden in hun beslissingen 
de plaats en/of de datum van de feiten 
die aan het bevel tot aanhouding ten 
grondslag Jiggen, te vermelden, tenzij 
wanneer betreffende die plaats of die 
datum betwisting wordt opgeworpen 
die de ontvankelijkheid van de publie
ke vordering of de bevoegdheid van 
het onderzoeksgerecht aanbelangt (2). 

(STEGM0LLER) 

ARREST 
(A.R. nr. 9439) 

de h. Boon, waarnemend voorzitter - HET HOF; - Gelet op het bestre
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk- den arrest, op 5 februari 1985 gewe
Juidende conclusie van de h. Declercq, 1----------------
advocaat-generaal. 

Nota arrest nr. 468: 

Nota's arrest nr. 469: 
(1) Zie Cass., 15 feb. 1897 (Bull. en 

Pas., 1897, I, 96) en 5 mei 1975 (A.C., 1975, 973). 

(2) Zie Cass., 23 sept. 1942 (Bull. en 
(2) Cass., 28 sept. 1982, A.R. nr. 7414 Pas., 1942, I, 196) en 4 jan. 1977 (A.C., 1977, 

(.4.C., 1982-83, nr. 70). 479). 
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zen door het Hof van Beroep te Ant- de vrijheidsberoving van eiser te onder
werpen, kamer van inbeschuldi- zoeken en te beoordelen : 
gingstelling; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7 en 97 van de 
Grondwet, 3 en 4 van het Strafwetboek, 
10 (van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering), 22, 59, 60, 
61 van het Wetboek van Strafvordering, 
1, 5, 19, 20. van de wet op de voorlopige 
hechtenis van 20 april 1874, zoals gewij
zigd door artikel 3 van de wet van 13 
maart 1973, 

doordat het arrest het beroep ingesteld 
door eiser tegen de beschikking van 23 
januari 1985 van de raadkamer van de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
niet gegrond verklaart en bijgevolg de 
voorlopige hechtenis handhaaft hem op
gelegd bij bevel tot aanhouding, overwe
gende daaromtrent dat « noch de raadka
mer noch de kainer van inbeschuldi
gingstelling de wettelijkheid van de ver
volging of de inverdenkingstelling kan 
beoordelen, 

terwijl eiser in regelmatig neergelegde 
conclusie had gesteld dat hij in verden
king is gesteld wegens « aanschaffen of 
ontvangen van valse vreemde bankbiljet
ten - artikel 177/2 S.W.B. », dat die in
verdenkingstelling noch de plaats noch 
de datum of het tijdstip van het ten laste 
gelegd feit vermeldt, zodat het niet blijkt 
dat de raadkamer van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen territoriaal be
voegd is, noch dat de Belgische strafwet
ten .toepasselijk zijn, noch indien en hoe 
het ten laste gelegd feit strafbaar is, en 
uit die gegevens afleidt dat de vervolging 
niet wettelijk ingesteld is en dat zijn 
aanhouding gesteund zijnde op zulke' 
vervolging derhalve niet kan gehand
haafd worden, en de grondwettelijke re
gel dat de vrijheid van de persoon ge
waarborgd is en dat niemand kan wor
den vervolgd dan aileen in de gevallen 
voor:zien bij de wet, en op zulke wijze 
door haar voorgeschreven zoals gehul
digd door artikel 7 van de Grondwet, in 
elke stand van een rechtsgeding kan 
ingeroepen worden en door welkdanige 
rechtsmacht - van onderzoek of van 
wijzen - moet nagekomen en toegepast 
worden, zodat de raadkamer en de ka
mer van inbeschuldigingstelling wei ge
hol.lden waren de wettelijkheid van de 

Overwegende dat het bevel tot 
aanhouding onder meer het aan de 
betrokkene ten laste gelegde feit, 
alsmede de wetsbepalingen krach
tens welke dit feit strafbaar is moet 
aanduiden, om te kunnen nagaan of 
voorlopige hechtenis wettelijk toege
laten is; 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling voorschrijft dat 
het bevel tot aanhouding de datum 
en/of de plaats van het ten laste ge
legde feit moet aanduiden; 

Overwegende dat de onderzoeks
gerechten die over de voorlopige 
hechtenis oordelen er evenmin toe 
gehouden zijn in hun beslissingen 
de plaats en/of de datum van de fei
ten die aan het bevel tot aanhou
ding ten grondslag liggen, te vermel
den, tenzij wanneer betreffende die 
plaats en/of die datum betwisting 
wordt opgeworpen die de ontvanke
lijkheid van de publieke vordering 
of de bevoegdheid van het onder
zoeksgerecht aanbelangt; 

Overwegende dat eiser, in zijn 
voor de raadkamer genomen en 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling bevestigde conclusie, conclu
deerde zoals in het middel is weer-
gegeven; 

Dat hij aldus de vervolgbaarheid 
in Belgie wegens de hem ten laste 
gelegde feiten en de bevoegdheid 
van de ten deze oordelende onder
zoeksgerechten betwistte; 

Dat de appelrechters door de over
weging « dat noch de raadkamer 
noch de kamer van inbeschuldi
gingstelling de wettelijkheid van de 
vervolging of de inverdenkingstel
ling kan beoordelen "• hun beslis
sing niet naar recht verantwoorden; 

inverdenkingstelling en van de vervol- Dat het middel in zoverre gegrond 
ging en als gevolg daarvan ook deze van is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling. 

2 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. A. Haus, 
Gent. 

Nr. 470 

2' KAMER - 2 april 1985 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN

VOORLOPIGE HECHTENIS - MIDDEL AFGE
LEID UIT DE ONREGELMATIGHEID VAN HET 
VOORBERE!DEND ONDERZOEK - NIET ONT
VANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL TOT STA
VING VAN EEN VOORZIENING INZAKE DE 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS. 

Niet ontvankelijk tot staving van een 
voorziening welke enkel is gericht te
gen een arrest tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis is een middel dat 
geen verband houdt met de bevoegd
heid en uitsluitend betrekking heeft op 
de regelmatigheid van het voorberei
dend onderzoek (1). 

(DE KOEYER) 

(A.R. nr. 9440) 

2 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
P. Van Eeckhout, Gent, en E. Torck, 
Gent. 

Nota arest nr. 470: 

Nr. 471 

2' KAMER - 3 april 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU

SIE - MIDDEL NIET MEER TER ZAKE DIE
NEND WEGENS DE BESLISS!NG VAN DE 
RECHTER. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een conclusie die niet meer ter za
ke dienend is wegens zijn beslissing 
(1). 

(W AJDENBAUM T. KRISCHEK, SYLBERSZTEIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4021) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1984 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

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

doordat het arrest beslist dat het ver
slag van de schriftexpertise kan worden 
aangenomen, zodat het voornaamste be
zwaar met betrekking tot het bestaan 
van de materiele valsheid wegvalt en dat 
de bijkomende onderzoeksverrichtingen 
geen afdoende en beslissende gegevens 
aan het licht hebben gebracht waaruit 
zou kunnen worden afgeleid dat de ver
weerders valsheden hebben gepleegd of 
van valse stukken gebruik hebben ge
maakt, dat het arrest die beslissing 
grondt op de overweging dat de door ver
weerder werkelijk uitgevoerde werken 
en de omvang ervan overeenkomen met 
de door hem aangegane leningen; dat de 
noodzakelijkheid tot het aangaan van 
een lening niet voor betwisting vatbaar 
lijkt en dat de vermogenstoestand van 
de leners hun blijkbaar toeliet die lening 
toe te staan, zelfs al bestond er geen vol
ledige klaarheid omtrent die verrich
tingen; dat de gevoerde levensstandaard 
waarop eiseres zich beriep om aan te to
nen dat die leningen niet nodig waren, 
precies door die leningen kon worden 

Nota arrest nr. 471 : 

(1} Cass., 17 feb. 1975 (A.C., 1975, 676} en 27
1 

(1) Zie Cass., 29 mei 1984, A.R. nr. 8583 
sept. 1978 {ibid., 1979, 121}. (A.C., 1983-84, nr. 555). 
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verklaard en dat de schijnbare valsheid 
van de op de fiscale zegels aangebrachte 
data kon worden verklaard door de ban
den die tussen de uitleners en de lener 
bestonden, 

terwijl eiseres in haar conclusie, bene
vens de middelen waarop het arrest ant
woordt met de hierboven weergegeven 
consideransen, had aangevoerd dat de 
bevindingen van de aangewezen deskun
dige, die tot de conclusie was gekomen 
dat de op de wisselbrieven aangebrachte 
handtekeningen authentiek waren, wer
den tegengesproken door andere gege
vens die wezen op de valsheid ervan, zo
als het feit dat de verklaringen van de 
verweerders betreffende de omstandighe
den waarin het geld werd overgemaakt, 
volledig uit de Iucht gegrepen en absurd 
waren, daar het hier ging om aanzien-
lijke geldbedragen die niet maandenlang 
in contanten konden worden bewaard, 
en meer bepaald, dat het in elk geval on
juist was dat het geld in contanten was 
overgemaakt, vermits gebleken was dat 
de meeste betalingen voor de litigieuze 
werken ofwel per cheque ofwel door 
overschrijving zijn gebeurd, dus via een 
bankrekening, en eiseres bovendien bij 
conclusie had aangevoerd dat door het 
aanvullend onderzoek de onjuistheid was 
gebleken van de verklaringen van ver
weerder betreffende de uitvoering van 
de door hem aangevoerde terugbetalin-
gen, die hij overigens niet eens kon doen 
vermits hij zelf zei dat hij, om die terug-
betalingen te doen, rekende op de op-
brengst van de verkoop van het litigieus 
onroerend pand en dat de schuldvorde-
ringen van de zogezegde uitleners niet 
werden vermeld in de aangiften van na
latenschap van de inmiddels overleden 
personen; het arrest bijgevolg niet ant
woordt op het omstandig betoog in de 
conclusie van eiseres en dat het, bij ge
brek aan een regelmatige redengeving, 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat « hoewel het onderzoek 
niet de hele waarheid omtrent (de) 

der welke omstandigheden dat ook 
is gebeurd; dat het met die conside
rans antwoordt op de conclusie van 
eiseres waarbij die geldoverdracht 
wordt betwist; 

Overwegende dat het arrest niet 
hoefde te antwoorden op de overige 
middelen van die conclusie betref
fende de door verweerder aange
voerde betalingen, vermits die con
clusie ingevolge de beslissing niet 
meer ter zake dienend was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Simont. 

Nr. 472 

2' KAMER - 3 april 1985 

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH GEHEIM -
BLOEDPROEF - BLOEDPROEF DOOR EEN GE
NEESHEER VERRICHT OP VERZOEK VAN DE 
OVERHEID. 

verrichtingen aan het licht heeft Wanneer de geneesheer op verzoek van 
kunnen brengen, het al evenmin ge- de bevoegde overheid een bloedproef 
gevens heeft aan het licht gebracht verricht, maakt hij zich daardoor al-
waaruit zou kunnen worden afgeleid leen niet schuldig aan het bekendma-
dat die Ieningen nooit hebben be- ken van geheimen die hem bij de uit-
staan en dat derhalve de wisselbrie- oefening van zijn beroep zouden zijn 

toevertrouwd (1). (Art. 458 Sw.) 
ven die de terugbetaling ervan 1----------------
waarborgden, vals zouden zijn »; 

Dat het arrest aldus beslist dat de 
geldbedragen zijn overgemaakt, on-

(1) Zie Cass., 19 maart 1962 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 798) en 19 mei 1982, A.R. nr. 2172 
(A.C., 1981-82, nr. 557). 
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(PATERNOITE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4166) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 december 1984 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

Over bet middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 458 van het Strafwetboek en 929 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de feitenrechter, die ervan op 
de hoogte was dat de dienstdoende arts 
van het ziekenhuis waarin eiser is opge
nomen, aanvaard heeft een bloedproef 
uit te voeren, bij het bestreden vonnis 
beslist dat het de normale gang van za
ken is dat de dienstdoende arts oordeelt 
over wat er te doen staat wanneer zijn 
hulp uitsluitend wordt ingeroepen voor 
een medische handeling die op zich geen 
verband houdt met een klinisch onder
zoek of klinische beoordeling, ten deze 
de bloedafneming, 

terwijl de geneesheren behoren tot de 
noodzakelijke vertrouwenspersonen die 
krachtens artikel 458 van het Strafwet
boek verplicht zijn de geheimen te bewa
ren waarvan ze kennis dragen of kennis 
konden dragen bij de uitoefening van 
hun beroep of wegens de vertrouwenspo
sitie die zij uit hoofde van hun beroep 
hebben; dat die verplichting, welke van 
openbare orde is en de plicht tot geheim
houding insluit, berust op de noodzaak 
om aan degenen die op hen een beroep 
moeten doen onvoorwaardelijk vertrou
wen in te boezemen en aldus aan iedere 
patient de zorgen te verstrekken die hij 
om gelijk welke gezondheidsreden nodig 
heeft; de geneesheer die verbonden is 
aan een ziekenhuisinrichting en die de 
eerste hulp verleent aan het slachtoffer 
van een ongeval of zodanige hulp reeds 
heeft verleend, als de behandelend ge
neesheer van de patient moet worden be
schouwd als hij dienstdoend geneesheer 
is in dat ziekenhuis, en als zodanig tot 
geheimhouding verplicht is; het de ver
volgende partij is die moet aantonen dat 
dokter Brion op eiser geen enkele ande
re medische handeling heeft verricht en 

het niet de rechter is die zulks moet ver
onderstellen; aangenomen moet worden 
dat, in strijd met wat de eerste rechter 
heeft verklaard, dokter Brion als dienst
doend gfmeesheer de eerste hulp heeft 
verleend aan eiser of de eerste onderzoe
ken op hem heeft uitgevoerd; het vonnis, 
nu het op de in het middel nader om
schreven gronden ermee instemt dat de 
door dokter Brion ondertekende stukken 
bij het strafdossier worden gevoegd en 
nu het de vaststelling van de overtreding 
" te hoog bloedalcoholgehalte " op die 
stukken grondt, de beslissing niet naar 
recht verantwoordt: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 929 
van het Gerechtelijk Wetboek aan
voert, niet ontvankelijk is, nu het 
niet nauwkeurig aangeeft waarin de 
schending van die artikelen bestaat; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de geneesheer door het enkele 
feit dat hij op vordering van de be
voegde overheid een bloedproef uit
voert, zich niet schuldig maakt aan 
bekendmaking van geheimen die 
hem uit hoofde van zijn beroep zijn 
toevertrouwd; 

Dat het middel in dat opzicht 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. 

3 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
A. Colmant, Bergen. 
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Nr. 473 

2• KAMER - 3 april 1985 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BESL!SSING WAAR
BIJ DE GETROFFENE MEDEAANSPRAKELIJK 
WORDT VERKLAARD - WETTEL!JKE VERANT
WOORDING - VEREISTEN. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
waarbij de getroffene voor het ongeval 
medeaansprakelijk wordt verklaard, 
wanneer de fout van de getroffene 
wordt omschreven en het oorzakelijk 
verband tussen die fout en de schade 
wordt vastgesteld (1). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(CLOOS 
T. UYTTENDAEL D., UYTTENDAEL P., DR!ON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4190) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 januari 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Marche-en-Fa
menne; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door het openbaar ministerie tegen 
de verweerders, beklaagde en bur
gerrechtelijk aansprakelijke par
tijen, ingestelde rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij die niet in kosten van 
die rechtsvorderingen is veroor
deeld, niet bevoegd is zich tegen die 
beslissingen in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen de verweerders 

(1) Cass., 23 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1118); 
zie Cass., 4 sept. 1967 (ibid., 1968, 5). 

ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 11.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 19 van het InternationaalVerdrag 
inzake burgerrechten en politieke rech
ten, opgemaakt op 19 december 1966 te 
New York en goedgekeurd bij de wet 
van 15 mei 1981, 11 van de Grondwet, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, dat uit" 
spraak moest doen over de vordering die 
eiser had ingesteld uit hoofde van het 
aan verweerder Denis Uyttendael verwe
ten misdrijf, namelijk dat laatstgenoem
de op 20 september 1983 door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg doch zonder 
het oogmerk om de persoon van een an
der aan te randen, onopzettelijk verwon
dingen heeft toegebracht aan eiser, het 
beroepen vonnis waarbij de telastlegging 
bewezen was verklaard bevestigt, waar
na het voor recht zegt dat de aansprake
lijkheid van beklaagde voor de door ei
ser geled~n schade moest worden be
perkt tot de helft van die schade op 
grond dat eiser « een risico heeft gena
men door samen met de andere stakers 
de rijbaan over de gehele breedte af te 
sluiten en het normale verkeer te belem
meren; dat hij aldus een fout heeft be
gaan >>; 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis aldus het recht miskent dat aan 
eiser gewaarborgd wordt door artikel 11 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, artikel 21 van het Inter
nationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, en 11 van de Grand
wet, die uitsluiten dat het vreedzaam 
vergaderen om meningen te uiten als 
een fout zou kunnen worden aange
merkt; 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis niet vaststelt waarom het feit dat ei-
'lr een risico genomen heeft door de 

rijbaan over de gehele breedte af te slui
ten, zelfs als dit als een fout moest wor
den aangemerkt, in oorzakelijk verband 
staat met de geleden schade; het aldus 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

derde onderdeel, het bestreden vonnis 
niet verduidelijkt waarom in de omstan
digheden der zaak het feit dat men zich 
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op de rijbaan bevindt als een fout moet 
worden beschouwd; het vonnis aldus niet 
voldoende met redenen is omkleed en ar· 
tikel 97 van de Grondwet schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis erop wijst dat de fout van ei-
ser erin bestaat dat hij de rijbaan 
over de gehele breedte heeft afgeslo
ten en het normale verkeer heeft 
verhinderd; dat het hem niet verwijt 
vreedzaam te hebben vergaderd om 
zijn mening te uiten; 

Wat het overige deel van het mid
del betreft : 

Over-Wegende dat het bestreden 
vonnis :vermeldt dat « de vordering 
van de· burgerlijke partij Cloos Be-. 
noit gegrond is tot beloop van de 
helft van een frank provisionele ver
goeding, nu de aansprakelijkheid bij 
helften moet worden gedeeld tussen 
de bekl&agde Uyttendael (thans ver
weerder) en de burgerlijke partij 
Cloos (thans eiser) die samen met 
de andere stakers een risico heeft 
genomen door de rijbaan over de ge
hele breedte af te sluiten en het nor

·sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. J.M. Dermagne, 
Din ant. 

Nr. 474 

2• KAMER - 3 april 1985 

1° VREEMDELINGEN VREEMDELIN-
GENWET, ART. 27, DERDE LID - CASSATIEBE
ROEP TEGEN ARREST VAN DE KAMER VAN IN
BESCHULDIGINGSTELLING HOUDENDE AFWIJ
ZING VAN HET BEROEP VAN DE VREEMDE
LING, DIE BIJ ADMINISTRATIEVE MAATREGEL 
VAN ZIJN VRIJHEID IS BEROOFD - VERVOL
GENS INVRIJHEIDSTELLING VAN DE VREEM
DELING - CASSATIEBEROEP DOELLOOS. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VREEMDELING - VREEMDELINGENWET, ART. 
27, DERDE LID - ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING HOUDENDE 
AFWIJZING VAN HET BEROEP VAN DE VREEM

DELING, DIE BIJ ADMINISTRATIEVE MAATRE
GEL VAN ZIJN VRIJHEID IS BEROOFD- VER
VOLGENS INVRIJHEIDSTELLING VAN DE 
VREEMDELING - CASSATIEBEROEP DOEL
LOOS. 

male verkeer te belemmeren; dat hij 1' en 2' Doelloos wordt het cassatiebe-
aldus een fout heeft begaan >>; roep van een vreemdeling tegen een 

Dat het bestreden vonnis aldus arrest van de kamer van inbeschuldi-
enerzijds de feitelijke gegevens aan- gingstelling, waarbij is beslist dat de 

· d' d 1 1' vreemdeling overeenkomstig art. 27, 
WiJSt 1e ten gron sag Iggen aan derde lid, Vreemdelingenwet opgeslo-
de tegen eiser vastgestelde fout en, ten zal blijven, als die hechtenis na-
anderzijds, met de beslissing dat ei- derhand, voordat het Hot op het cassa-
ser de helft van de aansprakelijk- tieberoep uitspraak heeft gedaan, is 
heid moet dragen, duidelijk doet uit- geeindigd (1). (Artt. 27, derde lid, 71, 
komen dat het slachtoffer door zijn 1---------------
onvoorzichtigheid in die mate het 
ongeval mede heeft veroorzaakt, en 
tegelijkertijd het oorzakelijk ver
band tussen die fout en het ongeval 
vaststelt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3 april 1985 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Stranard, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu-· 

(1) Zie Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3910 
(A.C., 1984-85, nr. 169). 

I.e. was een vorig beroep van de vreemde
ling, de eiser, tegen de administratieve maat
regel waarbij hij. van zijn vrijheid werd be
roofd, afgewezen door een arrest van het Hof 
van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling, d.d. 2 jan. 1985. 

Dat arrest is vernietigd bij arrest van het 
Hof van 6 maart 1985 (A.R. nr. 4157, A.C., 
1984-85, nr. 411). 

Uitspraak doende op de verwijzing heeft het 
Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbe
schuldigingstelling, op 19 maart 1985 bevolen 
dat de eiser dadelijk in vrijheid zal worden ge
steld. 

Ret geannoteerde arrest stelt vast dat die 
beslissing dezelfde dag ten uitVoer is gelegd, 
zodat de hechtenis op 3 april 1985, datum van 
het navolgende arrest, geiHndigd was. 
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eerste lid, en 72, tweede lid, Vreemde
lingenwet.) 

(HAJDINI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4209) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Overwegende dat het arrest het 
beroep van eiser tegen de maatregel 
van vrijheidsberoving die het Be
stuur der Staatsveiligheid, Dienst 
Vreemdelingen, te zijnen aanzien 
getroffen heeft met toepassing van 
de wet van 15 december 1980 betref
fende de toegang tot het grondge
bied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, 
verwerpt en beslist dat eiser opge
sloten blijft overeenkomstig artikel 
27, derde lid, van die wet; 

Overwegende dat uit een schrij
ven d.d. 25 maart 1985 van de procu
reur-generaal bij het Hof van Be
roep te Bergen blijkt dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling, bij ar
rest van 19 maart 1985, << de onmid
dellijke invrijheidstelling » van eiser 
heeft gelast, << tenzij hij om een an
dere reden opgesloten is » en dat 
voornoemde procureur-generaal de
zelfde dag nog per telex de in
structies heeft gegeven voor de on
middellijke tenuitvoerlegging van 
dat arrest; 

Overwegende dat eiser betoogt 
dat zijn voorziening desondanks ont
vankelijk blijft op grond dat het be
streden arrest zich baseert op een 
1·edengeving waarop het Hof geen 
acht heeft geslagen in het arrest 
van 6 maart 1985 waarbij het op 2 
januari 1985 in de zaak van eiser ge
wezen arrest van het Hof van Be
roep te Brussel, kamer van inbe
schuldigingstelling, vernietigd wordt; 

Overwegende dat uit artikel 71, 
eerste lid, van de wet van 15 decem
ber 1980 blijkt dat het in dat artikel 
vermelde beroep van de vreemde
ling op de rechterlijke macht uitslui
tend ingesteld wordt tegen de maat
regel van vrijheidsberoving waarvan 
eiser het voorwerp is; dat, wanneer, 
zoals ten deze, de vreemdeling inge
volge een beslissing van het Bestuur 
der Staatsveiligheid, Dienst Vreem
delingen, opgesloten wordt op grond 
van artikel 27, derde lid, van die wet 
en hij tegen die maatregel van vrij
heidsberoving beroep instelt voor de 
raadkamer, dat rechtscollege of de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
weliswaar krachtens artikel 72, 
tweede lid, van de wet, kan nagaan 
of de maatregelen van vrijheidsbero
ving en tot verwijdering van het 
grondgebied in overeenstemming 
zijn met de wet, doch daarbij enkel 
de opsluiting op haar wettigheid mo
gen toetsen; 

Overwegende dat de tegen eiser 
getroffen maatregel van vrijheidsbe
roving vervallen is; dat de voorzie
ning geen bestaansreden meer heeft 
en derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser voorgedragen 
middelen die geen betrekking heb
ben op de ontvankelijkheid van de 
voorziening, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

3 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Stranard, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. M. Mandelblat, 
Brussel. 
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Nr. 475 

1' KAMER - 11 april 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- POLDERBELASTING- BESLISSING VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTAT!E- BETEKENING VAN 
DE VERKLARING VAN VOORZIENING- VOOR
WAARDE VOOR DE ONTVANKELIJKHEID. 

De voorziening in cassatie tegen de be
slissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over een recla
matie van een belastingplichtige inza
ke polderbelasting moet, op straffe van 
verval, binnen tien dagen worden bete
kend aan de partij tegen wie zij is ge
richt (1). (Art. 68, laatste lid, wet 3 juni 
1957 op de polders; art. 4 wet 22 janua
ri 1849.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. VAN OPENBARE 
WERKEN, REGIE DER GEBOUWEN T. BESTUUR 

DER SLEPENDAMMEPOLDERS) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1218 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 mei 1984 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Oost-Vlaanderen ge
wezen; 

Overwegende dat de beslissing 
uitspraak doet over een bezwaar 
van eiser inzake polderbelasting; 

Overwegende dat, luidens artikel 
4 van de wet van 22 januari 1849, 
als gewijzigd door artikel 53 vervat 
in artikel 3 van de wet van 10 okto
ber 1967 houdende het Gerechtelijk 
Wetboek, ten deze toepasselijk 
krachtens artikel 68, laatste lid, van 
de wet van 3 juni 1957 op de pol
ders, de voorziening, op straffe van 
verval, binnen tien dagen betekend 
moet worden aan de partij tegen 
wie ze is gericht; 

Dat uit de stukken waarop het 
_Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 

(1) Zie, wat de directe gemeentebelastingen 
betreft, Cass., 11 maart 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 408). 

'dat zodanige betekening aan ver
weerder is gedaan; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

11 april 1985 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 476 

1' KAMER - 12 april 1985 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WETTEN VAN POLITIE - INTERNATIO
NAAL PRIV AATRECHT - WETSCONFLICT -
TOEPASSELIJKE WET - UITZONDERINGEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - MISDRIJF OF ONEI
GENLIJK MISDRIJF - WETTEN DIE DE BE
STANDDELEN VAN HET FElT DAT DE BURGER
RECHTEL!JKE AANSPRAKELIJKHEID TEWEEG
BRENGT, ALSMEDE DE W!JZE EN DE OMVANG 
VAN DE VERGOEDING BEPALEN - WETTEN 
VAN POLITIE. 

3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WETTEN VAN POLITIE IN DE ZIN VAN ART. 

3 B.W. - BEGRIP. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST RECHTSVORDE
RING IN BELGIE TOT VERGOEDING VAN DE 
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN ONRECHT
MATIGE DAAD DIE IN HET BUITENLAND IS 
BEGAAN - TOEPASSEL!JKE WET. 

5° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
INTERNATIONAAL PRIV AATRECHT 

SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN ONRECHT
MATIGE DAAD DIE IN DE BONDSREPUBLIEK 
DUITSLAND IS GEPLEEGD - OVEREENKOMST 
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TUSSEN BIJ RET NOORD-ATLANTISCH VER
DRAG AANGESLOTEN STATEN, ART. Vlll, 5, (A) 
- VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING TE 
RICHTEN AAN DE BONDSREPUBLIEK DUITS
LAND - BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE BELGISCHE STAAT - VOR
DERING GERICHT TEGEN DE BELGISCHE 
STAAT - VORDERING INGESTELD VOOR DE 
BELG!SCHE BURGERLIJKE RECHTBANKEN -
TOEPASSELIJKE WET. 

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD 
DIE IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IS 
GEPLEEGD - OVEREENKOMST TUSSEN BIJ 
RET NOORD-ATLANTISCH VERDRAG AANGE
SLOTEN STATEN, ART. VIII, 5, (A) - VORDE
RING TOT SCHADEVERGOEDING TE RICHTEN 
AAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND -
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE BELG!SCHE STAAT - VORDERING GE
RICHT TEGEN DE BELGISCHE STAAT - VOR
DERING INGESTELD VOOR DE BELG!SCHE 
BURGERLIJKE RECHTBANKEN - TOEPASSE
LIJKE WET. 

1o Ingevolge art. 3, eerste lid, B. W., voor 
zover daarin een regel van internatio
naal privaatrecht is neergelegd, vinden 
de wetten van politie van een Staat 
toepassing op de feiten die in die Staat 
worden begaan, afgezien van de natio
naliteit van de betrokken personen; die 
regel laat onverminderd andersluiden
de verdragsbepalingen of bedingen en 
de regels van de Belgische internatio
nale openbare orde (1). 

2o en 3° De wetten die de bestanddelen 
van het feit dat delictuele of quasi
delictuele aansprakelijkheid teweeg
brengt, alsmede de wijze en de om
vang van de vergoeding bepalen, zijn 
wetten van politie in de zin van art. 3, 
eerste lid, B. W. (2). 

4o De rechtsvordering tot vergoeding van 
de schade veroorzaakt door een on
rechtmatige daad die in het buitenland 
is begaan, wordt in Belgie beheerst 
door de wet van de Staat waar de on
rechtmatige daad is begaan, oak al 
zijn dader en getroffene heiden Belg 
(3). 

5o en 6° De bepalingen van art. VIII, 5, 
(a) van de Overeenkomst tussen de bij 

(1) (2) en (3) Cass., 30 okt. 1981, A.R. nr. 3198 
(A.C., 1981-82, nr 152) en de verwijzingen in 
noot 1. 

het Noord-Atlantisch Verdrag aange
sloten Staten betreffende de rechtspo
sitie van hun krijgsmachten, onderte
kend te Landen op 19 juni 1951 en 
aangevuld, met betrekking tot de in de 
Bondsrepubliek Duitsland gestatio
neerde buitenlandse krijgsmachten, 
door de Overeenkomst ondertekend te 
Bonn op 3 augustus 1959, krachtens 
welke de vorderingen tot schadever
goeding wegens een onrechtmatige 
daad, die op het grondgebied van de 
Bondsrepubliek is begaan, onder de 
voorwaarden bepaald bij genoemd art. 
VIII, 5, door de Bondsrepubliek Duits
land worden geregeld, nadat die vorde
ringen zijn ingediend en onderzocht en 
de uitspraken gedaan overeenkomstig 
de wetten en reglementen van de 
Bondsrepubliek welke te dezer zake 
voor haar eigen krijgsmachten gelden, 
hebben niet tot gevolg dat de Belgi
sche burgerlijke rechtbanken de Belgi
sche wet moeten toepassen wanneer, 
met name, nu de Belgische Staat bur
gerrechtelijk aansprakelijk is voor een 
in art. VIII, 5, van de Overeenkomst 
bedoelde schade, de schadelijder, in 
plaats van schadevergoeding te vragen 
aan de Bondsrepubliek Duitsland met 
toepassing van genoemd art. VIII, 5, 
(a), zijn vordering tot schadevergoe
ding tegen de Belgische Staat voor de 
Belgische burgerlijke rechters instelt 
(4). 

(BELG!SCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDI
GING T. DAHLEN, LUCHTE) 

ARREST 

(A.R. nrs. 4325 en 4395) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1983 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen onder de nummers 4325 en 4395 
van de algemene rol gericht zijn te
gen hetzelfde arrest en dat zij die
nen te worden gevoegd; 

Over het middel, a~geleid uit de schen
ding van de artikelen 3, meer bepaald 
het eerste lid, en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, VII.3 en VIII.5 van de overeen
komst van 19 juni 1951 tussen de bij het 

(4) Zie Cass., 2 jan. 1961 (Bull. en Pas., 1961, 
I, 465) en 19 jum 1972 (A.C., 1972, 990). 
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Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten 
Staten betreffende de rechtspositie van 
hun krijgsmachten, als goedgekeurd 
door de wet van 9 januari 1953 (Belgisch 
Staatsblad van 15 maart 1953), 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, voor recht zegt 
dat de Belgische Wetgeving ter zake van 
toepassing is, 

terwijl de vordering tot herstel van de 
schade veroorzaakt door een misdrijf 
begaan in het buitenland, uit de aard 
zelf en ingevolge het algemeen beginsel 
vooropgesteld door artikel 3, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, voor de Bel
gische rechtbanken geregeerd wordt 
door de wet van de Staat op wiens 
grondgebied de onrechtmatige daad is 
begaan, zelfs indien zowel de dader als 
het slachtoffer de Belgische nationaliteit 
bezitten; van dit beginsel slechts wordt 
afgeweken indien de vreemde wet strij
dig is met de Belgische openbare orde of 
indien van het beginsel uitdrukkelijk 
wordt afgeweken door een overeenkomst 
gesloten met de betrokken vreemde 
Staat; het arrest ten onrechte oordeelt 
dat artikel VII.3 van het N.A.V.O.-status
verdrag van 19 juni 1951, als aangevuld 
door het Verdrag van Bonn van 3 augus
tus 1959, een afwijking heeft ingevoerd 
op het beginsel vooropgesteld door arti
kel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, door de bevoegdheid in te voeren 
van de rechtbanken van het land van 
herkomst, ten deze Belgie, en door zowel 
op burgerlijk als op strafrechtelijk ge
bied het materieel recht van het land 
van herkomst van toepassing te verkla
ren wanneer « de gebeurtenis of inbreuk 
uitsluitend schade heeft berokkend aan 
deze Staat (van herkomst, in casu Bel
gie), of aan een van zijn onderdanen, 
wanneer het gaat over inbreuken of ge
beurtenissen voortspruitend uit een feit 
gebeurd tijdens de uitoefening van de 
dienst ... >>; 

terwijl de uitzondering op het alge
meen beginsel neergelegd in artikel 3 
van het Burgerlijk Wetboek, welke uit
zondering zogezegd is ingevoerd door ar
tikel VII.3 van het N.A.V.O.-statusver
drag, slechts van toepassing kan zijn op 
die vorderingen die voor de militaire 
rechtbanken worden gebracht, daar deze 
laatste in beginsel toepassing maken van 
de nationale wet; indien daarentegen de 
vordering tot herstel van schade die door 
een misdrijf gepleegd op het grondge
bied van de Duitse Bondsrepubliek is 
toegebracht aan een Belgische burger
lijke onderdaan, wordt mgesteld voor de 

Belgische burgerlijke rechtbank, deze 
laatste rechtbank krachtens het beginsel 
van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek 
de Duitse wetgeving moet toepassen, 
zulks meer bepaald in verband met de 
wijze van berekening en de uitgebreid
heid van de schadevergoeding; het 
N.A.V.O.-statusverdrag geen enkele afwij
king aan dit beginsel heeft ingevoerd; 
aldus in artikel VIII.5 van het N.A.V.O.
statusverdrag, met betrekking tot de 
schade veroorzaakt door een lid van een 
gewapende macht aan een derde, wordt 
bepaald dat de vorderingen tot schade
vergoeding en de beslissingen die daarop 
worden genomen, moeten worden gere
geld overeenkomstig de wetten en de re
glementen van de Staat van verblijf, dat 
wil zeggen overeenkomstig de wetgeving 
van de Staat op wiens grondgebied de 
schadeverwekkende daad is gepleegd; zo" 
dat het arrest in dit geval een verkeerde 
toepassing maakt van de artikelen VII.3 
en VIII.5 van het N.A.V.O.-statusverdrag 
en het beginsel miskent van de toepas
sing van de lex loci delicti als vervat in 
artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk 
W etboek, door te beslissen, op de basis 
van de genoemde wettelijke bepalingen, 
dat de Belgische wetgeving van toepas
sing is op het voorliggende schadegeval : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 3, eerste lid, van het Burgerlijk 
W etboek, in zoverre daarin een re

' gel van internationaal privaatrecht 
is neergelegd, de wetten van politie 
van een Staat toepassing vinden op 
de feiten die in die Staat worden 
begaan, afgezien van de nationali
teit van de betrokken personen, 
maar dat die regel onverminderd 
laat andersluidende verdragsbepa
lingen of bedingen en de regels van 
internationale openbare orde; 

Overwegende dat de wetten die de 
bestanddelen van het feit dat de
lictuele of quasi-delictuele aanspra
kelijkheid teweegbrengt, alsmede de 
wijze en de omvang van de vergoe
ding bepalen, wetten van politie zijn 
in de zin van artikel 3, eerste lid, 
van het Burgerlijk W etboek; 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring tot vergoeding van de schade 
veroorzaakt door een onrechtmatige 
daad die in Duitsland is gepleegd, 
derhalve in de regel beheerst wordt 
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door de Duitse wet, ook al zijn de 
dader en de getroffene heiden Belg; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat van bedoelde regel afgewe
ken wordt door de Overeenkomst 
tussen de bij het Noord-Atlantisch 
Verdrag aangesloten Staten, onder
tekend op 19 juni 1951 te Louden en 
goedgekeurd door de wet van 9 ja
nuari 1953, en door de Aanvullende 
Overeenkomst, ondertekend op 3 au
gustus 1959 te Bonn en goedgekeurd 
door de wet van 6 mei 1963; 

Overwegende dat, hoewel die in
ternationale overeenkomsten de 
bevoegdheid ten deze van de Belgi
sche burgerlijke rechter weliswaar 
niet uitsluiten, zelfs in de onderstel
ling dat de verweerders beschikken 
over een vordering tot schadeloos
stelling ten opzichte van de Bonds
republiek Duitsland ingevolge arti
kel VIII.5.a van de N.A.V.O.-status
overeenkomst, aangevuld door de 
Overeenkomst van Bonn van 3 au
gustus 1959, daaruit echter niet 
volgt dat de Belgische rechter toe
passing moet maken van de Belgi
sche wet; 

Dat het arrest dan ook, door de 
Belgische regels ter zake van aan
sprakelijkheid toe te passen, artikel 
3 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven op de algemene rol on
der de nrs. 4325 en 4395; vernietigt 
het bestreden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

12 april 1985 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu-

sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
van Heeke. 

Nr. 477 

1" KAMER - 12 april 1985 

VERZEKERING - ALGEMENE REGELS 
ART. 12, EERSTE LID, WET 11 JUNI 1874 - VER
SCHEIDENE VERZEKERINGEN TOT DEKKING 
VAN EEN ZELFDE RISICO - VERBOD - VER
EISTEN. 

De regel van art. 12, eerste lid, Verzeke
ringswet, Juidens welke de verzekerde 
zaken waarvan de gehele waarde door 
een eerste verzekering is gedekt, niet 
meer het voorwerp kunnen uitmaken 
van een nieuwe verzekering tegen de
zelfde risico's, ten voordele van dezelf
de persoon, is niet van toepassing 
wanneer verscheidene verzekerings
overeenkomsten, die hetzelfde risico 
dekken ten voordele van dezelfde per
soon, niet gelijktijdig maar achtereen
volgens worden uitgevoerd, zodat een 
cumulatieve vergoeding voor hetzelfde 
risico uitgesloten is (1). 

(R.V.S. VERZEKERINGEN N.V. T. VAN ROOST) 

ARREST 

(A.R. nr. 4575) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 oktober 1983 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

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

doordat het arrest de vordering van ei
seres als ongegrond afwijst onder andere 
op grond van de overweging << dat ( ... ) de 
betwisting gesteld wordt op zuiver con
tractuele basis, in de interpretatie van 
artikel 34 van de modelpolis niet op 

(1) Zie Cass., 20 mei 1963 (Bull. en 
Pas., 1963, I, 1001). 
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grond van een contractuele noch quasi
delictuele fout zoals blijkt uit de vorde
ring zelf ( ... ) "• 

terwijl overeenkomstig de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek de rechter de bewijskracht van 
een akte schendt, wanneer hij aan die 
akte een interpretatie geeft die onver
enigbaar is met de bewoordingen, de zin 
en de draagwijdte van die akte; terwijl 
het arrest, door te oordelen dat uit de 
vordering zelf, en derhalve - impliciet 
- uit de conclusie in hoger beroep van 
eiseres, bleek dat de betwisting gesteld 
werd op zuiver contractuele basis, in de 
interpretatie van artikel 34 van de mo
delpolis en niet op grond van een con
tractuele of quasi-delictuele fout, de be
wijskracht schendt van de inleidende 
dagvaarding van 6 augustus 1979 en van 
de conclusie in hoger beroep van eiseres 
die de vordering bevatten, aangezien de 
bewering die het arrest aan de vordering 
- zoals uiteengezet in de dagvaarding 
en in de conclusie in hoger beroep -
toeschrijft, onverenigbaar is met de be
woordingen, de zin en de draagwijdte 
van die dagvaarding en de conclusie in 
hoger beroep waarin eiseres onder ande
re gesteld had : « Gelet op het exploot 
van inleidende dagvaarding, betekend 
door het ambt van gerechtsdeurwaarder 
Koninckx, van 6 augustus 1979 waarbij 
concluante huidig appellant (thans ver
weerder) dagvaardde in betaling van de 
som van 28.565 frank, meer de interesten 
en de kosten, uit hoofde van onbetaalde 
premies en kosten van <le ingebrekestel
ling van een polis burgerlijke aanspra
kelijkheid voor motorvoertuigen nr. 
M 856.058 afgesloten op 8 april 1976 »; 
terwijl aldus uit bedoelde dagvaarding 
en de conclusie in hoger beroep van eise
res bleek dat eiseres haar vordering we! 
steunde op een contractuele fout van ver
weerder, met name het niet betalen van 
de premies en kosten van de polis 
nr. 856.058 van 8 april 1976; zodat het ar
rest - door te oordelen dat de betwis
ting niet steunde op een contractuele 
fout - de bewijskracht van de dagvaar
ding van 6 augustus 1979 en de conclusie 
in hoger beroep van eiseres schendt 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de oorspronkelijke vorde
ring van de eiseres strekt tot beta
ling van premies autoverzekering 
overeenkomstig een polis die de ver
weerder met eiseres als verzekeraar 

heeft afgesloten op 8 april 1976; dat 
de op 2 februari 1971 in werking ge
treden polis die de verweerder met 
een andere verzekeraar, namelijk 
UPB waarvan de naamloze vennoot
schap Royale Belge de rechthebben
de is, had gesloten, op zijn aanvraag 
op 15 oktober 1971, overeenkomstig 
artikel 34 van de modelpolis, werd 
geschorst; dat toen de naamloze 
vennootschap Royale Beige vernam 
dat de verzekerde tijdens de gel
dingsduur en tijdens de schorsings
periode van het eerste contract een 
verzekeringscontract met de eiseres 
had gesloten, zij aan deze laatste 
liet weten dat de verweerder « de 
geldigheid van de polis van 1971 er
kend heeft ... en verzocht om de te
rug invoegestelling vanaf 29 juni 
1977, tevens verzoekend de polis 
RVS te vernietigen »; dat eiseres on
der meer antwoordde dat zij van 
mening was dat de verweerder in de 
omstandigheden waaraan zij herin
nerde, niet meer verplicht was de 
geschorste polis voort te zetten; 

Overwegende dat het arrest daar
uit afleidt dat « de betwisting ge
steld wordt op zuiver contractuele 
basis, in de interpretatie van artikel 
34 van de modelpolis, niet op grond 
van een contractuele noch quasi-de
lictuele fout zoals blijkt uit de vor
dering zelf »; 

Dat het arrest aldus niet ontkent 
dat de vordering, zoals zij uit de 
dagvaarding en de conclusie in ho
ger beroep van eiseres bleek, ook op 
een contractuele fout van verweer
ster steunde, te weten het niet beta
len van de premies en kosten van 
de polis van 8 april 1976, doch con
stateert dat de betwisting van de 
partijen primair betrekking heeft op 
de interpretatie van artikel 34 van 
de modelpolis, dat wil zeggen van 
een contractueel beding; 

Overwegende dat het middel, dat 
op een verkeerde uitlegging van het 
arrest berust, feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 12 van de Ver-
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zeker.ingswet van 11 juni 1874, opgeno
men m boek I onder titel X van het Wet
hoek van Koophandel, 

doordat het arrest de vordering van ei
seres ongegrond verklaart op grond van 
onder .andere volgende overwegingen : 
<< dat mderdaad twee verzekeringscon
tracten voorwerp zijn van dit geding · 
1. de polis gesloten met UPB als verzeke~ 
raar, in voege vanaf 2 februari 1971 voor 
verzekering van een moto Flandri~, ge
schorst op vraag van de verzekerde Van 
Roost (appellant) en met akkoord van de 
verzekeraar op 15 oktober 1971, overeen
komstig ~rtikel 34 van de modelpolis; 
2. de polls RVS nr. 41/856058 in voege 
Yanaf 8 april 1976 (" ter vervanging van 
de polis nr. 844548" vermoedelijk in voe
ge op 5 november 1974) voor verzekering 
van een autovoertuig Lada; ( ... ) dat het 
inderdaad redelijk is vast te stellen dat 
beide polissen vatbaar zijn voor uitvoe
ring, niet gelijktijdig maar achtereenvol
gens; dat de eerste polis UPB overgeno
men door de naamloze vennootschap 
Royale Beige inderdaad contractueel het 
recht van de verzekeraar bepaalt op 
voortzetting wanneer de voorwaarde ver
vuld werd waardoor aan de schorsing 
een einde kwam; dat deze polis derhalve 
rechtsgeldig hernomen werd waardoor 
het oorspronkelijk contract terug in voe
ge werd gebracht; dat de benaming van 
de rechtsgrond (" getrouwheidsplicht ") 
onbelangrijk is, vermits de oorzaak van 
het terug in voege brengen in ieder ge
val zuiver. contractueel blijft; dat de 
tweede polls eveneens rechtsgeldig is als 
contract, om de essentiele reden aange
duid d?or de eerste rechter, daar op het 
ogenbllk waarop deze polis met gelnti
meerde RVS (thans de eiseres) werd on
derschreven en geen andere polis, de 
eerste ~ijden~ de periode van schorsing 
geen mtwerkmg hebbend, hetzelfde risi
co dekte; dat de nietigheid van een van 
beide polissen niet verkregen wordt door 
toepassing van artikel 12 van de wet 
daar het noch de bedoeling was, noch iz{ 
de uitvoering mogelijk, een cumulatieve 
vergoeding voor hetzelfde risico te ver
kr~jge~, ov~rige~s uitgesloten volgens de 
bnefwisselmg d1e onmiddellijk gevolgd 
is op het initiatief van de naamloze ven-' 
nootschap Royale Beige; dat een rede
lijke uitvoering van beide polissen, ach
tereenvolgens mogelijk was, zoals ver
meld in de overeenkomst tussen de 
verzekeraars gesloten in augustus 1973 
~ierboven vermeld; dat de polis van ge'in
tlmeerde RVS dienvolgens zijn uitwer
king zou behouden tijdens de duurtijd 

van de periode tijdens dewelke de reeds 
betaalde premie een dekking verzekerde, 
en van dan af op zijn beurt geschorst 
zou worden tot aan het verstrijken van 
de geldigheidsduur van de eerste polis 
(N.V. Royale Beige) >>; 

terwijl, overeenkomstig artikel 12 van 
de Verzek~ringswet van 11 juni 1874, op
genomen m boek I onder titel X van het 
Wetboek van Koophandel, verzekerde za
ken - waarvan de gehele waarde door 
een eerste verzekering gedekt is - niet 
het voorwerp kunnen uitmaken van een 
tweede verzekering tegen dezelfde risi
co's ten voordele van dezelfde persoon; 
en terwijl dit artikel 12 toepasselijk is op 
de verzekering van de burgerrechtelijke 
aanspra~elijkheid inzake motorrijtuigen; 
en terw~Jl het arrest derhalve niet zon
der miskenning van dit artikel 12 kon 
oordelen : dat de polis met UPB-Royale 
Beige als verzekeraar en de polis met ei
seres als verzekeraar beide voor uitvoe
ring vatbaar waren, niet gelijktijdig, 
maar achtereenvolgens; dat de nietigheid 
van een van beide polissen niet verkre
gen werd door toepassing van artikel 12 
van de wet en dat de polis van eiseres 
(waarvan het arrest de rechtsgeldigheid 
erkende, omdat er op het ogenblik dat 
z.ij onderschreven werd, geen andere po
lls bes.tond ?ie hetzelfde risico dekte) 
haar mtwerkmg had behouden « tijdens 
de duurtijd van de periode tijdens dewel
ke de reeds betaalde premie een dekking 
verzekerde, en van dan af op zijn beurt 
geschorst zou worden tot aan het ver
strijken van de geldigheidsduur van de 
eerste polis (N.V. Royale Beige) », zodat 
het arrest aldus niet wettelijk verant
woord is en schending inhoudt van arti
kel 12 van de Verzekeringswet van 11 ju
ni 1874, opgenomen in boek I onder 
titel X van het Wetboek van Koophan
del: 

Overwegende dat, luidens artikel 
12 van de Verzekeringswet, de ver
zekerde zaken, waarvan de gehele 
waarde door een eerste verzekering 
is gedekt,. niet meer het voorwerp 
kunnen mtmaken van een nieuwe 
verzekering tegen dezelfde risico's 
ten voordele van dezelfde persoon; ' 

Dat de toepassing van die wetsbe
paling onderstelt dat niet aileen de 
verschillende verzekeraars een zelf
de verzekerd belang dekken tegen 
een zelfde risico, doch ook geduren
de een zelfde tijdvak; 
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Overwegende dat het arrest con
stateert dat de polis, die door de 
verweerder voor een motorrijtuig 
was gesloten met UPB, waarvan de 
naamloze vennootschap Royale Bei-
ge de rechthebbende is, en die in 
werking was vanaf 2 februari 1971, 
op verzoek van de verzekerde en 
met het akkoord van de verzekeraar 
op 15 oktober 1971 werd geschorst; 
dat de polis, door de verweerder met 
de eiseres voor een ander motorrij
tuig gesloten op 5 november 1974, 
althans op 8 april 1976 in werking is 
getreden; dat de eerste polis bepaalt 
dat de verzekeraar contractueel 
recht heeft op voortzetting, wanneer 
de voorwaarde wordt vervuld waar
door aan de schorsing een einde 
komt; dat de tweede polis eveneens 
rechtsgeldig is als contract, om de 
reden dat op het ogenblik waarop 
deze polis met de eiseres werd on
derschreven, geen andere polis het
zelfde risico dekte, daar de eerste 
tijdens de periode van schorsing 
geen uitwerking had; 

Dat het arrest daaruit afleidt dat 
het noch de bedoeling was, noch 
mogelijk was in de uitvoering, een 
cumulatieve vergoeding voor hetzelf
de risico te verkrijgen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op grond van die vaststellin
gen en overwegingen, wettig heeft 
kunnen beslissen dat beide polissen 
vatbaar zijn voor uitvoering, doch 
niet gelijktijdig maar achtereenvol
gens, en dat de nietigheid van een 
van beide polissen derhalve niet ver
kregen wordt door toepassing van 
artikel 12 van de Verzekeringswet; 

lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu" 
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. De Gryse en 
Dassesse. 

Nr. 478 

1' KAMER - 12 april 1985 

1° NATUURLIJK KIND- B.W., ART. 340B, 
EERSTE LID EN TWEEDE LID, 1° - BEWIJS 
VAN DE GEMEENSCHAP - BEKENTENIS 
DAARVAN IN AKTEN OF GESCHRIITEN UIT
GAANDE VAN DE VERWEERDER- AKTEN OF 
GESCHRIITEN UITGAANDE VAN DE VERWEER
DER - BEGRIP. 

2° NATUURLIJK KIND - B.W., ART. 340B, 
EERSTE LID EN TWEEDE LID, 1° - BEWIJS 
VAN DE GEMEENSCHAP - BEKENTENIS 
DAARVAN IN AKTEN OF GESCHRIITEN UIT
GAANDE VAN DE VERWEERDER - BEKENTE
NIS - BEGRIP. 

3° NATUURLIJK KIND - B.\Y .• ART. 340B 
- GEMEENSCHAP - BEGRIP. 

1" In art. 340b, tweede lid, 1", B. W. be
doelen de termen « akten of geschrif
ten uitgaande van de verweerder » niet 
alleen de eigenhandige geschriften van 
de verweerder maar ook aile andere 
stukken die tegen hem schriftelijk be
wijs van de bekentenis opleveren; een 
proces-verbaal van de rijkswacht waar
in door de verweerder afgelegde en on
dertekende verklaringen zijn opgeno
men, is een akte of een geschrift 
uitgaande van de verweerder in de zin 
van die wetsbepaling (1). 

Dat het middel niet kan worden 1---------------
aangenomen; 

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

12 april 1985 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde-

(1) Zie: PAUL LECLERCQ, Loi du 6 avril 1908 
sur la recherche de la paternite et de la mater
nite de J'enfant nature] - Travaux parlemen
taires precedes d'un commentaire, druk 1908, 
eerste dee!, nr. 32, en tweede dee!, nr. 106; 
ULRIX, L'action alimentaire des enfants natu
rels, druk 1930, nr. 22; Les Novelles, dr. civ., 
dee! II, druk 1938, tw. • De Ia paternite et de 
Ia filiation •, nrs. 437 tot 441; Rep. prat. dr. bei
ge, dee! IX, druk 1938, tw. • Paternite et filia
tion •, nr. 186; Kr.UYSKENS, Personen- en fami
lierecht, druk 1950, nr. 588; DE PAGE, dee! 1, 
druk 1962, nr. 1206; DE BEUs, Overzicht van het 

(Zie vervolg nota op volgende biz.) 
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2° In het bij art. 340b, tweede lid, 1°, 
B. W. bedoelde geval moet de bekente
nis volledig zijn, met andere woorden 
volstaan op zichzelf (2). 

3° Onder « gemeenschap » in de zin van 
art. 340b, B.W. moet « geslachtsge
meenschap » worden verstaan (3), dit 
is gemeenschap van man en vrouw 
door inwendige vereniging van beider 
geslachtsdelen; « buitenlichamelijke sek
suele handelingen, zonder inwendige 
vereniging van de geslachtsdelen » be
antwoorden niet aan dat begrip (4). 

(Vervoig nota 1 van vorige biz.) 

burgerlijk recht, druk 1969, nr. 324; RIGAUX, 
Les personnes, dee! I, « Les relations familia
les », druk 1971, nr. 2863; DEKKERS, Handboek 
Burgerlijk Recht, dee! I, druk 1972, nr. 407; 
BAX, « De onderhoudsverplichting tussen echt
genoten en tussen ouders en kinderen », in 
Onderhoudsgeid, door Bax e.a., druk 1978, 
nr. 45, biz. 64-65. 

(2} Zie : PAUL LECLERCQ, op. cit., eerste dee!, 
nr. 33, en tweede dee!, nr. 187; ULRIX, op. cit., 
nr. 24; Les NoveiJes, op. cit., nr. 442; Rep. prat. 
dr. beige. op. cit., nr. 186; KLUYSKENS, op. cit., 
nr. 588, 1•; DE PAGE, op. cit., nr. 1206. 

(3) Cass., 11 dec. 1958 (A.C., 1959, 322}; zie : 
PAUL LECLERCQ op. cit., tweede dee!, nr. 187; 
ULRIX, op. cit., nr. 17; Les Novelles, op cit., 
nr. 444; Rep. prat. dr. beige, op. cit., nr. 181; 
DE PAGE, op. cit., nrs. 1203 en 1206; DE BEUs, 
op. cit., nr. 324; RIGAUX, op. cit., nr. 2859; 
W. DELVA, • Overzicht van de rechtspraak 
(1960-1963) - Personen- en familierecht », in 
Tijdschr. voor privaatrecht, 1964, nr. 112, 
biz. 446, en Personen- en famiiierecht, val. 2-B, 
druk 1978, biz. 321-322. 

(4) Hoge Raad der Nederlanden 17 feb. 1927, 
(Ned. Jurispr., 1927, nr. 393) en 19 maart ~965. 
(ibid., 1965, nr 200), en W. DELVA, « OverzlCht 
van de rechtspraak (1960-1963) - Personen
en familierecht •, in Tijdschr. voor privaat
recht, 1964, nr. 112, biz. 446, en Personen- en 
familierecht, vol. 2-B, druk 1978, biz. 321-322. 
Het is evenwel niet vereist dat de geslachtsbe-· 
trekkingen volledig zijn gewenst en hebben 
plaatsgevonden in omstandigheden die de 
voortplanting mogelijk maakten (Cass., 11 dec. 
1958, A.C., 1959, 322, en W. DELVA, op. cit., hier
boven). De geciteerde arresten van de Hoge 
Raad zijn gewezen op grand van het vroeger 
art. 344e (thans art. 394) van het Nederlands 
Burgerlijk Wetboek, analoog aan art. 340b van· 
het 'Belgisch B.W. en luidende: • Vader van 
een onwettig niet-erkend kind wordt vermoed 
te zijn hij die tussen de 301ste en 179ste dag 
v66r de geboorte met de moeder gemeenschap 
heeft gehad >. 

(S ... T. C ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4599) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 340 b, eerste 
lid en tweede lid, 1°, en 340c van het Bur
gerlijk Wetboek, als ingevoegd bij de wet 
van 6 april 1908, 

doordat het hof van beroep in de be
streden beslissing, na de verklaringen, 
opgenomen in de processen-verbaal 
nrs. 269 en 270 van 16 januari 1984, opge
maakt door de rijkswacht te Hasselt, in 
essentie te hebben overgenomen, en na 
te hebben vastgesteld dat verweerster in
riep dat zij slechts een maal geslachtsbe
trekkingen had onderhouden met eiser, 
met name op 26 februari 1980, en dat zij 
niet bewees dat eiser haar had verleid 
door huwelijksbeloften, dat het eventueel 
aangewend geweld niet gelijkstaat met 
bedrieglijke handelingen of misbruik van 
gezag, en aldus minstens impliciet de 
toepasselijkheid van artikel 340b, tweede 
lid, 2°, 3° en 4°, van het Burgerlijk Wet
hoek te hebben uitgesloten, eiser veroor
deelt tot betaling van de uitkeringen en 
vergoedingen bepaald in de artikelen 
340b, eerste lid, en 340c van het Burger
lijk Wetboek, op grond van de overwe
gingen dat « uit de ondertekende verkla
ring van (eiser) blijkt dat er tijdens de 
wettelijke periode van conceptie ge
slachtsomgang tussen partijen is ge
weest, (en) dat dit een voldoende bewijs 
uitmaakt in de zin van artikel 340b, 1°, 
van het Burgerlijk Wetboek », • de ge
meenschap in artikel 340b van het Bur
gerlijk Wetboek doelt op geslachtsge
meenschap, dat echter niet het bewijs 
moet geleverd worden dat de geslachts
betrekkingen volledig zijn geweest •, « in 
het stelsel van de wet zelfs onvolledige 
bewezen geslachtelijke gemeenschap vol
doende is om het genoegzaam vermoe
den van vaderschap te rechtvaardigen •, 
en « de bekentenissen van (eiser) van 
buitenlichamelijke seksuele handelingen 
zonder inwendige vereniging van de ge
slachten daaraan beantwoorden •, 

terwijl, eerste onderdeel, de gemeen
schap, vermeld in artikel 340b, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, waarvan 
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het bewijs dient te worden geleverd op
dat het kind gerechtigd zou zijn op de 
uitkering bedoeld in dat artikel, en opdat 
de moeder aanspraak zou kunnen rna
ken op de vergoedingen, bedoeld in arti
kel 340c van het Burgerlijk Wetboek, 
slechts de geslachtelijke gemeenschap 
bedoelt, waarvan inderdaad niet vereist 
wordt dat zij volledig zou zijn geweest, 
in die zin dat zij zonder aanwending van 
voorbehoedsmiddelen zou zijn tot stand 
gekomen of dat zij noodzakelijkerwijze 
aanleiding zou hebben gegeven tot een 
ejaculatie, maar waarvan wei vereist 
wordt dat zij tot een effectieve geslachts
gemeenschap, dit wil zeggen vereniging 
der geslachten, heeft aanleiding gegeven; 
de uitwendige aanraking van de ge
slachtsdelen van man en vrouw niet als 
de vereniging der geslachtsdelen kan 
worden opgevat, voldoende om van de 
door de wet gewilde gemeenschap te 
doen blijken; buitenlichamelijke seksuele 
handelingen zonder inwendige « vereni
ging van de geslachten >> niet beantwoor
den aan de geslachtsgemeenschap be
doeld in artikel 340b, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek; eiser in de « beken
tenissen » waarop de feitenrechters in 

· het arrest steunen, slechts verklaard 
had, zoals door de rechters expliciet 
overgenomen, dat « er dus pogingen ge
daan werden om mijn mannelijkheid te
gen, of liever, in haar vrouwelijkheid te 
brengen. Volgens mij ben ik niet tegen 
haar vrouwelijkheid gekomen met mijn 
mannelijkheid. Dit kan, maar volgens 
mij niet »; eiser aldus slechts had ver
klaard dat het mogelijk was, doch val
gens hem niet, dat zijn geslachtsdelen 
tegen de geslachtsdelen yan verweerster 
waren gekomen, hierdoor alleszins de 
vereniging der geslachten uitsluitend; zo
dat het hof van beroep, door te oordelen 
dat « buitenlichamelijke seksuele hande
lingen zonder inwendige vereniging van 
de geslachten » beantwoorden aan de in 
artikel 340b van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde « gemeenschap •, dit begrip 
miskent, en derhalve eiser op onwettige 
wijze veroordeelt tot de betaling der ver
goedingen en uitkeringen bedoeld in de 
artikelen 340b, eerste lid, en 340c van 
het Burgerlijk Wetboek (schending van 
de artikelen 340b, eerste lid, en 340c van 
het Burgerlijk Wetboek, als ingevoegd 
door de wet van 6 april 1908); 

tweede onderdeel, artikel 340b, tweede 
lid, 1', van het Burgerlijk Wetboek be
paalt dat het bewijs van de gemeenschap 
kan voortvloeien uit de bekentenis daar
van in akten of geschriften uitgaande 

van de verweerder; aldus vereist wordt 
dat de eventuele bekentenis inzake de 
gemeenschap blijkt uit een geschrift of 
een akte die uitgaat van de verweerder, 
dit wil zeggen door hem opgesteld en on
dertekend, met het oogmerk om te die
nen als bewijs; een proces-verbaal van 
de rijkswacht een schriftstelling uit
maakt, door de rijkswacht, van hetgeen 
de ondervraagde mondeling heeft ver
klaard, en de ondertekening van het pro
ces-verbaal door de ondervraagde slechts 
geldt als de bevestiging van de concor
dantie tussen tekst en verklaring, doch 
geenszins de draagwijdte heeft van een 
schriftelijke bekentenis; zodat het hof 
van beroep in de bestreden beslissing, 
door te oordelen dat de door eiser onder
tekende verklaringen aan de rijkswacht 
te Hasselt, die het voorwerp uitmaken 
van de processen-verbaal nrs. 269 en 270 
van 16 januari 1984, een voldoende be
wijs uitmaken in de zin van artikel 340b, 
tweede lid, 1', van het Burgerlijk Wet
hoek, dit artikel, en meer bepaald het be
grip « bekentenis in akten of geschriften 
uitgaande van de verweerder » miskent, 
en eiser onwettig veroordeelt tot betaling 
van de uitkeringen en vergoedingen be
doeld in artikel 340b, eerste lid, en 340c 
van het Burgerlijk Wetboek (schending 
van de artikelen 340b, eerste lid en twee
de lid, 1', en 340c van het Burgerlijk 
W etboek, als ingevoegd door de wet van 
6 april 1908): 

Overwegende dat het arrest eiser, 
met toepassing van artikel 340 b, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, veroordeelt om de bij de arti
kelen 340b en 340c van dat wetboek 
bepaalde uitkeringen en vergoedin
gen te betalen, op grand onder 
meer: « dat (verweerster) op 2 ja
nuari 1984 lastens (eiser) klacht 
heeft neergelegd uit hoofde van ver
krachting op 26 februari 1980; ( ... ) 
dat blijkt uit het proces-verbaal d.d. 
16 januari 1984 dat (eiser) aanvan
kelijk heeft ontkend ooit alleen met 
(verweerster) uit te zijn geweest, 
vervolgens heeft toegegeven met 
haar naar de film te zijn geweest en 
verder heeft verklaard: "Ik dien u 
te zeggen dat we getracht hebben 
van gemeenschap te hebben. Dit is 
echter niet gelukt gezien (verweer
ster) onder de broek - ik bedoel on
der de bovenkledij - drager was 
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van een turnpak. Dit turnpak zou u 
het beste kunnen vergelijken met 
een eendelig badpak. Door het feit 
dat het te veel moeite was van zich 
van het badpak te ontdoen, hebben 
we onze pogingen om gemeenschap 
te hebben moeten stoppen. Wij heb
ben dan elkaar enkel kunnen bevre
digen "; dat uit de confrontatie tus
sen partijen (proces-verbaal d.d. 16 
januari 1984) blijkt dat (eiser) heeft 
verklaard: "Wij hebben getracht 
van daar gemeenschap te hebben. 
Dit is niet gelukt (lees : omdat) haar 
broek op de knieen hing en door dat 
turnpak. De gemeenschap was on
mogelijk door dat turnpak. Het turn
pak was inderdaad elastisch. Maar 
men kon het onvoldoende opzij 
schuiven om gemeenschap te heb
ben. Ik dien wei toe te geven dat wij 
elkaar bevredigd hebben ", en ver
der "Ik herhaal mijn verklaring dat 
we op de laatste rij gezeten hebben, 
flink geflirt, vervolgens naar bene
den gegaan, in de inham gekomen 
zijn, daar gevrijd hebben. Wij heb
ben heiden elkaar gedeeltelijk ont
kleed, met de broek tot op de knie
en, maar ik kon geen gemeenschap 
hebben omwille van die afhangende 
broek en dat turnpak. Pogingen tot 
het hebben van gemeenschap wer
den door heiden gedaan. Er werden 
dus pogingen gedaan om mijn man
nelijkheid tegen, of liever, in haar 
vrouwelijkheid te brengen. Volgens 
mij ben ik niet tegen haar vrouwe
lijkheid gekomen · met mijn manne
lijkheid. Dat kan, maar volgens mij 
niet "; ( ... ) dat (eiser) weliswaar de· 
volledige geslachtsbetrekkingen out
kent maar erkent dat er pogingen 
zijn geweest om gemeenschap met 
elkaar te hebben; dat hij gepoogd 
heeft zijn mannelijkheid in haar 
vrouwelijkheid te brengen; dat het 
kan zijn, maar niet volgens hem, 
dat hij met zijn mannelijkheid te
gen haar vrouwelijkheid is geweest;. 
dat er ook bevrediging is geweest; 
dat de gemeenschap in artikel 340b 
van het Burgerlijk Wetboek doelt op 
geslachtsgemeenschap, dat echter 
niet het bewijs moet geleverd wor
den dat de geslachtsbetrekkingen 

volledig zijn geweest ( ... ); dat in het 
stelsel van de wet zelfs onvolledig 
bewezen geslachtelijke gemeen
schap voldoende is om het genoeg
zaam vermoeden van vaderschap te 
rechtvaardigen ( ... ); dat de bekente
nissen van (eiser) van buitenlicha
melijke seksuele handelingen zonder 
inwendige vereniging van de ge
slachten daaraan beantwoorden; dat 
uit de ondertekende verklaring van 
(eiser) blijkt dat er tijdens de wette
lijke periode van conceptie ge
slachtsomgang tussen partijen is ge
weest, dat dit een voldoende bewijs 
uitmaakt in de zin van artikel 340b, 
1°, van het Burgerlijk Wetboek »; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat in het bij artikel 
340b, tweede lid, 1°, van het Burger
lijk Wetboek bedoelde geval, op 
grond waarvan het arrest eiser ten 
deze veroordeelt, het bewijs van de 
gemeenschap enkel kan voortvloei
en uit de bekentenis daarvan « in 
akten of geschriften uitgaande van 
de verweerder (thans eiser) >>; 

Overwegende dat de termen « ak
ten of geschriften uitgaande van de 
verweerder » niet aileen de eigen
handige geschriften van de betrok
kene bedoelen maar ook aile andere 
stukken die tegen hem schriftelijk 
bewijs van de vereiste bekentenis 
opleveren; 

Overwegende dat een proces-ver
baal van de rijkswacht, waarin door 
eiser afgelegde en ondertekende 
verklaringen opgenomen zijn, akten 
of geschriften zijn als bedoeld bij 
artikel 340b, tweede lid, 1°, van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat onder« gemeen

schap », in de zin van artikel 340b 
van het Burgerlijk Wetboek, << ge
slachtsgemeenschap » moet worden 
verstaan, dit is gemeenschap van 
man en vrouw door inwendige ver
eniging van beider geslachtsdelen; 
dat derhalve in het bij artikel 340b. 
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tweede lid, 1", van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde geval, waarop ten 
deze het arrest eisers veroordeling 
grondt, uit de bekentenis van eiser 
uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en 
stellig moet blijken dat er inwendi
ge vereniging van de geslachtsdelen 
is geweest; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser bekent met verweer
ster « buitenlichamelijke seksuele 
handelingen zonder inwendige ver
eniging van de geslachten » te heb
ben verricht tijdens de wettelijke 
periode van conceptie; dat het, op 
grand daarvan, beslist dat tussen ei
ser en verweerster geslachtsge
meenschap, in de zin van artikel 
340b van het Burgerlijk Wetboek, 
heeft plaatsgehad tijdens de bedoel
de periode; 

Dat het arrest, door aldus te be
slissen, de in het onderdeel vermel
de wets bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot het onderzoeken van 
het tweede middel dat niet tot rui
mere cassatie kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest behalve in zo
verre het uitspraak doet over de 
ontvankelijkheid van het hager be
roep; 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 Hof van Be
roep te Brussel. 

Nr. 479 

3' KAMER - 15 april 1985 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST BE-

DIENDEN - BEEINDIGING VAN DE OVEREEN
KOMST MET OPZEGGING- VERLENGING VAN 
DE OPZEGGINGSTERMIJN NAAR GELANG VAN 
DE DUUR VAN DE DIENST BIJ DEZELFDE 
WERKGEVER - DEZELFDE WERKGEVER -
BEG RIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST BE-

DIENDEN - BEEINDIGING VAN DE OVEREEN
KOMST MET OPZEGGING- VERLENGING VAN 
DE OPZEGGINGSTERM!JN NAAR GELANG VAN 
DE DUUR VAN DE DIENST B!J DEZELFDE 
WERKGEVER - VEREISTE. 

3° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - STOPZETTING VAN 
DE HOOFDACTIVITEIT VAN DE ONDERNEMING 
- BEGRIP. 

1 o Met « dezelfde werkgever » in de· zin 
van art. 82, § 2, tweede lid, Arbeids
overeenkomstenwet wordt bedoeld de
zelfde economische exploitatie-eenheid, 
ongeacht wijzigingen in haar juridi-
sche aard (1). 

2o Om recht te hebben op de bij art. 82, 
§ 2, tweede lid, Arbeidsovereenkom
stenwet bepaalde verlenging van de 
opzeggingstermijn moet de werknemer 
ononderbroken in dienst zijn geweest 
bij dezelfde werkgever, in de zin van 
die bepaling (2). 

3° Uit de vaststelling dat de onderne
ming haar activiteiten heeft beeindigd 
door faillissement, dat al haar perso
neel werd ontslagen en haar bezittin
gen werden verkocht bij de vereffe
ning van het faillissement en dat de 
gefailleerde vennootschap en de ven
nootschap die een dee] van haar pro
duktiemiddelen heeft opgekocht, niet 
dezelfde technische bedrijfseenheid 
vormden in de zin van art. 14 Bedrijfs
organisatiewet, heeft de rechter wettig 
kunnen afleiden dat de activiteit van 
de gefailleerde vennootschap definitief 
werd stopgezet (3). 

12 april1985- 1' kamer- Voorzitter 1------------------
en verslaggever : de h. Mahillon, afde- (1) Zie Cass., 2 juni 1971 (A.C., 1971, 979); 
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- Cass., 22 dec. 1971 (ibid., 1972, 414). 
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene-
raal - Advocaten : mrs. Biitzler en (2) Cass., 24 april 1969 (A.C., 1969, 806). 
Houtekier. (3) Cass., 4 jan. 1978 (A.C., 1978, 524). 
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{FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA
GEN WERKNEMERS T. FRANc;OIS, NEW VANDEN 

BORRE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7280) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1984 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1138 van het Gerechte
lijk Wetboek en 82, inzonderheid § 2, van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de eerste verweerster « se
dert 1977 bij de naamloze vennootschap 
Vanden Borre in dienst was als hoofd 
van het distributiecentrum te Vorst, toen 
deze vennootschap bij vonnis van 21 no
vember 1980 failliet werd verklaard, dat 
haar bij brief van die datum, gepost op 
24 november 1980, de beeindiging op 
staande voet van haar arbeidsovereen
komst ter kennis is gebracht, dat de cu
ratoren de allerlaatste dagen van novem
ber een koper vonden voor het grootste 
gedeelte van de activa van de handels
zaak (13 van de 22 winkels, het logo, het 
wagenpark, de voorraad, het kantoor- en 
werkplaatsmateriaal), dat de kopende 
vennootschap (thans tweede verweerster) 
de naam kreeg «New Vanden Borre • en 
dat de (eerste verweerster) vanaf 2 de
cember 1980 door haar in dienst is gena
men voor hetzelfde werk, onder dezelfde 
arbeidsvoorwaarden en voor hetzelfde 
loon •, het beroepen vonnis bevestigt en 
« voor recht verklaart dat (eiser) ver
plicht is om aan de (eerste verweerster), 
in de mate en binnen de grenzen die in 
verband met zijn tegemoetkoming bij 
het koninklijk besluit van 6 juli 1967 en 
de daaropvolgende wijzigingsbesluiten 
zijn vastgesteld, de vergoeding wegens 
sluiting en de opzeggingsvergoeding te 
betalen », en eiser veroordeelt om uit 
dien hoofde aan de eerste verweerster 
het bedrag van 345.543 frank plus de ge
rechtelijke interest te betalen, op grand 
met name dat de eerste verweerster ten 
laste van de tweede verweerster geen 
aanspraak kan maken op « een opzeg
gingsvergoeding die wordt berekend val
gens haar dienstancienniteit bij de fail
liete vennootschap; ( ... ) dat de in de 

dienst van dezelfde werkgever verkregen 
ancienniteit in aanmerking moet worden 
genomen; dat er geen sprake kan zijn 
van een zelfde werkgever wanneer de 
eerste de arbeidsovereenkomst met in
achtneming van de bij hem verkregen 
ancienniteit heeft bei:Hndigd v66r de vrije 
indienstneming door de tweede werk
gever >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de bewoor
dingen « dezelfde werkgever » in de zin 
van artikel 82, § 2, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten betrekking hebben op de economi
sche bedrijfseenheid die de onderneming 
vormt, zonder rekening te houden met 
de eventuele wijziging van haar rechts
karakter; de economische bedrijfseen
heid blijft bestaan wanneer een vennoot
schap het grootste gedeelte van de activa 
van haar handelszaak overdraagt aan 
een andere vennootschap met een econo
mische activiteit die geheel of gedeelte
lijk dezelfde, gelijksoortig of aanvullend 
is; het in zodanig geval voor de bereke
ning van de ancienniteit niet ter zake 
dienend is dat een bediende door de 
overdragende vennootschap is ontslagen 
voordat hij na korte tijd opnieuw in 
dienst wordt genomen door de kopende 
vennootschap; noch het aangaan van een 
nieuwe overeenkomst met de kopende 
vennootschap, noch een korte onderbre
king in de werkzaamheden die bediende 
de ancienniteit kunnen doen verliezen 
die hij in dienst van de overdragende 
vennootschap heeft verkregen; daaruit 
volgt dat het arrest, na te hebben vastge
steld 1 o dat de tweede verweerster het 
grootste gedeelte van de activa van de 
handelszaak van de naamloze vennoot
schap Vanden Borre had overgenomen 
en in exploitatie had gebracht, welke 
vennootschap bij vonnis van 21 novem
ber 1980 failliet was verklaard, en 2o dat 
de eerste verweerster, die door de cura
toren op 24 november 1980 was ontsla
gen, vanaf 2 december 1980 door de 
tweede verweerster opnieuw in dienst 
was genomen voor hetzelfde werk, onder 
dezelfde arbeidsvoorwaarden en voor 
hetzelfde loon, niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat de eerste verweerster het 
voordeel van de in dienst van de naamlo
ze vennootschap Vanden Borre verkre
gen ancienniteit had verloren, op grand 
aileen dat die werkgever « de arbeids
overeenkomst met inachtneming van de 
bij hem verkregen ancienniteit heeft 
beeindigd v66r de vrije indienstneming 
door de tweede •; het arrest, door aileen 
op die overweging te steunen om te be-
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slissen dat de ancienniteit niet behouden 
bleef, het wettelijk begrip « zelfde werk
gever » schendt (schending van artikel 
82, inzonderheid § 2, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bewoordin

gen « dezelfde werkgever », in de 
zin van artikel 82, § 2, tweede lid, 
van de wet van 3 juli 1978 betreffen
de de arbeidsovereenkomsten, be
trekking hebben op de economische 
bedrijfseenheid die de onderneming 
vormt, zonder rekening te houden 
met de wijziging van het rechtska
rakter ervan; dat de werknemer, om 
aanspraak te kunnen maken op de 
in die bepaling voorgeschreven ver
hoging van de opzeggingstermijn, 
zonder onderbreking in dienst van 
dezelfde werkgever in voormelde zin 
moet hebben gewerkt; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat het op 21 november 1980 
uitgesproken faillissement een einde 
heeft gemaakt aan de activiteit van 
de naamloze vennootschap Vanden 
Borre, dat al het personeel, met in
begrip van de eerste verweerster, op 
staande voet is ontslagen en dat de 
eerste verweerster op 2 december 
1980 door de tweede verweerster in 
dienst is genomen; dat het arrest 
vaststelt dat de in dienst van dezelf
de werkgever verkregen ancienniteit 
jn aanmerking moet worden geno
men en dat er geen sprake kan zijn 
van een << zelfde werkgever » wan
neer de eerste de arbeidsovereen
komst met inachtneming van de bij 
hem verkregen ancienniteit heeft 
beeindigd v66r. de vrije indienstne
ming door de tweede werkgever; 

Dat het arrest aldus oordeelt dat 
de eerste verweerster niet in dienst 
van dezelfde werkgever is gebleven 
en wettig beslist dat zij de in dienst 
van de naamloze vennootschap Van
den Borre verkregen ancienniteit 
niet ten aanzien van de tweede ver
weerster kan doen gelden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 14 van de wet van 20 septem
ber 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven, 2 van de wet van 28 juni 
1966 betreffende de schadeloosstelling 
van de werknemers die ontslagen wor
den bij sluiting van ondernemingen, en 2 
van de wet van 30 juni 1967 tot verrui
ming van de opdracht van het Fonds tot 
Vergoeding van de in Geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de eerste verweerster « se
dert 1977 bij de naamloze vennootschap 
Vanden Borre in dienst was als hoofd 
van het distributiecentrum te Vorst toen 
deze vennootschap bij vonnis van 21 no
vember 1980 failliet werd verklaard, dat 
haar bij brief van deze datum, gepost op 
24 november 1980, de beeindiging op 
staande voet van haar arbeidsovereen
komst ter kennis is gebracht, dat de cu
ratoren als allerlaatste dagen van no
vember een koper vonden voor het 
grootste gedeelte van de activa van de 
handelszaak (13 van de 22 winkels, het 

· logo, het wagenpark, de voorraad, het 
kantoor- en werkplaatsmateriaal), dat de 
kopende vennootschap (thans tweede 
verweerster) de naam kreeg "New Van
den Borre" en dat de (eerste verweer
ster) vanaf 2 december 1980 door haar in 
dienst is genomen voor hetzelfde werk, 
onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en 
voor hetzelfde loon >>, het beroepen von
nis bevestigt en « voor recht verklaart 
dat (eiser) verplicht is om aan de (eerste 
verweerster) in de mate en binnen de 
grenzen die in verband met zijn tege
moetkoming bij het koninklijk besluit 
van 6 juli 1967 en de daaropvolgende wij
zigingsbesluiten zijn vastgesteld, de ver
goeding wegens sluiting en de opzeg
gingsvergoeding te betalen », en eiser 
veroordeelt om uit dien hoofde aan de 
eerste verweerster het bedrag van 
345.543 frank plus de gerechtelijke inte
rest te betalen, op grand « dat de eerste 
rechter terecht de stelling heeft verwor
pen volgens welke de failliete vennoot
schap en de vennootschap New Vanden 
Borre een enkele technische bedrijfseen
heid zouden vormen; dat de technische 
bedrijfseenheid, overeenkomstig artikel 
14 van de wet van 20 september 1948, op 
grand van de economische en sociale cri
teria moet worden bepaald; dat de over-
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name en het in exploitatie brengen door 
de nieuwe vennootschap van een gedeel
te van de produktiemiddelen van de fail
liete vennootschap op zichzelf tussen 
hen geen enkele economische band heb
ben doen ontstaan waaruit zou kunnen 
worden afgeleid dat de ene enkel de 
voortzetting is van de andere, en ook 
geen sociale banden daar de failliete 
vennootschap zich daarvan volkomen 
had losgemaakt v66r de bedoelde over
dracht; dat er dus ten deze sluiting van 
onderneming is geweest op grond waar
van (aan de eerste verweerster) de des
betreffende vergoedingen konden wor
den toegekend; dat (eiser), om dezelfde 
redenen, binnen de grenzen van zijn 
wettelijke verplichtingen, moet instaan 
voor de vergoeding wegens beeindiging 
die de failliete vennootschap niet had be
taald », 

terwijl, na het betoog van eiser in zijn 
conclusie in hoger beroep « dat de wet 
van 28 juni 1966 niet telkens van toepas
sing is als een onderneming - juridi
sche entiteit - ophoudt te bestaan, maar 
aileen als de hoofdactiviteit definitief is 
stopgezet; dat het faillissement van de 
werkgever niet noodzakelijk de definitie
ve stopzetting van de activiteit tot gevolg 
heeft; dat die activiteit opnieuw kan be
ginnen onder de impuls van een nieuwe · 
werkgever en er, in dat geval, geen slui
ting van onderneming is, ( ... ) (dat ten de
ze) uit het dossier blijkt: - dat de firma 
Electrolux Martin de belangrijkste activa 
van de naamloze vennootschap Vanden 
Borre heeft gekocht; - dat zij deze niet 
heeft overgenomen om ze in het kader 
van haar eigen activiteit of van die van 
een vennootschap van haar groep te ge
bruiken, maar om een ervan, de naamlo
ze vennootschap Nouvelle Surdiac, in 
staat te stellen de activiteit van de tech
nische bedrijfseenheid voort te zetten; -
dat de naamloze vennootschap Nouvelle 
Surdiac te dien einde haar doe! en haar 
naam in<< New Vanden Borre» heeft ge
wijzigd, zodat het publiek zou weten dat 
zij de activiteit van Vanden Borre voort
zette; dat de naamloze vennootschap 
New Vanden Borre zich richt tot dezelf
de klanten als de failliete vennootschap 
en nog altijd hetzelfde verricht; - dat ze 
daartoe nog altijd dezelfde lokalen en de
zelfde middelen gebruikt; dat niet wordt 
betwist dat het arbeids- en menselijk mi
lieu onveranderd zijn gebleven », 

eerste onderdeel, naar luid van artikel 
2, vierde lid, van de wet van 28 juni 1966, 
er << sluiting van onderneming , is wan
neer, in geval van definitieve stopzetting 

van de hoofdactiviteit van de onderne
ming of van een afdeling ervan, het aan
tal tewerkgestelde werknemers wordt 
verminderd beneden het vierde van het 
aantal werknemers dat er gerpiddeld 
was tewerkgesteld tijdens het jaar waar
in de stopzetting van de activih!it zich 
voordoet; het faillissement van een werk
gever, natuurlijk of rechtspersodn, niet 
noodzakelijk de definitieve stopzetting 
van de hoofdactiviteit van de onderne
ming impliceert; die activiteit kan wor
den voortgezet onder de impuls van een 
andere rechtspersoon die aile produktie
middelen of een gedeelte ervan heeft 
overgenomen en aile personeelsleden of 
een gedeelte ervan opnieuw in dienst 
heeft genomen; er in een dergelijk geval, 
en niettegenstaande een eventuele tijde
lijke onderbreking van de activiteit, geen 
sluiting is in de zin van voormelde wet; 
ten deze het arrest uitdrukkelijk vast
stelt: 1" dat de tweede verweerster het 
grootste gedeelte van de handelszaak 
van de failliete vennootschap Vanden 
Borre heeft overgenomen en haar naam 
in New Vanden Borre heeft veranderd, 
2" dat de eerste verweerster door haar in 
dienst is genomen voor hetzelfde werk, 
onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en 
voor hetzelfde loon; het arrest voorts niet 
ontkent dat, zoals eiser bij conclusie 
deed gelden, de tweede verweerster de 
activiteit van de failliete vennootschap 
voortzette, door zich tot dezelfde klanten 
te richten en door hetzelfde te verrich
ten, in dezelfde lokalen en met dezelfde 
middelen, en dat het arbeids- en mense
lijk milieu onveranderd waren gebleven; 
daaruit volgt dat het arrest, op grond 
van die vaststellingen, niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat er sluiting van on
derneming was in de zin van de bepalin
gen van de wet van 28 juni 1966 (schen
ding van aile in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet); de mo
tivering van het arrest het althans niet 
mogelijk maakt na te gaan of de feiten
rechters het bestaan hebben aangeno
men van de feitelijke gegevens die eiser 
bij conclusie aanvoerde in verband met 
de voortzetting door de tweede verweer
ster van de handelsactiviteit van de fail
liete vennootschap, met dezelfde midde
len aan materiaal en mensen; de moti
vering van het arrest derhalve dienaan
gaande niet antwoordt op de conclusie 
van eiser (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, duister en dubbel
zinnig is de overweging van het arrest 
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dat « de overname en het in exploitatie 
brengen door de nieuwe vennootschap 
van een gedeelte van de produktiemidde
len op zichzelf tussen hen geen enkele 
economische band hebben doen ontstaan 
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat 
de ene .enkel de voortzetting is van de 
andere >>; dit motief onder meer zou kun
nen betekenen dat, om te kunnen beslui
ten dat · er geen sluiting van onderne
ming was, het niet voldoende was dat 
het vaststond dat de nieuwe vennoot
schap de handelsactiviteit van de faillie· 
te venn6otschap voortzette, door hetzelf
de te verrichten voor dezelfde klanten, in 
dezelfde lokalen en met dezelfde midde
len aan materiaal en mensen, maar dat 
bovendien moest worden aangetoond dat 
er tussen die beide vennootschappen 
« economische banden >> bestonden over 
de aard· waarvan het arrest geen uitleg 
geeft; afln dat motief nog verschillende 
andere interpretaties kunnen worden ge
geven; daaruit volgt dat de gronden van 
het arrest dubbelzinnig en duister zijn, 
hetgeen gelijkstaat met een gebrek aan 
motivering (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); als die gronden aldus 
moeten worden verstaan dat het, om te 
besluiten dat er geen sluiting van onder
neming is, niet voldoende is dat de ko
pende vennootschap de handelsactiviteit 
van de failliete vennootschap voortzet, 
door dezelfde diensten te verlenen aan 
dezelfde klanten, in dezelfde lokalen en 
met dezelfde middelen aan materiaal en 
mensen, het arrest het wettelijk begrip 
sluiting van onderneming schendt 
(schending van alle in het middel aange
wezen bepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, een sluiting van on
derneming in de zin van de wet van 28 
juni 1966 vereist dat de hoofdactiviteit 
definitief is stopgezet; zulks niet het ge
val is wanneer een belangrijk gedeelte 
van het ten gevolge van het faillissement 
ontslagen personeel kort daarop opnieuw 
in dienst wordt genomen door degene 
die de activiteiten van de onderneming 
voortzet; het zonder belang is dat die 
werknemers, voordat ze aldus opnieuw 
in dienst zijn getreden van de onderne
ming, korte tijd werkloos zijn geweest; 
zodanige tijdelijke onderbreking niet ge
lijkstaat met de definitieve stopzetting 
van de hoofdactiviteit; ten deze, het ar
rest niet onderzoekt of het grootste ge
deelte, of althans een belangrijk gedeel
te, van het personeel van de failliete 
vennootschap al dan niet opnieuw in 
dienst was genomen door de nieuwe ven-

· nootschap; het motief dat « de failliete 
vennootschap zich volkomen van sociale 
banden had losgemaakt v66r de bedoelde 
stopzetting >> derhalve de bestreden be
slissing niet wettelijk kan verantwoor
den (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen, met uitzonde
ring van artikel 97 van de Grondwet); de 
onvoldoende of dubbelzinnige gronden 
van het arrest dienaangaande het al
thans voor het Hof niet mogelijk maken 
de wettigheid ervan te toetsen (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 2, vierde lid, van de wet van 
28 juni 1966 betreffende de schade
loosstelling van de werknemers die 
ontslagen worden bij sluiting van 
ondernemingen, er << sluiting van on
derneming >> is wanneer, in geval 
van definitieve stopzetting van de 
hoofdactiviteit van de onderneming 
of van een afdeling ervan, het aan
tal tewerkgestelde werknemers 
wordt verminderd beneden het vier
de van het aantal werknemers dat 
er gemiddeld was tewer kgesteld tij
dens het kalenderjaar dat vooraf
gaat aan datgene waarin de stopzet
ting van de activiteit zich voordoet; 

Overwegende dat de feitenrechter, 
op grond van de feitelijke omstan
digheden van de zaak, dient te be
slissen of de hoofdactiviteit van de 
onderneming of van een afdeling er
van definitief is stopgezet; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat het fail
lissement een einde heeft gemaakt 
aan de activiteit van de naamloze 
vennootschap Vanden Borre en dat 
aile personeelsleden zijn ontslagen 
en haar activa bij de vereffening 
van het faillissement zijn verkocht, 
beslist dat de failliete vennootschap 
en de kopende vennootschap, thans 
tweede verweerster) niet een enkele 
technische bedrijfseenheid vormden 
in de zin van artikel 14 van de wet 
van 20 september 1948 houdende or
ganisatie van het bedrijfsleven, dat 
de overname en het in exploitatie 
brengen door de nieuwe vennoot
schap van een gedeelte van de pro
duktiemiddelen op zichzelf tussen 
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hen geen enkele economische band 
hebben doen ontstaan waaruit zou 
kunnen worden afgeleid dat de ene 
enkel de voortzetting is van de an
dere, en oak geen sociale banden 
daar de failliete vennootschap zich 
daarvan volkomen had losgemaakt 
v66r de overdracht; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
op grand van die vaststellingen, wet
tig heeft kunnen beslissen dat de ac
tiviteit van de failliete vennootschap 
definitief is stopgezet en dat er der
halve sluiting van oilderneming is 
geweest; dat het arrest, door zijn be
slissing te doen steunen op de ver
melde feitelijke gegevens, de andere 
door eiser aangevoerde feitelijke 
omstandigheden verwerpt en aldus 
op zijn conclusie antwoordt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de context 
van het bekritiseerde motief blijkt 
dat het arrest met die overweging, 
bij het onderzoek van de economi
sche criteria op grand onder meer 
waarvan het bestaan van een tech
nische bedrijfseenheid kan worden 
bepaald, zonder duisterheid of dub
belzinnigheid of schending van het 
wettelijk begrip sluiting van onder
neming, afwijzend beschikt op de 
stelling van eiser dat de failliete 
vennootschap en de tweede verweer
ster een enkele technische bedrijfs
eenheid zouden vormen; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel niet 
aanvoert dat eiser bij conclusie 
heeft betoogd dat het grootste ge
deelte of althans een belangrijk ge
deelte van het personeel van de fail
liete vennootschap opnieuw in 
dienst was genomen door de tweede 
verweerster; 

Dat het arbeidshof derhalve niet 
verplicht was zich dienaangaande 
uit te spreken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 april 1985 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

Nr. 480 

3' KAMER - 15 april 1985 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - MIS

KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN AK
TEN - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
MOTIEF DAT DE DRAAGWIJDTE VAN HET BE
SCHIKKENDE GEDEELTE VAN EEN BESLIS
SING IN HET ONZEKERE LAAT - NIET GEMO
TIVEERDE BESLISSING. 

1" De rechter, die oordeelt dat de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening in zijn 
akte van hager beroep toegeeft dat 
twee t.a. v. een werkloze genomen 
maatregelen van uitsluiting van het 
recht op werkloosheidsuitkeringen niet 
mogen worden opgeteld en dat alleen 
de tweede maatregel op hem van toe
passing is, terwijl die dienst betoogde 
dat die twee periodes van uitsluiting 
elkaar moesten overlappen zonder te 
worden opgeteld, legt die akte van ha
ger beroep uit op een wijze die onver
enigbaar is met haar bewoordingen en 
miskent derhalve haar bewijskracht. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322.) 

2" Wanneer een werknemer op grand 
van een administratieve beslissing van 
het recht op werkloosheidsuitkeringen 
wordt uitgesloten voor een periode van 
20 en voor een van 26 weken, met toe
passing van de artt. 134 en 150 K.B. 20 
dec. 1963, en bovendien voor onbepaal
de tijd, met toepassing van art. 133 
van hetzelfde K.B., is niet regelmatig 
met redenen omkleed het arrest dat 
die beslissing in beginsel bevestigt, de 
duur van de uitsluiting tot 26 weken 
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vermindert en door zijn redenen niet 
duidelijk maakt of het de uitsluiting 
voor onbepaalde tijd bevestigt dan wei 
oordeelt dat enkel voornoemd art. 150 
ten deze toepasselijk is. 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. PROCES) 

(A.R. nr. 7283) 

15 april 1985 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 481 

2' KAMER - 16 april 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR

DELENDE BESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING - VERMELD!NG VAN DE WETTEL!JKE 
BEPALINGEN DIE DE BESTANDDELEN VAN 
HET MISDR!JF OMSCHRIJVEN - BEGRIP. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA

KEN - VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN 
BESLISSING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
OM ZE TE VERBETEREN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL GEGROND OP EEN VERSCHRIJVING 
IN DE BESTREDEN BESLISSING - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

4° INTERNATIONALE VERDRAGEN 
E.E.G.-VERORDENINGEN NRS. 543/69 EN 1463170 
- WEGVERVOER - WET 18 FEB. 1969 - TERRI
TORIALE TOEPASSING VAN DE STRAFWET. 

WET 18 FEB. 1969 - TOEPASSING VAN ART. 7, 
§ 1, VOORAFGAANDE TITEL SV. 

1" In een door de appelrechter gewezen 
veroordelende beslissing op de straf
vordering kan de vermelding van de 
wettelijke bepalingen die de bestand
delen van het aan de beklaagde ten 
laste gelegde misdrijf omschrijven, re
gelmatig worden gedaan door te ver
wijzen naar de wettelijke bepalingen 
vermeld in het beroepen vonnis (1). 
(Art. 97 Gw.) 

2" Bij de beoordeling van een cassatie
middel is het Hof bevoegd om in de 
bestreden beslissing een verschrijving 
te verbeteren, wanneer die duidelijk 
uit de context ervan blijkt (2). (lmpli
ciet.) 

3" Feitelijke grondslag mist het cassatie
middel dat steunt op een verkeerde 
vermelding in de bestreden beslissing 
die kennelijk op een verschrijving be
rust (3). 

4", 5" en 6" Art. 3, tweede lid, K.B. 22 
maart 1970 en art. 16, tweede lid, K.B. 
23 april 1971, genomen in uitvoering 
van de wet van 18 feb. 1969 betreffen
de de maatregelen ter uitvoering van 
de internationale verdragen en akten 
inzake vervoer over de weg, de spoor
weg of de waterweg, beogen de uitbrei
ding van de toepassing in Belgie van 
de bepalingen van de E.E.G.-verorde
ningen nr. 543/69 van 25 maart 1969 
tot harmonisatie van bepaalde voor
schriften van sociale aard voor het 
wegvervoer en nr. 1463/70 van 20 juli 
1970 betreffende de invoering van een 
controleapparaat bij het wegvervoer, 
op de misdrijven die in Belgie zijn 
vastgesteld, maar die zijn begaan op 
het grondgebied van een andere Lid
Staat door personen die geen Belg zijn 
maar in het Rijk verblijf houden; die 
bepalingen doen geen afbreuk aan de 
toepassing van art. 7, § 1, van de voor
afgaande titel Sv. wanneer de feiten in 
Nederland werden begaan door een 
Bel g. 

5° MlSDRIJF - WEGVERVOER- E.E.G.-VER- I-----------------
ORDENINGEN NRS. 543/69 EN 1463170 - WET 18 
FEB. 1969 - TERRITORIALE TOEPASSING VAN 
DE STRAFWET. 

6° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- STRAFWET - EXTRA-TERRITORIALE TOE

PASSING - VERVOER OVER DE WEG - E.E.G.
VERORDENINGEN NRS. 543/69 EN 1463170 -

(1) Zie Cass., 20 nov. 1981, A.R. nr. 1902 
(A.C., 1981-82, nr. 189) en 9 jan. 1985, A.R. 
nr. 3747 (A.C., 1984-85, nr. 276). 

(2) Cass., 4 en 25 april, 29 mei en 13 Juni 
1984, A.R. nrs. 3345, 3462, 8464 en 3537) 
(A.C., 1983-84, nrs. 450, 491, 552, 589) en 13 dec. 
1984, A.R. nr. 7141 (ibid., 1984-85, nr. 236). 

(3) Zie Cass., 4 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 498). 
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(PUTSEYS, WIELFAERT, S.B.T. N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8576) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 december 1983 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

I. Op de voorziening van Leon 
Putseys en Norbert Wielfaert : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 163 van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat de beslissing yan veroordeling 
nalaat de wetsbepalingen te vermelden 
welke de bestanddelen van het misdrijf 
aanduiden, meer bepaald de artikelen 
7.1", 7.2" en 11.1" van de verordening 
nr. 543/69, uitvoerbaar verklaard door 
het koninklijk besluit van 23 maart 1970, 
en de artikelen 16.2" en 17.5° en 6o van de 
verordening nr. 1463170, uitvoerbaar ver
klaard door het koninklijk besluit van 23 
april 1971, 

terwijl artikel 163 van het Wetboek 
van Strafvordering vereist dat ieder ver
oordelend eindvonnis de wetsbepalingen 
vermeldt die de straf bepalen en de 
wetsbepalingen die de constitutieve be
standdelen van het misdrijf bepalen, zo
dat de bestreden beslissing, door na te 
Iaten de wetsbepalingen te vermelden 
welke de constitutieve bestanddelen be
palen, artikel 163 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt en haar uit
spraak zodoende niet naar recht moti
veert (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis, waarnaar het bestreden von
nis verwijst, de telastleggingen 
waarvoor de eerste en de tweede ei
ser werden veroordeeld, omschrijft 
in de bewoordingen van de wet, tel
kens met aanduiding van de over
treden wetsbepaling en bovendien 
met vermelding van artikel 2 van de 
wet van 18 februari 1969 dat de 
daarop toepasselijke straf bepaalt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door te verwijzen naar « ( ... ) 
de wettelijke bepalingen van het 
(beroepen) vonnis », voldoet aan ar-

tikel 163 van het Wetboek van Straf
vordering en mitsdien regelmatig 
met redenen is omkleed; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat de bestreden beslissing betr·ef
fende tweede eiser stelt dat « gezien de 
beroepen aangetekend door de N.V. 
S.B.T. ( ... ), Wielfaert Norbert ( ... ) en Put
seys Leon en door het openbaar minis
terie ( ... ) tegen een vonnis van de Politie
rechtbank te Brussel, uitgesproken op 5 
mei 1983, dat, na tegenspraak, uitspraak 
deed als volgt : veroordeelt Putseys Leon 
tot ( ... ); veroordeelt Wielfaert Norb~~t 
(tweede eiser) tot een geldboete van VlJf
tig frank gebracht op drieduizend frank 
of 15 dagen vervangende gevangenis
straf, 

terwijl, eerste onderdeel, tweede eiser 
door het vonnis van 5 mei 1983 van de 
Politierechtbank te Brussel slechts ver
oordeeld werd tot een geldboete van vijf
tig frank gebracht op tweeduizend frank, 
zodat het bestreden vonnis, door te stel
len dat tweede eiser door het vonnis van 
de Politierechtbank werd veroordeeld tot 
een geldboete van vijftig frank gebracht 
op drieduizend frank, de bewijskracht 
toekomend aan het vonnis van de politie
rechtbank miskent (schending van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur

. gerlijk Wetboek); 
tweede onderdeel, de bestreden beslis

sing anderzijds vermeldt dat de recht
bank het bestreden vonnis (van de poli
tierechtbank) in al zijn beschikkingen 
bevestigt, en tweede eiser door dit von
nis slechts tot een geldboete van vijftig 
frank gebracht op tweeduizend frank 
wordt veroordeeld, zodat de beslissing 
van veroordeling door tegenstrijdigheid 
of minstens dubbelzinnigheid is aange
tast (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at de beide onderdelen betreft : 

Overwegende dat uit het beroepen 
vonnis blijkt dat eerste eiser (Put
seys) veroordeeld werd tot een geld
boete van 50 frank, verhoogd met 
590 opdeciemen, voor feiten gepleegd 
v66r en na 8 juli 1981, en tweede ei
ser (Wielfaert) tot een geldboete van 
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50 frank, verhoogd met 390 opdecie- van 23 april 1971 echter een afwijkende 
men voor feiten gepleegd v66r 8 juli regeling inhouden wat de materie van 
1981; het wegvervoer betreft; deze regeling als 

toepassingsvoorwaarde vereist dat de 
Overwegende dat het bestreden overtredingen in Belgie werden vastge

vonnis zonder meer het beroepen steld, zonder dat een onderscheid ge
vonnis bevestigt; dat de vermelding maakt wordt betreffende de nationaliteit 
in de korte samenvatting in dit von- van de dader, zodat het bestreden von
nis gegeven dat tweede eiser (Wiel- nis, door te beslissen · dat het betreffende 
faert) zou zijn veroordeeld tot een artikel 3, tweede lid, van het koninklijk 

besluit van 23 maart 1970 geen beper
geldboete van 50 frank, verhoogd king doch we! een uitbreiding van de 
met 590 opdeciemen en aldus ge- mogelijkheden tot vervolging inhoudt, de 
bracht op 3.000 frank, in plaats van in het middel aangehaalde wetsbepalin-
390 opdeciemen en aldus gebracht gen schendt: 
op 2.000 frank, kennelijk op een lou-
tere verschrijving berust; Overwegende dat, naar luid van 

de artikelen 3, tweede lid, van het 
Dat het middel feitelijke grond- koninklijk besluit van 22 maart 1970 

slag mist; en 16, tweede lid, van het koninklijk 
Over het tweede middel, afgeleid uit besluit van 23 april 1971, genomen 

de schending van de artikelen 3, tweede in uitvoering van de wet van 18 fe
lid, van het koninklijk besluit van 23 bruari 1969 betreffende de maatre
maart 1970 houdende uitvoering van de gelen ter uitvoering van de interna
E.E.G.-verordening nr. 543/69, 16 van het tionale verdragen en akten inzake 
koninklijk besluit van 23 april 1971 hou- vervoer over de weg, de spoorweg of 
dende uitvoering van de E.E.G.-verorde- de waterweg, de overtredingen be
ning nr. 1463/70 en 7, § 1, van de wet van paald bij de E.E.G.-verordeningen 
17 april 1878 houdende de voorafgaande nr. 543; 69 en nr. 1463/70 vastgesteld 
titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, 3 en 4 van het Strafwetboek, in Belgie, er strafbaar zijn, zelfs al 

werden zij begaan op het grondge-
doordat de beslissing van veroordeling bied van een andere Lid-Staat van 

overweegt dat << het door beklaagde inge- de Europese Economische Gemeen
roepen artikel 3, tweede lid, van het schap, door in het Rijk verblijfhou
koninklijk besluit van 23 maart 1970 dan 
ook geen beperking uitmaakt van de dende personen; 
mogelijkheid om lastens Belgische on- Overwegende dat die bepalingen, 
derdanen in den vreemde gepleegde niis-
drijven te vervolgen voor Belgische vervat in koninklijke besluiten, ge-
rechtbanken, doch wei een uitbreiding nomen in uitvoering van de wet van 
om in den vreemde gepleegde misdrijven 18 februari 1969 die zelf geen beper
te vervolgen voor Belgische rechtbanken, king stelt aan de toepasselijkheid 
niet aileen lastens Belgische onderda- van artikel 7, § 1 van de voorafgaan
nen, maar ook lastens vreemdelingen op de titel van het W etboek van Straf
dubbele voorwaarde en dat de vreemde-
ling hier te Iande verblijf houdt en dat · vordering, geen afbreuk doen aan 
de overtreding hier te Iande werd vastge- voormelde wetsbepaling; dat die be
steld; dat in casu derhalve artikel 7, § 1, palingen enkel tot doel hebben, met 
van de wet van 17 april 1878 van toepas- betrekking tot de overtredingen be
sing is, met uitsluiting van artikel 3, paald bij de E.E.G.-verordeningen 
tweede lid, van het koninklijk besluit · nr. 543/69 en nr. 1463/70, de extra
van 23 maart 1970 », territoriale werking van de Belgi-

terwijl volgens de artikelen 3 en 4 van sche wet van 18 februari 1969 te ver
het Strafwetboek de ruimtelijke gelding ruimen door de Belgische strafwet 
van de strafwetten bepaald wordt over- toepasselijk te verklaren op de over
eenkomstig het territorialiteitsbeginsel; 
artikel 7, § 1, van de wet van 18 april tredingen van de hoger vermelde 
1878 weliswaar een uitzondering op dit E.E.G.-verordeningen die vastge
beginsel omvat; artikel 3, tweede lid, van steld worden in Belgie, zelfs al wer
het koninklijk besluit van 23 maart 1970 den zij gepleegd in een andere Lid
en artikel 16 van het koninklijk besluit Staat van de Europese Economische 
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Gemeenschap door personen die, 
ho-ewel zij geen Belg zijn, zodat arti~ 
kel 7, § 1, van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering 
voor hen geen toepassing vindt, in 
Belgie verblijf houden; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, dat constateert dat de feiten 
in Nederland werden gepleegd door 
Belgen en dat die feiten strafbaar 
zijn zowel in Nederland als in Bel
gie, zonder schending van de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen 
wettig heeft beslist dat ten deze de 
i:1gestelde strafvordering ontvanke
lijk is; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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 de 
naamloze vennootschap S.B.T.: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 

Nr. 482 

2' KAMER - 16 april 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

EENSTEMMIGHEID - WIJZIGING DOOR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN EEN VRIJ
SPREKEND VONNIS VAN DE POLITIERECHT
BANK - EENSTEMMIGHEID VEREIST. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

ART. 211BIS SV. - EENSTEMMIGHEID VEREIST 
- VASTSTELLINGEN DOOR DE APPELRECH
TER. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - CAS
SATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING - GEVOLG M.B.T. DE BESLISSIN
GEN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERIN
GEN INGESTELD TEGEN DE BEKLAAGDE EN 
DOOR DE BEKLAAGDE TEGEN EEN MEDEBE
KLAAGDE. 

1° Om een door de politierechtbank vrij
gesproken beklaagde in hager beroep 
te veroordelen, moet de correctionele 
rechtbank uitspraak doen met eenpari
ge stemmen van haar leden (1). (Art. 
211bis Sv.) 

2o De beslissing in hager beroep waarbij 
de beklaagde, die in eerste aanleg was 
vrijgesproken, wordt veroordeeld, mag 
niet volstaan met de enkele vermel
ding van art. 211 bis Sv., maar moet 
vaststellen dat ze met eenparige stem
men is gewezen (2). 

3° Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op 
de strafvordering, brengt vernietiging 
mede van de niet definitieve beslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, welke laatste beslis
sing het gevolg is van de eerste (3), en 
van de niet definitieve beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de ei
ser tegen een medebeklaagde, die aan 

voorzieningen, veroordeelt de eisers 1----.,..--------------
in de kosten. 

16 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 

(1) Cass., 26 okt. 1982, A.R. nr. 7384 
(A.C., 1982-83, nr. 136). 

(2) Zie Cass., 28 sept. 1982, A.R. nr. 7414 
(A.C., 1982-83, nr. 70) en 21 maart 1984, A.R. 
nr. 3440 (ibid., 1983-84, nr. 417). _ 

(3) Cass., 14 en 20 nov. 1984, A.R. nrs. 3811 
en 8639 (A.C., 1984-85, nrs. 167 en 176). 
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dezelfde onwettigheid lijdt, ook al is 
het cassatieberoep tegen die beslissin
gen vooralsnog niet ontvankelijk en 
heeft eiser van zijn cassatieberoep te
gen die beslissingen zonder berusting 
afstand gedaan (4). 

(FLORE T. VAN BELLE, DE STER 1905 N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9037) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 juni 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen verweerder ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat eiseres geen 
hoedanigheid bezit om tegen zodani
ge beslissing cassatieberoep in te 
stellen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiseres ingestelde strafvorde
ring: 

aanleg en de niet-bewezen-verklaring in 
eerste aanleg van de beklaagde ten laste 
gelegde feiten, in hager beroep slechts 
kan tenietgedaan en hervormd worden 
wanneer de rechters in hager beroep 
vaststellen dat zij met eenparige stem
men uitspraak deden; zodat het vonnis, 
bij gebrek aan de vermelding dat de 
rechters in hager beroep met eenparige 
stemmen uitspraak deden, artikel 211bis 
van het Wetboek van Strafvordering 
schendt en tevens door dit verzuim niet 
regelmatig gemotiveerd is en artikel 97 
van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis het ten laste van eiseres ge
legde feit niet bewezen verklaarde 
en eiseres vrijsprak zonder kosten; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt << dat de tenlasteleg
ging, die door de eerste rechter in 
hoofde van Flore niet bewezen werd 
verklaard, wel bewezen is gebleken 
na onderzoek van de zaak in hoger 
beroep » en tegen eiseres een straf 
uitspreekt, met vermelding van on
der meer artikel 21lbis van het Wet
hoek van Strafvordering, zonder 
evenwel vast te stellen dat de recht
bank dienaangaande met eenparig
heid van stemmen heeft beslist; 

Overwegende dat de loutere ver
Over het eerste middel, afgeleid uit de . melding van artikel 2llbis van het 

schending van de artikelen 21lbis van Wetboek van Strafvordering niet 
het Wetboek van Strafvordering en 97 kan volstaan om vast te stellen dat 
van de Grondwet, het voorschrift van die wetsbepaling 

doordat het vonnis eiseres, die in eer- nageleefd werd; 
ste aanleg vrijgesproken werd, schuldig 
acht aan de haar ten laste gelegde ver- Dat het middel in zoverre gegrond 
keersovertreding, haar dienvolgens ver- is; 
oordeelt tot een geldboete van 50 frank 
met de opdeciemen tot 3.000 frank ver
hoogd of een vervangende gevangenis
straf van 14 dagen en de kosten, de ver
keersovertreding in haren hoofde als 
enige oorzaak van de schade aanduidt en 
de zaak op burgerlijk gebied uitstelt, dit 
alles onder vermelding van artikel 211bis 
van het W etboek van Strafvordering 
maar zonder de vermelding dat de recht
bank met eenparige stemmen uitspraak 
deed, 

terwijl overeenkomstig artikel 211bis 
van het Wetboek van Strafvordering de 
vrijspraak van een beklaagde in eerste 

(4) Zie Cass., 15 dec. 1981, A.R. nr. 6763, en 
5 mei 1982, A.R. nr. 2115 (A.C., 1981-82, 
I1rs. 248 en 521). 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders tegen eiseres 
en op de door eiseres tegen eerste 
verweerder ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet, zonder berusting; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging, op de onbeperkte voorzie
ning van eiseres, van de beslissing 
op de strafvordering, de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van de 
verweerders tegen eiseres, die het 
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gevolg ervan is, alsmede van de be- 3° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL WAAR-
slissing van de civielrechtelijke VOr- IN DE WET GEEN BIJZONDER BEW!JSMIDDEL 
dering van eiseres tegen eerste ver- VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE BEOOR-
weerder, die door dezelfde onwettig- DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 
heid is aangetast, ook al was de 
voorziening tegen die beslissingen 4° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
VOOralsnog niet ontvankelijk en al WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE - DRAAG-
heeft eiseres van haar voorziening WIJDTE. 
tegen die beslissingen zonder berus-
ting afstand gedaan; 5° VERWIJZING NA CASSATIE 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet op de strafvordering te
gen eiseres en op de civielrechte
lijke vorderingen; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
eiseres in een vierde van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Leuven, zitting houdende in 
hoger beroep. 

16 april 1985 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 483 

2" KAMER - 16 april 1985 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE PART!JSTELLING -
ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - VERDELING VAN 
DE AANSPRAKELIJKHEID - VERANTWOOR
DING. 

STRAFZAKEN - BESLISSING VAN DE APPEL
RECHTER VERNIETIGD OMDAT HIJ DE BE
KLAAGDE VEROORDEELT OP DE BURGER
LUKE RECHTSVORDERING, NA HEM TE HEB
BEN VRIJGESPROKEN - VERNIETIGING ZON
DER VERWIJZING. 

1• De strafrechter kan slechts schadever
goeding aan de burgerlijke partij toe
kennen wanneer hij vaststelt dat de 
schade voortvloeit uit het als misdrijf 
gekwalificeerde feit dat hij bewezen 
verklaart; hij kan zulks niet op grand 
van fouten of onvoorzichtigheden die 
vreemd zijn aan dat feit (1). (Art. 3 en 
4 wet 17 april 1878.) 

2• De rechter verantwoordt naar recht 
zijn beslissing tot verdeling van de 
aansprakelijkheid, als hij vaststelt dat 
een bestuurder, die strafrechtelijk niet 
is veroordeeld, een lout heeft begaan 
in de zin van de artt. 1382 en 1383 
B. W., die vreemd is aan het hem ten 
laste gelegde misdrijf; die lout hoeft 
zelf geen overtreding van de strafwet 
op te Ieveren (2). 

a• In strafzaken, wanneer de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter in Ieite en der
halve op onaantastbare wijze de be
wijswaarde van de hem voorgelegde 
gegevens waarop zijn beslissing ge
grond is (3). 

4• De strafrechter die de kwalificatie van 
een feit wijzigt, beslist noodzakelijk' 

(1) Zie Cass., 6 okt. 1982, A.R. nr. 2192, en 24 
nov. 1982, A.R. nr. 2237, en de cone!. van adv.
gen. Velu, en 25 april 1983, A.R. nr. 3825 
(A.C., 1982-83, nrs. 95, 186 en 467) en 9 nov. 
1983, A.R. nr. 3107 (ibid., 1983-84, nr. 139) en 
13 feb. 1985, A.R. nr. 3991 (ibid., 1984-85, 
nr. 354). 

(2) Zie Cass., 27 juni 1978 (A.C., 1978, 1266) 
en 29 mei 1984, A.R. nr. 8583 (ibid., 1983-84, 
nr. 555). 

(3) Cass., 30 okt. 1984, A.R. nr. 8811 
(A.C., 1984-85, nr. 149). 
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dat dit feit niet het in de aarspranke
Jijke kwalificatie amschreven misdrijf 
uitmaakt (4). 

5" Wanneer een beslissing in hager be
raep wardt vernietigd, amdat de appel
rechter, na de beklaagde te hebben 
vrijgespraken, hem tach heeft veraar
deeld ap de burgerlijke rechtsvarde
ring, wardt de vernietiging zander ver
wijzing uitgespraken (5). 

(DE BOSSCHER, < VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
B.V.M. > N.V. T. DE BACKER) 

ARREST 

(A.R. nr. 9137) 

daardat het bestreden vonnis enerzijds 
oordeelt dat de strafrechtelijke tenlaste
leggingen in hoofde van de eiseres De 
Bosscher niet bewezen zijn en eiseres 
dienvolgens vrijspreekt met betrekking 
tot die tenlasteleggingen, en anderzijds, 
op civielrechtelijk gebied, beslist dat de 
eiseres De Bosscher overtredingen in 
causaal verband met het ongeval en de 
schade beging, namelijk een overtreding 
van de steeds overal geldende voorzich-
tigheidsregels, door een voertuig te be
ginnen inhalen dat een oversteekplaats 
voor voetgangers naderde en door dit te
vens te doen bij het naderen van een 
kruispunt waarvan niet kon geweten 
worden of er de voorrang van rechts 
gold en, bovendien, door haar voorne
men om links in te halen, niet kenbaar 
te maken met haar richtingsaanwijzers, 

HET HOF; - Gelet op het bestre- en het vonnis de eiseres De Bosscher op 
den vonnis, op 3 september 1984 in grand van de hager genoemde « fouten ,, 
hoger beroep gewezen door de Cor- voor de helft aansprakelijk verklaart 
rectionele Rechtbank te Gent; voor de schade, het derhalve verweerder 

veroordeelt tot het vergoeden van slechts 
Overwegende dat de voorzienin- de helft van de. schade van de eiseressen 

gen enkel gericht zijn tegen de be- en het de eiseres De Bosscher veroor
slissingen van het bestreden vonnis deelt tot het vergoeden van de helft van 
op civielrechtelijk gebied; de schade van verweerder, 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 3 
I. Op de voorziening van eerste ei- en 4 van de voorafgaande titel van het 

seres tegen de beslissing op de ci- Wetboek van Strafvordering, 159, 191 en 
vielrechtelijke vordering van ver- 212 van het Wetboek van Strafvordering, 
weerder tegen haar : de strafrechter, die de beklaagde op 

strafgebied vrijspreekt, op civielrechte-
Over het eerste middel, afgeleid uit de lijk gebied niet bevoegd is om kennis te 

schending van de artikelen 3 en 4 van de nemen van de vorderingen van de bur
wet van 17 april 1878 houdende de voor- gerlijke partijen tegen die beklaagde, en 
afgaande titel van het Wetboek van het bestreden vonnis dat de eiseres De 
Strafvordering, 159, 191 en 212 van het Bosscher van de haar strafrechtelijk ten 
Wetboek van Strafvordering, laste gelegde feiten vrijspreekt, derhalve 
------------------1 op civielrechtelijk gebied de eiseres De 

Bosscher niet wettelijk kon veroordelen 
tot het betalen van schadevergoeding 
aan verweerder, het evenmin wettelijk 
kon beslissen dat de eiseres De Bosscher 
en de verweerder De Backer elk voor de 
helft hadden bijgedragen in het tot stand 
komen van de schade en dat de verweer
der De Backer derhalve slechts de helft 
van de schade van eiseressen moest ver
goeden, zodat het aangevochten vonnis 
niet wettelijk verantwoord is en schen
ding inhoudt van de artikelen 3 en 4 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering en 159, 191 en 212 
van het Wetboek van Strafvordering: 

(4) Cass., 27 nov. 1970 (A.C., 1971, 292). Het 
in dit arrest vastgelegde beginsel is ontegen
sprekelijk van toepassing wanneer, zoals ten 
deze, twee misdrijven met dezelfde straf wor
den bestraft en de oorspronkelijke kwalificatie 
door een andere en juistere is vervangen. 
Wanneer de twee misdrijven echter verschil
lend van aard zijn en de strafrechter het feit 
omschrijft met de zwaarste kwalificatie, bete
kent zulks niet noodzal(elijk dat hij aldus be
slist dat hij het feit in zijn oorspronkelijke 
kwalificatie niet meer jn aanmerking neemt 
omdat het niet zou bewezen zijn. 

Over de regel dat de rechter, die de beklaag
de veroordeelt op grond van gewijzigde kwali
ficatie, geen uitspraak meer behoeft te doen 
over de oorspronkelijke kwalificatie, zie Cass., 
13 maart 1984, A.R. nr. 8380 (A.C., 1983-84, 
nr. 402). 

(5) Zie Cass., 12 sept. 1978 en 2 mei 1979 
(A.C., 1978-79, 35 en 1046). 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis op strafrechtelijk gebied eer
ste eiseres en verweerder veroor
deelde wegens hun respectievelijk 
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ten laste gelegde verkeersovertre
dingen en op civielrechtelijk gebied, 
vaststellend dat beiden samenlopen
de fouten hebben begaan die in ge
lijke mate hebben bijgedragen tot 
de totstandkoming van het ongeval 
met zijn schadelijke gevolgen, eer
ste eiseres en verweerder veroor
deelde tot betaling van de helft van 
de schade van de tegenpartij; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eerste eiseres vrijspreekt 
van de haar ten laste gelegde ver
keersovertredingen, maar, op civiel
rechtelijk gebied, vaststellend dat 
eerste eiseres door andere foutieve 
gedragingen « ook niet vrijuit gaat », 
de beschikkingen van het beroepen 
vonnis bevestigt; 

Overwegende dat op grond van 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 slechts 
schadevergbeding aan een burger
lijke partij kan toekennen wanneer 
hij vaststelt dat die schade voort
vloeit uit het als misdrijf gekwalifi
ceerde feit dat hij bewezen ver
klaart; 

Dat het bestreden vonnis, door 
eerste eiseres te veroordelen tot het 
betalen van schadevergoeding aan 
verweerder op grond van fouten of 
onvoorzichtigheden die vreemd zijn 
aan de als misdrijf gekwalificeerde 
feiten die de rechters in hoofde van 
eerste eiseres te beoordelen hadden, 
zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

II. Op de voorzieningen van de ei
seressen tegen de beslissingen op 
hun civielrechtelijke vorderingen te
gen verweerder : 

Over het eerste middel, voormeld : 
Overwegende dat, wanneer, zoals 

in het reeds gegeven antwoord op 
het eerste middel weergegeven, de 
vrijspraak van een partij wegens de 
haar als misdrijf omschreven ten 
laste gelegde feiten, voor de rechter 
een beletsel vormt voor haar veroor-

deling op civielrechtelijk gebied, die 
vrijspraak de rechter niet belet de 
omvang van de aansprakelijkheid 
van een tegenpartij te beoordelen 
met inachtneming van fouten die 
door de vrijgesproken partij zouden 
zijn begaan maar vreemd zijn aan 
de haar ten laste gelegde misdrij
ven; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van het algemeen rechts
beginsel dat de partijen de grenzen van 
het burgerlijk geschil bepalen, en van 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis, na de ei
seres De Bosscher op strafgebied vrijge
sproken te hebben van de tenlasteleggin
gen A en B (overtreding van de artikelen 
10.1.1° en 16.3.2° van het Wegverkeersre
glement), op civielrechtelijk gebied oor
deelt dat de eiseres De Bosscher overtre
dingen in causaal verband met het 
ongeval en de schade beging, waardoor 
zij en de verweerder De Backer elk voor 
de helft aansprakelijk waren voor de 
schade en op basis waarvan eiseres ver
oordeeld werd tot het vergoeden van de 
helft van de schade van de verweerder 
De Backer en deze laatste op zijn beurt 
veroordeeld werd tot het vergoeden van 
slechts de helft van de schade van de ei
seressen, en het bestreden vonnis tot de
ze medeverantwoordelijkheid en mede
aansprakelijkheid van de eiseres De 
Bosscher besloot op grond van volgende 
overwegingen : « De appellante De Bos
scher gaat echter ook niet vrijuit. Door 
een voertuig te beginnen inhalen dat een 
oversteekplaats voor voetgangers nadert 
en dit tevens te doen bij het naderen 
van een kruispunt waarvan, aan de hand 
van de aangebrachte signalisatie niet 
kan geweten worden of het een kruis
punt betreft waar de voorrang van 
rechts al dan niet geldt - zoals blijkt uit 
de aanvullende informatie - heeft deze 
appellante een inbreuk gepleegd op de 
steeds overal geldende voorzichtigheids
regelen. Door bovendien haar voornemen 
om links in te halen niet kenbaar te rna
ken door middel van de richtingsaanwij
zers - zoals formeel verklaard door de 
getuige Dellaert - heeft zij de appellant 
De Backer kunnen misleiden omtrent 
haar intenties. Ook deze inbreuken 
staan in noodzakelijk oorzakelijk ver-
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band tot het ongeval en de schadelijke 
gevolgen ervan "• 

terwijl uit de conclusies in hoger be
roep van de partijen blijkt dat aan de ei
seres De Bosscher als enige fouten in 
causaal verband met het ongeval en de 
schade, de strafrechtelijk ten laste geleg
de feiten verweten werden, namelijk de 
overtreding van de artikelen 10.1.1" en 
16.3.2" van het Wegverkeersreglement; al
dus uit de conclusies van de partijen 
blijkt dat zij het erover eens waren dat 
de beslissing over de verantwoordelijk
heid van de eiseres De Bosscher enkel 
afhing van de vraag of eiseres zich al of 
niet aan de haar strafrechtelijk ten laste 
gelegde feiten schuldig had gemaakt; het 
algemeen rechtsbeginsel dat de partijen 
de grenzen van het burgerlijk geschil be
palen, onder meer inhoudt dat de straf
rechter, die op civielrechtelijk gebied uit
spraak doet, een beklaagde of burger
lijke partij niet wettelijk verantwoorde
lijk kan stellen op grand van fouten 
waarvan partijen het bestaan in conclu
sies uitgesloten hadden door de verant
woordelijkheid van die beklaagde of bur
gerlijke partij niet te laten afhangen van 
het antwoord op de vraag of de fouten 
die de strafrechter bewezen achtte, be
gaan werden, maar door deze verant
woordelijkheid integendeel enkel te laten 
afhangen van het antwoord op de vraag 
of de beklaagde of burgerlijke partij fou
ten, andere dan degene die de strafrech
ter aannam, begaan had, zodat het be
streden vonnis door in weerwil van de 
conclusies van partijen ambtshalve fou
ten aan te voeren in hoofde van de eise
res De Bosscher, namelijk het niet ken
baar maken met de richtingsaanwijzers 
van het voornemen om links in te halen, 
het beginnen inhalen van een voertuig 
dat een oversteekplaats voor voetgangers 
naderde en dit tevens te doen bij het na
deren van een kruispunt waarvan men 
niet kon weten of er de voorrang van 
rechts gold en op basis van deze fouten 
de eiseres De Bosscher medeverantwoor
delijk en medeaansprakelijk te verklaren 
en de verweerder De Backer slechts voor 
de helft aansprakelijk te verklaren, 
schending inhoudt van het algemeen 
rechtsbeginsel dat partijen de grenzen 
van het burgerlijk geschil bepalen; het 
vonnis minstens het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging 
miskent door op grand van bovenge
noemde fouten te beslissen, zonder voor
af de partijen in de gelegenheid te heb
ben gesteld over deze door het vonnis 

ambtshalve ingeroepen fouten hun ver
weermiddelen te laten gelden : 

Overwegende dat uit · het enkele 
feit dat verweerder in conclusie « op 
burgerlijk gebied » slechts de aan 
eerste eiseres als misdrijf omschre
ven ten laste gelegde feiten ver
meldt, zelfs met toevoeging dat de 
aan eerste eiseres ten laste geleg<;le 
ongeregelde snelheid « de omzeg
gens enige en uitsluitende factor (is) 
die tot dit ongeval aanleiding gaf », 
niet kan afgeleid worden dat hij, in 
het raam van de verantwoordelijk
heids- en aansprakelijkheidsbetwis
ting in verband met het kwestieuze 
ongeval, enige andere onvoorzichtig
heid in hoofde van eerste eiseres 
uitsluit en a fortiori niet dat de par
tijen het « er over eens waren dat 
de beslissing over de verantwoorde
lijkheid van (eerste eiseres) enkel 
afhing van de vraag of zij zich al 

. dan niet aan de haar strafrechtelijk 
ten laste gelegde feiten schuldig had 
gemaakt »; 

Overwegende dat de rechter, bij 
het beoordelen van de hem voorlig
gende betwisting, zich voor het vor
men van zijn overtuiging en van 
zijn beslissing, wanneer de wet, zo
als ten deze, geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, mag steunen op 
al de regelmatig verkregen en regel
matig overgelegde gegevens van de 
zaak; 

Overwegende dat het middel niet 
aanvoert dat de door de rechter aan 
eerste eiseres toegeschreven fouten 
niet berusten op gegevens van het 
hem regelmatig overgelegd dossier; 
dat deze gegevens derhalve moeten 
geacht worden ter kennis geweest te 
zijn van de partijen en door deze 
vrijelijk konden besproken worden; 
dat aldus het recht van verdediging 
van de eiseressen niet werd mis
kend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17 .2.5" van 
het Wegverkeersreglement, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 
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doordat het bestreden vonnis, na de ei
seres De Bosscher op strafgebied vrijge
sproken te hebben van de tenlasteleggin
gen A en B ( overtreding van de artikelen 
10.1.1" en 16.3.2" van het Wegverkeersre
glement), op civielrechtelijk gebied oor
deelt dat de eiseres De Bosscher overtre
dingen in causaal verband met het 
ongeval en de schade beging, waardoor 
zij en de verweerder De Backer elk voor 
de helft aansprakelijk waren voor de 
schade en op basis waarvan eiseres ver
oordeeld werd tot het vergoeden van de 
helft van de schade van de verweerder 
De Backer en deze laatste op zijn beurt 
veroordeeld werd tot het vergoeden van 
slechts de helft van de schade van de ei
seressen, en doordat het bestreden von
nis tot deze medeverantwoordelijkheid 
en medeaansprakelijkheid van de eiseres 
De Bosscher besluit op grand van vol
gende overwegingen : « De appellante De 
Bosscher gaat echter ook niet vrijuit. 
Door een voertuig te beginnen inhalen 
dat een oversteekplaats voor voetgangers 
nadert en dit tevens te doen bij het na
deren van een kruispunt waarvan, aan 
de hand van de aangebrachte signalisa
tie, niet kan geweten worden of het een 
kruispunt betreft waar de voorrang van 
rechts al dan niet geldt - zoals blijkt uit 
de aanvullende informatie - heeft deze 
appellante een inbreuk gepleegd op de 
steeds overal geldende voorzichtigheids
regelen. Door bovendien haar voornemen 
om links in te halen niet kenbaar te rna
ken door middel van de richtingsaanwij
zers - zoals formeel verklaard door de 
getuige Dellaert - heeft zij de appellant 
De Backer kunnen misleiden omtrent 
haar intenties. Ook deze inbreuken 
staan in noodzakelijk oorzakelijk ver
band tot het ongeval en de schadelijke 
gevolgen ervan », 

terwijl, overeenkomstig artikel 17 .2.5" 
van het Wegverkeersreglement, bij het 
naderen van • een oversteekplaats voor 
voetgangers op plaatsen waar het ver
keer niet geregeld wordt door een be
voegd persoon of door verkeerslichten », 
er slechts een inhaalverbod is « wanneer 
de in te halen bestuurder stopt voor de , 
ovel'steekplaats »; er aldus bij het nade
ren van een bovengenoemde oversteek
plaats geen inhaalverbod geldt wanneer 
de in te halen bestuurder niet stopt voor 
de oversteekplaats, zodat het bestreden 
vonnis, door te oordelen dat (eerste) eise
res een fout beging door een voertuig te 
beginnen inhalen dat een oversteek
plaats voor voetgangers naderde, zonder, 
dat het vaststelde dat de in te halen be-

stuurder voor de oversteekplaats gestopt 
was, niet wettelijk verantwoord is en 
schending inhoudt van artikel 17 .2.5" van 
het Wegverkeersreglement en van het 
wettelijk foutbegrip van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek: 

Overwegende dat de rechter, bij 
de beoordeling van door betrokken 
partijen bedreven fouten die in oor
zakelijk verband staan met een ver
keersongeval en de daaruit voort
spruitende schade, niet beperkt is 
tot de fouten die door de strafwet 
als misdrijf worden omschreven; 

Overwegende dat de appelrechters 
de << inbreuk op de steeds overal gel
dende voorzichtigheidsregelen », die 
zij in hoofde van eerste eiseres 
weerhouden, niet afleiden uit « het 
beginnen inhalen van een voertuig 
dat een oversteekplaats voor voet
gangers naderde », maar wel uit het 
beginnen inhalen van dit voertuig 
zoals eiseres dit deed, dit is bij het 
naderen van een kruispunt waarvan 
de voorrangsregeling onzeker is en 
met mogelijke misleiding van ver
weerder omtrent haar intenties door 
bovendien haar voornemen links in 
te halen niet kenbaar te maken 
door middel van de richtingsaanwij
zers, zoals formeel verklaard door 
de getuige Dellaert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het bestreden vonnis de ver
weerder De Backer voor slechts de helft 
van de schade van de eiseressen aan
sprakelijk stelt, ten eerste, op grand van 
de overweging dat de beide bestuurders 
in gelijke mate hadden bijgedragen tot 
het tot stand komen van het ongeval, ten 
tweede, op grand van de overweging dat 
in hoofde van de verweerder De Backer 
de tenlastelegging C, die oorspronkelijk 
omschreven was als overtreding van arti
kel 19.3.1 van het Wegverkeersreglement, 
maar die door het vonnis heromschreven 
werd als overtreding van artikel 19.1 van 
datzelfde reglement, . en de tenlasteleg
ging D (overtreding van artikel 19.3.2", a, 
van het Wegverkeersreglement) bewezen 
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waren en verweerder voor beide feiten 
samen strafrechtelijk veroordeeld werd 
en, ten derde, op grond van volgende 
overwegingen: << Daar waar hij in zijn 
oorspronkelijke verklaring voorhoudt 
" bij het naderen van het kruispunt" zijn 
linkerrichtingslicht te hebben doen bran
den om zijn maneuver kenbaar te rna
ken en bij een latere ondervraging dit 
situeert op 50 a 100 meter voor het 
kruispunt, beweert de appellante De Bos
scher dat geen richtingslicht brandde. De 
getuige Dellaert kon geen uitsluitsel om
trent het al dan niet in werking zijn van 
de linkerrichtingslichten van het voer
tuig De Backer geven, evenmin als de 
ter plaatse gekomen verbalisanten die 
vastgesteld hebben dat het niet brandde, 
het glas stuk was doch de lamp intact, 
doch dit mogelijks als gevolg van het on
geval beschouwen », 

terwijl het bestreden vonnis dat aldus 
de verweerder De Backer enkel voor de 
overtredingen van de artikelen 19.1 en 
19.3.2", a, van het Wegverkeersreglement 
strafrechtelijk veroordeelt en hem enkel 
op basis van deze overtredingen voor de 
helft aansprakelijk verklaart, zonder uit 
te maken of verweerder ook artikel 
19.3.1 van het Verkeersreglement (de 
oorspronkelijke tenlastelegging) overtre
den had, of zonder te zeggen dat de over
treding van artikel 19.3.1 al of niet bewe
zen was, niet antwoordt op de conclusie 
van de eiseressen waarin uitvoerig aan
getoond werd waarom de verweerder De 
Backer ook artikel 19.3.1 overtreden had 
en hij derhalve ook op basis van deze 
overtreding voor de schade verantwoor
delijk was, en waarin met name ingeroe
pen was : « Aangezien daarenboven 
moeilijk ernstig kan betwist worden dat 
hij een inbreuk pleegde op de artikelen 
19.3.1 en 19.3.2. lnbreuk op artikel 19.3.1 : 
Aangezien mevrouw De Bosscher for
meel is dat het linkerrichtingslicht van 
de heer De Backer niet in werking was. 
Dat trouwens de heer De Backer dien
aangaande twee versies heeft afgelegd : 
- de eerste versie onmiddellijk na het 
ongeval : " bij het naderen van ,het kruis
punt deed ik mijn linkerrichtingslicht 
gaan teneinde mijn maneuver kenbaar 
te maken ... Gezien er geen tegenliggers 
uit de Vossestraat kwamen voerde ik 
mijn maneuver traag uit "; - tweede 
" spontane " versie, twee maanden na het 
ongeval : " Ik heb zeker een 50 a 100 me
ter voor het kruispunt mijn linker rich
tingsaanwijzer in werking gesteld. Aan 
het kruispunt ben ik gestopt om het te
genliggend verkeer niet te hinderen ... ". 

Aangezien de beklaagde De Backer zich 
moeilijk ernstig op deze tweede versie 
kan steunen om aan te tonen dat hij tij
dig zijn linkerrichtingslicht in werking 
heeft gesteld ... Dat deze tweede versie 
weinig geloofwaardig is nu hij stelt ge
stopt te zijn om tegenliggers niet te hin
deren, terwijl uit zijn eerste verklaring 
blijkt dat er geen tegenliggend verkeer 
was, en trouwens mevrouw De Bosscher 
geen inhaalmaneuver zou uitvoeren in
dien er tegenliggers waren. Dat wanneer 
de rechtbank aanneemt dat hij bij het 
naderen van het kruispunt zijn linker
richtingslicht in werking heeft gesteld, 
dit alleszins niet wijst op het feit dat dit 
tijdig is geschied, vermits partij De Bos
scher bij een snelheid van 60 km/uur ge
makkelijk 16,5 meter per sec. aflegt, zo
dat een tijdige aankondiging inderdaad 
minstens reeds 80 meter voor het kruis
punt dient te geschieden ... , en niet wan
neer men het kruispunt genaderd is ... », 
zodat het vonnis wegens gebrek aan ant
woord op bovengenoemd verweer niet re
gelmatig gemotiveerd is en artikel 97 
van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat de appelrechters 
verweerder uitnodigden zich te ver
dedigen wegens overtreding van ar
tikel 19.1 van het Wegverkeersregle
ment, met vaststelling dat die telast
legging « slaat op hetzelfde feit als 
wat ten grondslag ligt van de oor
spronkelijke telastlegging C »; dat 
verweerder wegens de heromschre
ven telastlegging werd veroordeeld; 

Overwegende dat de rechter, die 
de kwalificatie van een feit wijzigt, 
noodzakelijk beslist dat dit feit het 
in de oorspronkelijke kwalificatie 
omschreven misdrijf niet uitmaakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis wat de beslissing be
treft op de civielrechtelijke verde
ring van verweerder tegen eerste 
eiseres; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
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op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt ver
weerder in een vierde van de kos
ten; veroordeelt de eiseressen sa
men in de overige drie vierde; zegt 
dat er geen aanleiding is tot verwij
zing. 

. 16 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 484 

2' KAMER - 16 april 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- STRAFZAKEN - GESCHRIFT TOT STAVING 
VAN HET CASSATIEBEROEP VAN DE BE
KLAAGDE - GESCHRIFT MET EEN ONLEESBA
RE HANDTEKENING, ZONDER VERMELDING 
VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKE
NAAR. 

Het Hoi houdt geen rekening met een 
tot staving van het cassatieberoep van 
de beklaagde neergelegd geschrift dat 
een onleesbare handtekening draagt 
en de hoedanigheid van de onderteke
naar niet vermeldt (1). 

(COESSENS T. HEYNDRICKX P., HEYNDRICKX A., 
SCHAUVLIEGE) 

(A.R. nr. 9255) 

16 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitfer -_ 
Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 485 

2' KAMER 16 april 1985 

HOF vAN ASSISEN - RECHTSPLEGING 

TER ZITTING - VOORLEZING VAN HET AR
REST VAN VERWIJZING - GEEN OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN NOCH 
SUBSTANTIELE VORMVEREISTE. 

De voorlezing van het arrest van verwij
zing is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven en vormt geen sub
stantieel vormvereiste; het weglaten 
van die voorlezing leidt niet tot cassa
tie als het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling regelmatig aan 
de beschuldigde is betekend (1). (Artt. 
242 en 313 Sv.) (Impliciet.) 

(DE NAUW) 

(A.R. nr. 9435) 

16 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 486 

2' KAMER - 17 april 1985 

1° TAALGEBRUIK- STRAFZAKEN- DAG

VAARDING- TAAL VAN DE RECHTSPLEGING 
- BEGRIP. 

2° DAGVAARDING STRAFZAKEN 
TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - BEGRIP. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - SCHENDING - BEGRIP. 

Nota arrest nr. 485 : 

(1) Zie Cass., 5 april 1875 (Bull. en 
Pas., 1875, I, 186) en 2 feb. 1925 (ibid., 1925, I, 
123); FAUSTIN HELIE, Traite de J'instruction cri
minelle, d. III, Brussel, 1869, nr. 4955; S. SAsSE· 
RATH, La Cour d'assises, in Les Novelles, -------------------1 Procedure penale, d. II, vol. I, nrs. 761 tot 765; 

Nota arrest nr. 484 : 

(1) Zie Cass., 27 sept. 1977 (A.C., 1978, 128). 

M. GENDEBIEN et X. CARTON DE WIART, Les pour
vois en cassation en matiere repressive, ibid., 
nrs. 104 tot 108. 
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1° en 2o Een stempel met de Franse ver
melding « Parquet de police Malmedy, 
11 avril 1984, nr.288 », aangebracht op 
een dagvaarding om te verschijnen 
voor de Politierechtbank te Sankt Vith, 
welke dagvaarding in het Duits is ge
steld overeenkomstig de wet die het 
gebruik van die taal voorschrijft voor 
de rechtspleging voor die rechtbank, 
maakt geen dee] uit van die dagvaar
ding en neemt niet weg dat de dag
vaarding volledig in de taal van de 
rechtspleging is opgesteld. (Artt. 12 en 
17, eerste lid, wet 15 juni 1935.) 

3° Het recht van verdediging van be
klaagde wordt niet geschonden wan
neer deze, na regelmatig te zijn gedag
vaard voor de politierechtbank, door 
zijn raadsman wordt vertegenwoordigd 
op de in de dagvaarding vermelde te
rechtzitting en het verzoek van de 
raadsman om verdaging van de zaak 
ingewilligd wordt. 

(COMOTH) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 4034) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 november 1984 in 
hoger beroep en in het Duits gewe
zen door de Correctionele Recht
bank te Verviers en gelet op de 
voorziening en het verzoekschrift 
die in dezelfde taal zijn gesteld; 

Gelet op de op 8 januari 1985 door 
de eerste voorzitter gewezen be
schikking waarbij wordt beslist dat 
de rechtspleging vanaf de terechtzit
ting in het Frans zal worden voort
gezet: 

I. ... 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser veroordeeld wordt wegens de 
telastleggingen 4, 5 en 6 : 

Over het eerste middel, ... 
Over het tweede en het vijfde middel 

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

schending van de artikelen 145, 182, 184, 
211 van het Wetboek van Strafvordering,, 

12, 17, § 1, en 40 van de wet van 15 juni 
1935, 

doordat de dagvaarding om voor de po
litierechthank te verschijnen nietig en 
niet bestaande is vermits niet wordt aan
gegeven op welk tijdstip ze is afgegeven; 
dat een wezenlijk bestanddeel ontbreekt 
en dat de verdediging in haar rechten is 
geschaad, vermits ze niet kan nagaan of 
andere rechtsplegings- en verjaringster
mijnen zijn nageleefd : de dagvaarding 
evengoed in februari 1982, dus twee jaar 
v66r de feiten, afgegeven had kunnen 
zijn; dat op de eerste bladzijde van het 
origineel van de dagvaarding een stern
pel is aangebracht met de vermelding 
« Parquet de police Malmedy, 11 avril 
1984, nr. 4691/288 "• hetgeen volstrekt on
verenigbaar is met artikel 17, 1°, en/of 
artikel 12 van de wet van 15 juni 1935; 
dat zulks nog een reden te meer is die 
de nietigheid van de dagvaarding met 
zich meebrengt; dat de tegen beklaagde 
ingestelde rechtsvordering niet had mo
gen worden voortgezet vermits de dag
vaarding onwettig en onregelmatig is : 

Overwegende dat zowel uit het 
origineel als uit het door eiser bij de 
correctionele rechtbank neergelegde 
afschrift van de dagvaarding om op 
5 juni 1984 voor de Politierechtbank 
te Sankt Vith te verschijnen, blijkt 
dat die dagvaarding op 7 mei 1984 
ter hand is gesteld aan de moeder 
van eiser, die het origineel heeft ge
tekend voor ontvangst; 

Overwegende dat de op de dag
vaarding aangebrachte stempel 
waarop het middel doelt, geen deel 
uitmaakt van de dagvaarding die 
volledig in het Duits is gesteld; 

Dat het middel, in zoverre het de 
nietigheid van de dagvaarding aan
voert op grond dat ze, enerzijds, het 
tijdstip van afgifte niet vermeldt en, 
anderzijds, een vermelding in het 
Frans bevat, feitelijke grondslag 
mist; 

Dat het middel, in zoverre het be
toogt dat de verdediging in haar 
rechten is geschaad, terwijl beklaag
de door zijn raadsman was verte
genwoordigd op de in de dagvaar
ding vermelde terechtzitting van 5 
juni 1984 van de Politierechtbank te 
Sankt Vith en de raadsman de ver
daging van de zaak naar 19 juni 
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1984 gevraagd en verkregen heeft, 
niet kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, .. . 
Over het zesde middel, .. . 

En oven.vegende dat de substan
tHHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

17 april 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J. Haas, 
Verviers. 

Nr. 487 

2• KAMER - 17 april 1985 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - UITSPRAAK DOOR APPELRECHTER 
OP GROND VAN EEN DOOR DE GRIFFIER 
EENSLUIDEND VERKLAARDE UITGIFTE VAN 
HET BEROEPEN VONNIS - WETTIGHEID. 

(ALBERT, MIDREZ T. LEDENT, DEMAL, O.C.M.W. 
VERVIERS, ZURICH N.V., LANDSBON]J·:vAN DE 

NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4062) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 november 1984 in 
hoger beroep gewezen door 4e Cor
rectionele Rechtbank te Ver\riers; 

I. In zoverre de voorzienihg van 
eiseres, beklaagde, gerichL~!il tegen 
de beslissing op de tegen haar inge
stelde strafvordering : 

II .... 

III. 

IV. In zoverre de voorziening van 
eiseres, beklaagde en burgerlijke 
partij, gericht is tegen de b.eslissin
gen op door verweerder, het Open
baar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Verviers, tegen eiseres 
ingestelde civielrechtelijke · vorde
ring alsook op de civielrechtelijke 
vordering die door eiseres is inge
steld tegen de verweerders Philippe 
Ledent, beklaagde, en het echtpaar 
Ledent-Demal, burgerrechtelijk aan
sprakelijke partijen, en in zoverre 
de voorziening van eiser, burgerlijke 
partij, gericht is tegen de beslissing 
op de door hem tegen de verweer
ders Ledent en Ledent-Demal inge-
stelde civielrechtelijke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 782, 785, 788 
van het Gerechtelijk Wetboek, 163, 195 
van het W etboek van Strafvordering en 
97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de beslis
sing van de politierechtbank op enkele 
verbeteringen na bevestigt onder verwij
zing naar de redengeving van de eerste 
rechter, het beschikkende gedeelte van 
die beslissing en de daarin aangegeven 
wetsbepalingen, 

terwijl uit de uitgifte van het door de 
politierechtbank gewezen vonnis van 21 -----------------1 maart 1984 blijkt dat de handtekening 

De appelrechter mag uitspraak doen op 
grand van een door de griffier eenslui
dend verklaarde uitgifte van het beroe
pen vonnis, waarin wordt vastgesteld 
dat de minuut van het vonnis door de 
rechter en een griffier is ondertekend 
(1). 

(1) Zie Cass., 16 feb. 1971 (A.C., 1971, 586). van de rechter die deze beslissing heeft 
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gewezen en die van de griffier niet voor
komen qp de beslissing, zodat ze als niet 
bestaande moet worden beschouwd, daar 
de min\!lut ervan elke wettelijke waarde 
mist en het beroepen vonnis, nu het 
daarop ~teunt, de in het middel vermelde 
bepaling!;ln schendt, onder meer doordat 
het nietcten genoegen van recht met re
denen is omkleed en het beschikkende 
gedeelte niet voldoet aan de wettelijke 
vereisten: 

Ovenivegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, .blijkt dat de correctionele 
rechtbank in deze zaak uitspraak 
heeft g~daan op grond van een door 
de griffier van de politierechtbank 
eensluidend verklaarde uitgifte van 
het berQepen vonnis, waarin is vast
gesteld 'dat de minuut van het von
nis is ondertekend door de rechter 
en een 'klerk-griffier; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, 

Over het derde middel, ... 

Over het vierde middel, 

v .... 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van eiseres Simone Albert, in zover
re ze gericht is tegen de beslissing 
op de door het echtpaar Ledent-De
mal ingestelde civielrechtelijke vor
dering; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

Nr. 488 

2' KAMER - 17 april 1985 

1° SAMENHANG - STRAFZAKEN - SA
MENVOEGING OF SPLITS!NG VAN GEDINGEN 
- VEREISTEN VOOR EEN GOEDE RECHTSBE
DELING BEOORDELINGSBEVOEGDHEID 
VAN DE FEITENRECHTER- GRENZEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP DE KENN!SGEVING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° De feitenrechter oordeelt op onaan
tastbare wijze, mits het recht van ver
dediging in acht te nemen, of gedingen 
moeten worden gevoegd of gesplitst 
ter wille van een goede rechtsbedeling 
(1). 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel betrekking heeft op de kennisge
ving van de bestreden beslissing (2). 

(DECONNINCK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4224) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 februari 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 227 van 
het Wetboek van Strafvordering, 29, 30 
van het Gerechtelijk Wetboek en van de 
algemene rechtsbeginselen, 

doordat het arrest beslist dat het recht 
van verdediging niet is geschonden en 
dat de samenvoeging van de dossiers en 
de vervolgingen in de zaak van eiser 
Evrard, Runfola en litiskonsoorten niet 
wordt bevolen, 

terwijl er onmiskenbaar samenhang 
bestaat tussen de aan eiser en de aan 

17 april 1985 - 2' kamer- Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende conclu-1------------------
sie van de h. Piret, advocaat-generaal - (1) Cass., 6 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 9). 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en 
Simont. (2) Cass., 30 mei 1978 (A.C., 1978, 1156). 
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Evrard, Runfola en litiskonsoorten ten 
laste gelegde feiten, eiser immers onder 
bevel tot aanhouding werd gesteld door 
de onderzoeksrechter van Verviers, of
schoon geen enkel element van de telast
leggingen deze onder het gerechtelijk 
arrondissement Verviers deden ressorte
ren of de bevoegdheid van de onder
zoeksrechter van dat arrondissement be
paalde, deze laatste nochtans wettig is 
opgetreden vermits er onbetwistbaar sa
menhang bestond tussen de ten laste 
van eiser aangehouden feiten en deze 
aangehouden ten laste van Evrard die 
beschouwd wordt als de « baas >> van de 
vereniging van boosdoeners en te Ver
viers onder bevel tot aanhouding stond 
wegens een gijzelingsactie; dat deze te
lastlegging van gijzeling, die had plaats
gevonden in de gevangenis te Verviers, 
de bevoegdheid van de onderzoeksrech
ter en de onderzoeksgerechten te Ver
viers, wegens het bestaan van samen
hang, jegens eiser bepaalden; wanneer 
de samenhang onbetwistbaar is, het be
lang van het gerechtelijke onderzoek ge
biedt dat de misdrijven voor een en het
zelfde onderzoeksgerecht worden ge
bracht en het belang van een goede 
rechtsbedeling gebiedt dat de misdrijven 
door een en hetzelfde vonnisgerecht wor
den berecht; de klaarblijkelijke samen
hang vereist dat de tegen eiser, Evrard, 
Runfola en litiskonsoorten aangelegde 
dossiers zouden worden gevoegd en dat 
ze te zamen voor dezelfde onderzoeksge
rechten en dezelfde vonnisgerechten zou
den verschijnen: 

Overwegende dat de rechter op 
onaantastbare wijze en mits hij het 
recht van verdediging eerbiedigt, 
oordeelt of het al dan niet voegen 
van de zaken wegens de vereisten 
van een goede rechtsbedeling nood
zakelijk is; 

Dat het middel, zonder aan te dui
den hoe het recht van verdediging 
van eiser is geschonden, enkel kri
tiek oefent op de beoordeling van de 
rechter die de voeging van de zaken 
niet beveelt; 

Dat het niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 20 van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis en van de algemene rechtsbeginse
len, 

doordat het bestreden arrest niet bin
nen vierentwintig uren is betekend aan 

eiser, die aldus geen kennis heeft kun
nen nemen van de redengeving van dat 
arrest waarin moest worden geantwoord 
op de welbepaalde juridische conclusie 
van zijn raadsman, maar dat hem enkel 
is betekend dat het arrest de handhaving 
van zijn voorlopige hechtenis had bevo
len, 

terwijl de bovenvermelde wetsbepalin
gen de betekening van het volledige ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling voorschrijven : 

Overwegende dat de grief enkel 
betrekking heeft op de betekening 
van het arrest en derhalve geen be
trekking heeft op het arrest zelf; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk 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. 

17 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. A. Masset, Verviers. 

Nr. 489 

1' KAMER - 18 april 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -

VERKOOP VAN HET GEPACHTE GOED AAN DE 
AFSTAMMELING EN AAN DE ECHTGENOOT 
VAN DE AFSTAMMELING VAN DE EIGENAAR, 
GEHUWD ONDER HET WETTELIJK STELSEL 
VAN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN - BE
LEMMER!NG VOOR HET RECHT VAN VOOR
KOOP 
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Art. 52, :!, Pachtwet wordt niet geschon
den door de rechter die aan de pachter 
een recht van voorkoop weigert, wan
neer het gepachte goed wordt verkocht 
aan een afstammeling van de verpach
ter en aan diens echtgenoot, die ge
huwd zijn onder het wettelijk stelsel 
van gemeenschap van goederen (1). 

(TOPPET, DENGIS T. MICRA, GERBEHAYE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7244) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 november 1983 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 47, 51, 52, inzon
derheid 2", 53 van de Pachtwet van 4 no
vember 1969 en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de oorspronkelijke 
rechtsvordering van de eisers afwijst, op 
grond dat het beperkend karakter van 
de Pachtwet geen afbreuk doet aan de 
macht van de rechtbank om de wil van 
de wetgever uit te leggen, dat het wets
voorstel-Gheysen niet betekent dat de 
wil van de wetgever is gewijzigd en een 
ruimere draagwijdte heeft gekregen dan 
de huidige wet, in zoverre het voorstel 
ook betrekking zou hebben op het geval 
van een schoonzoon die gehuwd is onder 
het stelsel van scheiding van goederen, 
en op grona : -« dat ae kopers geliuwd 
waren zonder huwelijksovereenkomst en 
derhalve onder het wettelijk stelsel van 
gemeenschap van goederen vielen, als 
bepaald bij de artikelen 1398 en volgen
de van het Burgerlijk Wetboek; dat me
vrouw Micha (de derde verweerster), 
ingevolge artikel 1418 van het Burgerlijk 
W etboek, niet zonder toe stemming van 
haar man een onroerend goed kon ver
krijgen dat in de gemeenschap zou val
len; dat zijn verschijning bij de akte der
halve verplicht was en er geen enkele 
moeilijkheid zou zijn geweest als de no
taris enkel had aangetekend dat de 
schoonzoon instemde met de aankoop 
door zijn vrouw; dat men overigens had 
kunnen verduidelijken dat de aankoop 
met gemeenschappelijk geld gebeurde en 

dat er derhalve achteraf geen terugne
ming mogelijk was; dat de rechtsvorde
ring dus enkel kan worden ingesteld op 
grond van een vormvereiste, aangezien 
dP wil van de bij de akte betrokken par
tijen klaarblijkelijk was dat het goed in 
het gemeenschappelijk vermogen van de 
echtgenoten Gerbehaye-Micha zou val
len; dat de oplossing van de eerste rech
ter niet kan worden gehandhaafd omdat 
zij erop neerkomt te zeggen dat de wet
gever het recht van voorkoop heeft willen 
behouden bij verkoop aan de dochter en 
de schoonzoon van de eigenaar, terwijl, 
als zij gehuwd zijn onder een stelsel van 
gemeenschap van goederen, die wil van 
de wetgever gewoon, zonder enig bedrog, 
door toepassing van het huwelijksvermo
gensstelsel zou worden omzeild; dat men 
derhalve moet oordelen dat in bovenver
meld geval de wetgever het recht van 
voorkoop niet heeft willen behouden, nu 
het kon worden opgeheven door de 
naam van de schoonzoon niet als koper 
te vermelden, terwijl het goed hoe dan 
ook zijn overdeelde eigendom werd inge
volge het huwelijksvermogensstelsel; dat 
door die uitlegging de samenhang in de 
wil van de wetgever behouden blijft ''• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 52, 2", 
van de Pachtwet van 4 november 1969 
een aantal verwanten van de eigenaar
verkoper opsomt tegen wie de pachter 
zijn recht van voorkoop niet kan doen 
gelden; de echtgenoot van een kind van 
de eigenaar daaronder niet voorkomt; ar
tikel 52, 2", van de Pachtwet een dwin
gend karakter heeft en de daarin vervat
te opsomming derhalve beperkend is; het 
huwelijk met een van de in artikel 52, 2", 
opgesomde begunstigden niet voldoende 
is om van de echtgenoot een begunstigde 
te maken; zodat het vonnis, waarbij het 
bestaan van een recht van voorkoop ten 
aanzien van de eerste eiseres wordt ge
weigerd, terwijl het goed aan de schoon
zoon van de eigenaar is verkocht, niet 
naar recht is verantwoord (schending 
van de in het middel aangewezen bepa
lingen en inzonderheid van artikel 52, 2", 
van de Pachtwet); 

tweede onderdeel, artikel 52, 2", van de 
Pachtwet van 4 november 1969 geen uit
zondering maakt, wanneer tegelijkertijd 
aan een van de opgesomde personen en 
aan diens echtgenoot wordt verkocht; dit 
artikel evenmin een onderscheid maakt 
naar gelang van het huwelijksvermo
gensstelsel van de echtgenoten; dit arti

------------------1 kel op beperkende wijze moet worden 
(1) Zie Cass., 18 juni 1981, A.R. nr. 6280 

(A.C., 1980-81, nr. 606). 
uitgelegd; de wet geen uitlegging behoeft 
als haar bewoordingen duidelijk zijn; zo-
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dat het bestreden vonnis, dat aan de eer
ste eiseres geen recht van voorkoop wil 
toekennen hoewel het litigieuze goed 
aan de schoonzoon van de eigenaar is 
verkocht, omdat tegelijkertijd aan de 
dochter van de eigenaar en aan diens 
schoonzoon is verkocht, en omdat de 
echtgenoten onder een stelsel van ge
meenschap van goederen waren gehuwd, 
niet naar recht is verantwoord (schen
ding van de in het middel aangewezen 
bepalingen) : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin het bestreden von
nis artikel 97 van de Grondwet zou 
hebben geschonden; 

Dat het middel, in zoverre het die 
bepaling aanvoert, niet ontvankelijk 
is; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat in dit onderdeel 
wordt betoogd dat het bestreden 
vonnis niet naar recht is verant
woord op grond dat het goed aan de 
schoonzoon van de eigenaar was 
verkocht, nu de echtgenoot van een 
kind niet voorkomt in de beperken
de opsomming van de personen te
gen wie de pachter zijn recht van 
voorkoop niet kan doen gelden, als 
bepaald in artikel artikel 52, 2°, van 
de Pachtwet van 4 november 1969; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, zonder te betwisten dat 
voormelde opsomming beperkend is 
of dat de echtgenoot van een af
stammeling van de eigenaar er niet 
in voorkomt, erop wijst dat het liti
gieuze goed niet door de schoonzoon 
van de verpachter aileen is verkre
gen, maar door de dochter van de 
eigenaar en haar echtgenoot samen, 
die onder het wettelijk stelsel van 
gemeenschap van goederen zijn ge
huwd, en dat de wetgever, voor zo'n 
geval, niet heeft kunnen willen dat 
het recht van voorkoop behouden 
zou worden op de enkele grond dat 
in de verkoopakte de naam van de 
schoonzoon als koper wordt ver
meld, terwijl het goed hoe dan ook 
ingevolge het huwelijksvermogens
stelsel onverdeelde medeeigendom 
van de echtgenoten wordt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat dit onderdeel 
betoogt dat het bestreden vonnis 
niet naar recht is verantwoord, op 
grond dat de rechtbank, nu artikel 
52, 2°, van de Pachtwet van 4 no
vember 1969 geen onderscheid 
maakt naar gelang van het huwe
lijksvermogensstelsel van de echtge
noten-kopers, ten onrechte beslist 
dat er geen verkoop is wanneer de 
afstammeling en zijn echtgenoot on
der een stelsel van gemeenschap 
van goederen zijn gehuwd; 

Overwegende dat de rechtbank, 
zonder de genoemde wet te schen
den, heeft kunnen oordelen dat zij 
geen afbreuk doet aan het huwe
lijksvermogensstelsel van de afstam
meling van de verpachter, ook al 
volgt daaruit dat, bij aankoop van 
het verpachte goed door die afstam
meling, zijn echtgenoot medeeige
naar van het goed wordt; 

Dat geen van beide onderdelen 
kan worden aangenomen; 

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

18 april 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Si
mont en Van Ommeslaghe. 

Nr. 490 

1' KAMER - 18 april 1985 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE

KENTENIS OP GROND VAN OP ONGEOORLOOF
DE WIJZE VERKREGEN BEW!JSELEMENTEN -
GEVOLGEN 
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2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR

GERLIJKE ZAKEN - VORDERING AFGEWEZEN 
OP GROND VAN FEITELIJKE OMSTANDIGHE
DEN DIE AAN DE BEOORDELING VAN DE 
RECHTER ZIJN ONDERWORPEN - WETTIG
HEID. 

3° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA

KEN - VORDERING AFGEWEZEN OP GROND 
VAN FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN DIE AAN 
DE BEOORDELING VAN DE RECHTER ZIJN ON
DERWORPEN - WETTIGHEID. 

4° RECHT VAN VERDEDIGING - BUR
GERLIJKE ZAKEN- VORDERING AFGEWEZEN 
OP GROND VAN FEITELJJKE OMSTANDIGHE
DEN DIE AAN DE BEOORDELING VAN DE 
RECHTER ZIJN ONDERWORPEN - WETTIG
HEID. 

1" Een bekentenis die is gedaan op 
grand van op ongeoorloofde wijze ver
kregen bewijselementen, zoals een 
schending van het beroepsgeheim, kan 
zelf niet als bewijs in aanmerking wor
den genomen (1}. 

2", 3" en 4" De rechter schendt noch het 
recht van verdediging, noch de artt. 
774, tweede lid, en 1138, :!', Ger. W. 
wanneer hij, zonder de heropening van 
de debatten te bevelen, de afwijzing 
van een vordering laat steunen niet op 
een exceptie die voor hem niet zou 
zijn aangevoerd, maar wei op feitelijke 
omstandigheden die de partijen aan 
zijn beoordeling hebben onderworpen 
(2). 

(LA CITE N.V., CONDOR N.V. 

T. DUMONT, VERBINNEN, DURET) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7248} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1318 tot 1320, 
1322, 1354, 1356 van het Burgerlijk Wet-

(1) Zie Cass., 29 okt. 1962 (Bull. en 
Pas., 1963, I, 272). 

(2) Cass., 12 sept. 1980, A.R. nr 2899 
(AC., 1980-81, nr 31); Zle Cass., 18 Jan. 1984, 
A.R. nr 2921 (AC .. 1983-84, nr 260). 

boek, 700, 774, tweede lid, 870, 1068, eer
ste lid, en 1138, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, uit de miskenning van het al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging en uit de schending van artikel 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de vordering van de verweer
ders strekte tot het bekomen van het 
voordeel van de verzekeringsovereen
komst die wijlen Joseph Verbinnen met 
de eerste eiseres had gesloten, en dat de 
eerste verweerster daartegen opwierp 
dat die overeenkomst nietig was wegens 
bedrieglijke verzwijging door haar verze
kerde, te weten zijn onjuiste antwoorden 
op de vragen van het verzekeringsvoor
stel, na te hebben beslist dat « de ant
woorden op de vragen D en G grove leu
gens zijn, en inzonderheid dat duidelijk 
blijkt dat het antwoord " neeh " op de ru
briek G (betreffende heelkundige ingre
pen en hospitalisaties) betrekking heeft 
op alle vragen van die rubriek en de ap
pellanten (thans verweerders) ten on
rechte betogen dat er diende te worden 
aangenomen dat de vraag over de hospi
talisatie niet werd beantwoord ''• en na 
te hebben beslist dat de getuigschriften 
van 10 maart en 20 april 1976 van dr. G. 
grove schendingen van het beroepsge
heim zijn en uit de debatten moeten 
worden geweerd, beslist dat de feiten die 
wijlen Joseph Verbinnen volgens de eer
ste eiseres heeft verzwegen, niet kunnen 
worden bewezen door de gerechtelijke 
en buitengerechtelijke bekentenissen 
van de eerste verweerster; en zulks op 
grond dat « de gei:ntimeerde (thans eer
ste eiseres) aanvoert dat buiten de twee 
getuigschriften van dr. G., rekening moet 
worden gehouden met de gerechtelijke 
en buitengerechtelijke bekentenissen 
van de eerste appellante (thans eerste 
verweerster}, die toegeeft dat haar man 
op het ogenblik van het sluiten van de 
overeenkomst in een slechte gezond
heidstoestand verkeerde; dat het buiten 
kijf staat dat de ge'intimeerde (thans eer
ste eiseres) op grond van die twee ge
tuigschriften vanaf 14 mei 1976, dus on
geveer twee maanden na het overlijden, 
de betaling heeft geweigerd; dat (de eer
ste verweerster) daarom heeft gemeend 
te moeten beweren dat haar man zijn 
gezondheidstoestand helemaal niet had 
verborgen voor de afgevaard1gde van de 
maatschappij die de vragenl!jst van het 
voorstel moest mvullen, dat ZlJ tegen 
laatstgenoemde (de heer March1} klacht 
heeft ingediend wegens m1sbrmk van 
blancovolmacht; dat de heer March1 de 
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versie van de blancovolmacht krachtig 
heeft betwist (ze is inderdaad weinig ge
loofwaardig) en de beschuldiging als zou 
hij de antwoorden van J. Verbinnen on
juist hebben overgeschreven, ten stellig
ste heeft ontkend; dat de appellante Du
mont in de loop van de rechtspleging 
dezelfde verdediging is blijven voeren, 
met de bekentenis dat haar man maag
zweren had gehad en tweemaal was ge
opereerd; dat het evenwel duidelijk is 
dat die bekentenissen een rechtstreeks 
antwoord vormen op de weigering tot be
taling die gegrond is op de twee ge
tuigschriften en dat mevrouw Dumont 
zorider die getuigschriften een dergelijke 
verdediging nooit zou hebben gevoerd; 
tlat men derhalve niet zonder tegenstrij
digheid kan bevelen de getuigschriften 
te weren en tegelijkertijd de bekentenis
sen aannemen die daaruit voortvloeien; 
dat de bekentenissen van de eerste ap
pellante dus logischerwijze voor niet be
staande moeten worden gehouden » en 
bovendien beslist dat de eerste eiseres 
« het bedrog niet bewijst en niet aan
biedt te bewijzen dat zij krachtens het in 
de polis vervatte beding van onbetwist
baarheid moest bewijzen •, 

terwijl, eerste onderdeel, hij die be
kent door zijn bekentenis definitief is 
gebonden; het arrest, door aan de eerste 
eiseres het voordeel van verweersters ge
-rechtelijke bekentenis te ontnemen, ter
wijl die bekentenis volledig bewijs ople
vert tegen hem die de bekentenis heeft 
gedaan en de rechter verbindt (artikel 
1356, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek), de absolute wettelijke bewijswaar
de van een bekentenis miskent en bo
vendien het recht van verdediging van 
de eerste verweerster en de regels inza
ke de bewijslast aantast (schending van 
de artikelen 1356, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging 
en van de artikelen 1315 van het Burger
lijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek); de bekentenis bovendien 
slechts kan worden herroepen voor een 
dwaling omtrent de feiten (artikel 1356, 
v1erde lid, van het Burgerlijk Wetboek); 
de omstandigheid dat de verweerders, 
zonder de door dokter G. aan de eerste 
eiseres afgeleverde getuigschriften, niet 
zouden hebben bekend dat de echtgenoot 
van de eerste verweerster maagzweren 
had gehad en tweemaal werd geopereerd 
alvorens de litigieuze verzekeringspolis 
te ondertekenen, geen dwaling omtrent 
de feiten is; de verweerders zelf overi
gens die bekentenis niet hebben inge-

trokken; daaruit volgt dat het arrest, dat 
uitdrukkelijk aanneemt dat " de ver
weerders in hun verdediging hebben be
kend dat wijlen Verbinnen maagzweren 
had gehad en tweemaal werd geope
reerd », niet zonder miskenning van het 
onherroepelijk karakter van een derge
lijke bekentenis, heeft kunnen oordelen 
dat zij ongedaan was onder voorwendsel 
dat die bekentenis, zonder de, naar men 
vooropstelt, ongeoorloofde overlegging 
van de medische getuigschriften van 
dokter G., niet zou zijn gedaan (scherr
ding van de artikelen 1354 en 1356, in
zonderheid vierde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, de verweerders 
noch bij conclusie noch elders hebben 
aangevoerd dat zij, zonder de overleg
ging van de medische getuigschriften 
van dokter G., nooit zouden hebben be
kend dat wijlen Verbinnen maagzweren 
had gehad en tweemaal werd geope
reerd; het hof van beroep derhalve, door 
te zeggen dat de verweerders zonder die 
getuigschriften nooit dergelijke bekente
nissen zouden hebben afgelegd, en door 
op grond daarvan te beslissen dat die be
kentenissen ongedaan zijn, ambtshalve 
een exceptie heeft opgeworpen die in de 
conclusie van de partijen niet voorkomt; 
het hof derhalve uitspraak heeft gedaan 
over een geschil dat niet voor het hof 
was gebracht (schending van de artike
len 700, 1068, eerste lid, en 1138, 2', van 
het Gerechtelijk Wetboek); het hof hoe 
dan ook het recht van verdediging van 
de eerste eiseres heeft miskend, door het 
haar onmogelijk te maken een verweer
middel te weerleggen dat door de ver
weerders niet was aangevoerd (misken
ning van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging en schending van 
artikel 774, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek waarin dat beginsel wordt 
toegepast); 

derde onderdeel, de eerste eiseres bij 
conclusie betoogde dat « de gegevens van 
de zaak in dit geval ten overvloede de 
zware fout, ja zelfs het bedrieglijk opzet, 
van de verzekerde aantonen » en vervol
gens een omstandige argumentatie in 
feite en in rechte heeft ontwikkeld waar
uit zij besloot dat de verzekerde te kwa
der trouw was en niet « werd gedekt 
door het beding van onbetwistbaarheid , 
en zij in haar aanvullende conclusie 
haar argumentatie nopens het aan haar 
verzekerde ten laste gelegde bedrog 
heeft verduidelijkt; de eerste eiseres al
dus het bedrog van haar verzekerde be
wees of althans aanbood te bewijzen, zo-
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wel op grand van de door het arrest 
afgewezen medische getuigschriften als 
van het geheel van de andere omstandig
heden en overwegingen die zij in die 
conclusie heeft uiteengezet; daaruit volgt 
dat het arrest, door te stellen dat de eer
ste eiseres het bedrog dat zij diende aan 
te tonen, niet bewijst noch aanbiedt te 
bewijzen, de bewijskracht van de hoofd
en aanvullende conclusie van de eerste 
eiseres miskent, althans in zoverre in 
die conclusie het aanbod tot bewijs van 
het bedrog was vervat (schending van de 
artikelen 1318 tot 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en het bovendien de 
conclusie van de eerste eiseres niet be
antwoordt, in zoverre zij het bestaan van 
dat bedrog beoogde te bewijzen (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van be
roep, na twee geneeskundige ge
tuigschriften uit de debatten te heb
ben geweerd op grond dat zij een 
schending van het beroepsgeheim 
uitmaken, oordeelt dat het buiten 
kijf staat dat de eerste eiseres op 
grond van die twee getuigschriften 
de betaling heeft geweigerd, dat de 
eerste verweerster daarom gemeend 
heeft te moeten beweren dat haar 
man zijn gezondheidstoestand hele
maal niet had verborgen voor de af
gevaardigde van de maatschappij 
die de vragenlijst van het voorstel 
moest invullen, dat zij tegen 
laatstgenoemde klacht heeft inge
diend wegens misbruik van blanco
volmacht, dat zij dezelfde verdedi
ging is blijven voeren met de beken
tenis dat haar man maagzweren 
had gehad en tweemaal was geope
reerd, dat het evenwel duidelijk is 
dat die bekentenissen een recht
streeks antwoord vormen op de wei
gering tot betaling die gegrond is op 
de twee getuigschtiften en dat de 
eerste verweerster, zonder die ge
tuigschriften, een dergelijke verdedi
ging nooit zou hebben gevoerd; 

Dat het hof van beroep op grand 
van die vaststellingen wettig heeft 
kunnen beslissen dat de << bekente
nissen », bekomen aan de hand van 
op ongeoorloofde wijze verkregen 
bew1jselementen, met tegen de ver-

weerders in aanmerking konden 
worden genomen; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het hof van be
roep, door de in het antwoord op het 
eerste onderdeel herhaalde overwe
gingen, de verwerping van de vorde
ring niet heeft gegrond op een ex
ceptie die voor het hof niet was 
aangevoerd, maar op feitelijke om
standigheden die de partijen aan 
het hof ter beoordeling hadden voor
gelegd; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in dit onder
dee! aangevoerde conclusie geen be
wijsaanbod noch andere bewijsele
menten bevat dan de geneeskundige 
getuigschriften en de << bekentenis
sen >> van de verweerster Dumont; 

Dat het arrest zegt dat << in die 
omstandigheden », dat wil zeggen de 
verwerping van de getuigschriften 
en van de << bekentenissen » als be
wijzen van het door eiseres aange
voerde bedrog, << dient te worden 
vastgesteld dat de (eerste eiseres) 
het bedrog niet bewijst noch aan
biedt te bewijzen dat zij krachtens 
het in de polis vervatte beding 
van onbetwistbaarheid moest aanto
nen »; 

Dat het aldus de conclusie van de 
eerste eiseres beantwoordt zonder 
de bewijskracht ervan te misken
nen; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eiseres
sen m de kosten 
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18 april 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 491 

2' KAMER - 18 april 1985 

1° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE OR

DENING EN STEDEBOUW, ART. 65, § 1 - KEU
ZE VAN DE WETTELIJK BEPAALDE HERSTEL
MAATREGEL - DISCRETIONAIRE BEVOEGD
HEID VAN DE BESTUURSOVERHEID- DRAAG
WIJDTE. 

2° GRONDWET - ARTIKEL 107 - STEDE

BOUW - WET RU!MTELIJKE ORDENING EN 
STEDEBOUW, ART. 65, § 1 - VORDERING VAN 
DE BESTUURSOVERHEID HOUDENDE KEUZE 
VAN DE HERSTELMU\ATREGEL - GEEN BE
SLU!T OF VERORDENING IN DE ZIN VAN ART. 
107 GW. 

3° RECHTERLIJKE MACHT - STEDE-

BOUW - WET RU!MTELIJKE ORDENING EN 
STEDEBOUW, ART. 65, § 1A -VORDERING VAN 
DE BESTUURSOVERHEID TOT HERSTEL VAN 
DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - BEOOR-
DELINGSBEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN 
RECHTBANKEN. 

4° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE OR-

DENING EN STEDEBOUW, ART. 65, § 1A - VOR
DERING VAN DE BESTUURSOVERHEID TOT 
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE' VORIGE 
STAAT - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN 
DE HOVEN EN RECHTBANKEN. 

5° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE OR-

DENING EN STEDEBOUW, ART. 65, § 1A - VOR
DERING VAN DE BESTUURSOVERHEID TOT 
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT - ONEVENREDIGHEID TUSSEN DE GE-

6° RECHTERLIJKE MACHT - STEDE

BOUW - WET RUIMTELIJKE ORDENING EN 
STEDEBOUW, ART. 65, § 1A - VORDERING VAN 
DE BESTUURSOVERHEID TOT HERSTEL VAN 
DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - ONEVEN
REDIGHEID TUSSEN DE GEVORDERDE HER
STELMAATREGEL EN DE ERNST VAN DE 
OVERTRED!NG - BEOORDELINGSBEVOEGD
HEID VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN. 

1° Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw houdt in dat de keuze met 
betrekking tot de wettelijk bepaalde 
herstelmaatregelen aan de gemachtig
de ambtenaar of aan het college van 
burgemeester en schepenen, dan wei, 
naar gelang van het geval, aan heiden 
toekomt; die keuze impliceert een ste
debouwkundige beoordeling van de 
goede plaatselijke ordening en behoort 
in zoverre tot de discretionaire 
bevoegdheid van de bestuursoverheid 
(1). 

2° De met toepassing van art. 65, § 1, 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw bij de rechtbank ingestelde vor
dering ingevolge de beslissing van de 
bevoegde bestuursoverheid met betrek
king tot de keuze van de herstelmaat
regel is geen besluit of verordening in 
de zin van art. 107 Gw. en is derhalve 
niet aan de door die grondwettelijke 
bepaling voorgeschreven rechterlijke 
toetsing onderworpen. 

VORDERDE HERSTELMU\ATREGEL EN 

(1) Zie : Memorie van Toelichting bij Ont
werp van wet tot wijziging van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedebouw, Pari. St. 
Senaat, 1958-69, nr. 559/48, 49, 90; Verslag na
mens de verenigde commissies voor de Justitie 
en de Openbare Werken uitgebracht door de 
heren Hambye en Merchiers, Pari. St. Senaat, 
1969-1970, nr. 525172 en 73; Verslag namens de 
commissie voor de Openbare Werken uitge
bracht door de heer De Seranno, Pari. St. Ka
mer, 1970-1971, nr. 773/39 en 40; Parlementaire 
Hand., Senaat, 1970-1971, 14 oktober 1970, 28, 
29; 15 oktober 1970, 75, 76, 77; 20 oktober 1970, 
81, 82; DE SuRAY J., Droit de I'urbanisme et de 
I'environnement, 1979, d. III, nr. 1008, biz. 257; 
BocKEN H., Het aansprakelijkheidsrecht als 
sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, 
biz. 234, noot 241, biz. 235, noot 242; BoUILLARD 
PH., Les sanctions en matiere d'urbanisme, 
Dialogue du droit et des faits, Seres, avril 
1957, Amenagement du territoire et droit fan
cier, biz. 11-22; VANDEN BoRRE PH., « Le permis 
de batir, de lotir, les certificats d'urbanisme et 

DE les sanctions », in Le droit de fa construction 
ERNST VAN DE OVERTREDING - BEOORDE- et de I'urbanisme, Editions du Jeune Barreau, 
LINGSBEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN 
RECHTBANKEN. 

1976, biz. 320; VEKEMAN R., Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw, biz. 288. 
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3• en 4• Het behoort tot de bevoegdheid 
van de Rechterlijke Macht te toetsen 
of de met toepassing van art. 65, § 1, 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw ingestelde vordering van de ge
machtigde ambtenaar tot herstel van 
de plaats in de vorige staat rechtsgel
dig wordt uitgeoefend en of die vorde
ring strookt met de wet en niet door 
machtsafwending of machtsoverschrij
ding is aangetast; wanneer evenwel de 
gemachtigde ambtenaar met toepas
sing van voormelde wetsbepaling het 
herstel van de plaats in de vorige staat 
rechtsgeldig heeft gevorderd om de ge
volgen van het misdrijf te doen ver
dwijnen, moet de rechter, behoudens 
regularisatie, in de regel die vordering 
toewijzen, bijaldien geen andere wette
lijk bepaalde herstelmaatregel door de 
bevoegde administratieve overheid re
gelmatig aan de rechter wordt voorge
steld (2). 

5• en a· Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw sluit een onder
zoek door de rechter naar een aange
voerde onevenredigheid tussen de door 
de bevoegde bestuursoverheid gekozen 
herstelmaatregel en de ernst van de 
overtreding niet uit; dergelijke oneven
redigheid kan evenwel slechts afgeleid 
worden uit andere elementen dan die 
welke tot de uitsluitende beoordelings
bevoegdheid van de bevoegde be
stuursoverheid behoren. 

(DE KOCK H., DE KOCK D. 
T. VLAAMSE GEWEST E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7489) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1982 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op de door de burger
lijke partijen ingestelde vordering 
tot herstel van de plaats op grond 

van artikel 65 van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, en op het ver
zoekschrift tot tussenkomst van het 
college van burgemeester en schepe
nen van de gemeente Overijse, vrij
willig tussengekomen partij; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
het verzoek tot tussenkomst van het 
college van burgemeester en schepe
nen van de gemeente Overijse, vrij
willig tussengekomen partij, niet 
ontvankelijk wordt verklaard : 

Overwegende dat de eisers met 
die verweerder geen geding voerden 
voor de feitenrechter en dat ten las
te van de ene en ten voordele van 
de andere geen veroordeling werd 
uitgesproken; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
vorderingen van de burgerlijke par
tijen: 

Over het. middel, afgeleid uit de schen~ 
ding van de artikelen 65, in het bijzon
der 65, §§ 1 en 2, van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, gewijzigd bij de wet van 22 de
cember 1970, 92, 93, 97 en 107 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de afbraak van 
de litigieuze loods en het herstel in de 
vorige toestand overeenkomstig de vor

. deringen van de gemachtigde ambtenaar 
beveelt, en de drie middelen verwerpt 
die de eisers lieten gelden waaruit bleek 
dat de herstelmaatregel gevorderd door . 

. de ambtenaar aangetast was door over
schrijding en afwending van macht, en 
deze beslissingen rechtvaardigt op grond 
van de overwegingen : (1 •) dat de keuze 
van de herstelmaatregel tot de soeverei-------------------1 ne appreciatie van de gemachtigde amb

(2} Cass., 6 maart 1973 (A.C., 1973, 655); 15 
juni 1976 (ibid., 1976, 1146}; 19 sept. 1978 
(ib~d., 1978-79, 67}; 8 sept. 1982, A.R. nr. 2221 
(1b1d., 1982-83, nr. 20}; 25 apnl 1984, A.R. 
nr. 3504 (ibid., 1983-84, nr. 492} (R. W., 
1984-1985, kol. 1162}; Raad van State, 21 sept. 
en 12 okt. 1982, Ver.Arr. R.v.S., nrs. 22494 en 
22534. 

tenaar behoort, en dat, indien de hoven 
·en rechtbanken bevoegd zijn de vorde
ring van de gemachtigde ambtenaar 
naar wettelijkheid te toetsen, ze integen-: 
deel niet de bevoegdheid hebben om zich 
over de opportuniteit van deze vordering 

. uit te spreken; (2") wat betreft het eerste· 
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middel van de eisers betreffende de 
machtsafwending, dat dit ingeroepen 
verweer geen steun vindt in het strafdos
sier en dat « de door beklaagden naar 
voren gebrachte argumentatie niet ter 
zake dienend is, nu de gemachtigde amb
tenaar op 28 mei 1980 de afbraak van de 
loods rechtsgeldig heeft gevorderd »; 
(3") wat het tweede middel van de eisers 
aangaat, « dat de vordering van de ge
machtigde ambtenaar niet door over
schrijding van macht is aangetast, dat 
deze vordering, in de huidige stand van 
rechtspleging, niet stoelt op de overtre
ding van wijziging van relief van de bo
dem, doch op het feit dat de gevels in he
ton in plaats van bakstenen werden 
opgericht, (en), dat zelfs indien andere 
inbreuken hersteld zijn geweest, de keuze 
van de herstelmaatregel tot de soeverei
ne beoordeling van de gemachtigde amb
tenaar behoort, zodat niet kan voorge
houden worden dat voornoemde ambte
naar terzake de perken van zijn 
bevoegdheid te buiten is gegaan >>; 
(4") wat het derde middel van de eisers 
aangaat, « dat beklaagden zich ten slotte 
vergeefs beroepen op het feit dat de ge
vorderde herstelmaatregelen niet aange
past zijn aan de ernst van de overtre
ding, dat de gemachtigde ambtenaar 
immers soeverein oordeelt over de te ne
men herstelmaatregelen, dat hij reke
ning mag houden met de plaatselijke 
ruimtelijke ordening en redenen van al
lerlei nut (en) dat beklaagden overigens 
zelf toegeven dat de wetgever van 1970 
aan het bestuur de keuze heeft gelaten 
onder de drie voorziene herstelmaatrege
len en dat de rechter door de keuze on
der die drie maatregelen gebonden is », 

terwijl, eerste onderdeel, de motive
ring van het arrest niet toelaat na te 
gaan of de rechters ten gronde beschouwd 
hebben dat de beslissing van de gemach
tigde ambtenaar gebaseerd was op rele
vante en pertinente motieven en, van
daar, onaanvechtbaar op het vlak van' 
haar interne wettelijkheid, zonder in een 
opportuniteitscontrole te vervallen die 
verboden is aan de rechters, of dat ze be
schouwd hebben dat de controle van de 
motieven van de gezegde beslissing 
waartoe de eisers hen verzochten over te 
gaan, erop neerkwam de opportuniteit 
ervan te controleren, waartoe ze even
min gerechtigd waren; dat het bestreden 
arrest door dergelijke dubbelzinnigheid 
niet regelmatig is gemotiveerd (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de omstandigheid 
dat de keuze van de herstelmaatregel tot. 

de soevereine appreciatiebevoegdheid 
van de gemachtigde ambtenaar behoort 
en bijgevolg de rechter de opportuniteit 
ervan niet kan apprecieren, de rechter 
zijn bevoegdheid, vervat in artikel 107 
van de Grondwet, te weten onwettelijk
heden in de keuze van de gemachtigde 
ambtenaar te censureren, niet ontneemt; 
dat deze keuze, zoals elke administratie
ve handeling, zelfs discretionair, hetzelf
de doel moet nastreven als datgene 
waarvoor de wet de uitgeoefende be
voegdheid aan de gemachtigde ambte
naar heeft verleend; dat de controle van 
de motieven van de keuze door de ge
machtigde ambtenaar gemaakt tussen de 
drie herstelmaatregelen bepaald bij arti
kel 65, § 1, van de wet van 29 maart 
1962, niet enkel inhoudt dat de rechter 
bevoegd is de juistheid van de motieven 
ten opzichte van de feiten van het geval 
na te gaan, maar eveneens dat hij de 
bevoegdheid heeft de pertinentie van de 
feiten ingeroepen door de gemachtigde 
ambtenaar tot staving van zijn beslis
sing, evenals het evenwicht tussen de ge
kozen maatregelen en het nagestreefde 
doel, na te gaan; dat door het eerste be
zwaar van de eisers ter zijde te schuiven 
door het motief dat hun argumentatie 
niet ter zake dienend was omdat de ge
machtigde ambtenaar op 28 mei 1980 
wettelijk de afbraak van de loads had 
gevorderd, en het tweede en derde be
zwaar ingeroepen door de eisers te ver
werpen omwille van het motief, in hoofd
zaak, dat de keuze van de herstelmaatre
gel tot de soevereine appreciatiebevoegd
heid van de gemachtigde ambtenaar 
behoorde en de rechter bond, waardoor 
enerzijds niet kan beweerd worden dat 
deze ambtenaar door de afbraak van de 
loods te vragen de grenzen van zijn 
bevoegdheid te buiten ging en anderzijds 
de eisers tevergeefs het onevenwicht tus
sen deze maatregel en de ernst van de 
overtreding aanvoerden, het arrest de re
gels die de controle door de rechter van 
de motivering van bestuurshandelingen, 
zelfs discretionaire, beheersen, zoals 
hierboven uiteengezet, schendt, waar
door bijgevolg de beslissing niet wette
lijk is verantwoord (schending van de ar
tikelen 65 van de wet van 29 maart 1962, 
92, 93 en 107 van de Grondwet); 

derde onderdeel, in de hypothese dat 
de keuze van de gevorderde herstelmaat
regel door de gemachtigde ambtenaar 
als dusdanig zou ontsnappen aan de le
galiteitscontrole door de rechter omwille 
van het discretionair karakter ervan, 
dan nag heeft de rechter de bevoegdheid, 
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vanaf het ogenblik dat de gemachtigde 
ambtenaar een bepaalde wijze van her
stel gekozen heeft, de manier waarop hij 
zijn beslissing uitvoert te censureren, dit 
wil zeggen met name het evenwicht tus
sen de uitvoeringsmiddelen en het nage
streefde doel na te gaan; dat hieruit 
volgt dat door het derde bezwaar van de 
eisers te verwerpen om de reden dat de
ze tevergeefs inriepen dat de maatregel 
gevorderd door de gemachtigde ambte
naar (te weten de gehele afbraak van de 
litigieuze loods) niet was aangepast aan 
de ernst van de overtreding, aangezien 
de gemachtigde ambtenaar soeverein de 
te nemen herstelmaatregel bepaalt, ter
wijl hij rekening kan houden met de 
plaatselijke ruimtelijke ordening of met 
om het even welke reden van openbaar 
nut, niet verder gepreciseerd door het ar
rest, de feitenrechters hun beslissing 
niet wettelijk verantwoorden (schending 
van de artikelen 65 van de wet van 29 
maart 1962, 92, 93 en 107 van de Grond
wet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

ervan uitgaan dat « het tot de 
bevoegdheid van het hof (van be
roep) behoort de vordering van de 
gemachtigde ambtenaar naar wette
lijkheid te toetsen ( ... ) zonder zich 
over de opportuniteit van deze vor
dering te mogen uitspreken »; 

Overwegende dat ten aanzien van 
de interne wettigheid, de appelrech
ters het verweer van de eisers als 
zou die vordering op een machtsaf
wending of een machtsoverschrij
ding berusten met opgave van rede
nen verwerpen; dat het arrest erop 
wijst dat de vordering tot herstel 
van de plaats in de vorige staat 
steunt op het feit dat, in strijd met 
de voorschriften van de bouwver
gunning, de gevels van de loods in 
beton, en niet in baksteen werden 
opgetrokken; dat het arrest voorts 
vaststelt dat eiser strafrechtelijk 
werd veroordeeld wegens het uitvoe
ren van die werken en het in stand 
houden ervan; 

Overwegende dat de appelrechters 
het verweer van de eisers dat de ge
vorderde herstelmaatregel niet aan
gepast is aan de ernst van de over
treding weigeren te onderzoeken op 

grond « dat de gemachtigde ambte
naar immers soeverein oordeelt over 
de te nemen herstelmaatregel; dat 
hij rekening mag houden met de 
plaatselijke ruimtelijke ordening en 
redenen van allerlei nut; dat de (ei
sers) overigens zelf toegeven dat de 
wetgever van 1970 aan het bestuur 
de keuze heeft gelaten onder de drie 
voorziene herstelmaatregelen en dat 
de rechter door de keuze onder die 
drie maatregelen gehouden is »; 

Overwegende dat het uit het vo
renstaande blijkt dat de appelrech
ters als hun oordeel te kennen ge
ven dat het tot de bevoegdheid van 
de rechterlijke macht behoort de 
vordering van de gemachtigde amb
tenaar op haar externe en interne 
wettigheid te toetsen en te onder
zoeken of ze strookt met de wet dan 
wel op machtsoverschrijding of 
machtsafwending berust, terwijl het 
niet aan de rechter staat de opportu
niteit van die vordering te beoorde
len; 

Dat derhalve niet op dubbelzinni
ge motieven steunt de weigering 
van de appelrechters de door de ge
machtigde ambtenaar gevorderde 
herstelmaatregel te onderzoeken op 
zijn evenredigheid met de ernst van 
de feiten; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de onderdelen 
niet preciseren waarin de schending 
van de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet zou bestaan; 

Dat de onderdelen in zoverre niet 
ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat de met toepas
sing van artikel 65, § 1, van de Ste
debouwwet door de gemachtigde 
ambtenaar of het college van burge
meester en schepenen, met hun ge
zamenlijk akkoord in de sub b en c 
van die wetsbepaling bedoelde ge
vallen, getroffen beslissing die hun 

• keuze tot uitdrukking brengt, geen 
besluit of verordening is in de zin 
van artikel 107 van de Grondwet; 
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dat die beslissing enkel tot gevolg 
heeft de vordering van het bestuur 
waarbij de rechter wordt verzocht 
uitspraak te doen met toepassing 
van· voornoemd artikel 65 over de 
gekozen maatregel; dat die beslis
sing als dusdanig deel uitmaakt van 
een gerechtelijke procedure; dat het 
derhalve de rechter behoort de ont
vankelijkheid en de gegrondheid 
van de vordering, die ten gevolge 
van de genomen beslissing is inge
steld, te onderzoeken, doch de ge
maakte keuze noch de beslissing op 
zichzelf aan de door artikel 107 van 
de Grondwet bepaalde controle van 
de rechter zijn onderworpen; 

Overwegende dat voornoemd arti
kel 65 van de Stedebouwwet inhoudt 
dat de keuze met betrekking tot de 
wettelijk bepaalde herstelmaatrege
len aan de gemachtigde ambtenaar 
of aan het college van burgemeester 
en schepenen dan wel, naar gelang 
van het geval, aan heiden toekomt; 
dat die keuze een stedebouwkundige 
beoordeling van de goede plaatse
lijke ordening impliceert en behoort 
tot de discretionaire bevoegdheid 
van de bestuursoverheid; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste onder
dee!, ten deze het herstel van de 
plaats in de vorige staat bevolen 
werd op vordering van de gemach
tigde ambtenaar op grond dat, in 
strijd met de voorschriften van de 
bouwvergunning, de gevels van de 
loods in beton in plaats van in bak
steen werden opgetrokken, en eiser 
wegens dit misdrijf en om die wer-, 
ken in stand te hebben gehouden, 
strafrechtelijk veroordeeld werd; dat 
het arrest vaststelt dat het verweer 
van de eisers met betrekking tot de 
door hen beweerde machtsafwen
ding << geen steun vindt in het straf
dossier »; dat het voorts constateert 
dat de gemachtigde ambtenaar de 
vordering tot afbraak van de loods 
rechtsgeldig uitoefent en oordeelt 
dat die vordering strookt met de wet 
en niet door machtsafwending of 
machtsoverschrijding is aangetast; 

Overwegende dat, wanneer de ge
machtigde ambtenaar het herstel 
van de plaats in de vorige staat 
rechtsgeldig vordert om de gevolgen 
van het misdrijf te doen verdwijnen, 
de rechter, behoudens regularisatie, 
in de regel die maatregel moet beve
len bijaldien, zoals ten deze, geen 
andere wettelijke bepaalde herstel
maatregel door de bevoegde admi
nistratieve overheden regelmatig 
aan de rechter wordt voorgesteld; 

Overwegende dat, zo deze regel 
een onderzoek naar een eventuele 
onevenredigheid tussen de gevorder
de herstelmaatregel en de ernst van 
de overtreding niet uitsluit, derge
lijke onevenredigheid slechts zou 
kunnen afgeleid worden uit andere 
elementen dan die welke tot de uit
sluitende beoordelingsbevoegdheid 
van het gemachtigde bestuur beho
ren; 

Overwegende dat het arrest, dat 
bij de beoordeling van de opwer
ping, volgens welke de gevorderde 
herstelmaatregelen niet aangepast 
zij n a an de ernst van de overtre
ding, vaststelt dat de vordering door 
de wet is toegelaten en dat de ge
machtigde ambtenaar rekening mag 
houden met de plaatselijke ruimte
lijke ordening en redenen van aller
lei nut, zijn onderzoek tot die tot 
de uitsluitende beoordelingsbevoegd
heid van de gemachtigde ambtenaar 
behorende elementen niet uitbreidt 
en het bestaan van andere dan deze · 
laatste beoordelingselementen niet 
vaststelt, bij de inwilliging van de 
vordering een juiste toepassing 
maakt van artikel 65 van de Stede
bouwwet; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

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



Nr. 492 HOF VAN CASSATIE 1111 

18 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 492 

2' KAMER - 18 april 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- STRAFZAKEN- AKTE VAN 
VERZET - ENKEL IN DE AKTE VAN VERZET 
ONTWIKKELDE MIDDELEN - GEEN VER
PLICHTING VOOR DE FEITENRECHTER EROP 
TE ANTWOORDEN. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - AKTE VAN 
VERZET- AARD- ENKEL IN DE AKTE VAN 
VERZET ONTWIKKELDE MIDDELEN - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE FEITENRECHTER 
EROP TE ANTWOORDEN. 

1 o en 2o De akte van verzet is een proces
handeling waardoor de opposant eens
deels aan de tegenpartij betekening 
doet van zijn rechtsmiddel, en ander
deels de zaak bij de rechtbank aan
hangig maakt, doch is geen conclusie 
voor het vonnisgerecht (1); de rechter 
behoeft derhalve niet te antwoorden 
op het louter in de akte van verzet ge
voerde verweer. 

(DE GRYSE T, VANDEN BOSSCHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9067) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Zie Cass., 26 maart 1985, A.R. nr. 9234,. 
(A.C., 1984-85, nr. 454), en de noot. 

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

doordat eiser in zijn akte van verzet 
van 30 maart 1984 onder andere als ar
gument verwezen heeft naar een brief 
uitgaande van de burgerlijke partij die 
hij voorlegde als zijnde zijn stuk 2: pagi
na 4, alinea 2 : « De burgerlijke partij 
schrijft betichte een brief (stuk 2) : " ..... . 
je hebt altijd beloofd, als je er hebt, dat 
je zou betalen, die tijd is nu dus aange
broken. Nu jij je het kunt permitteren 
na zes jaar mogen wel wat meer van jou 
komen" ... »; eiser ook in zijn pleidooien 
sterk op dat stuk heeft gehamerd; in het 
arrest met geen woord over dit argument 
van eiser wordt gerept, 

terwijl het arrest dit argument, dat 
een der belangrijkste argumenten van 
eiser was, had moeten beantwoorden; 
het niet beantwoorden van dit argument 
een schending van artikel 97 van de 
Grondwet uitmaakt : 

Overwegende dat eiser in zijn ak
te van verzet verwees naar een brief 
van de burgerlijke partij, als in het 
middel aangevoerd; dat evenwel uit 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat eiser dit 
verweer heeft gevoerd tijdens het 
contradictoir debat voor het hof van 
beroep; 

Overwegende dat de akte van ver
zet een proceshandeling is waardoor 
de opposant, eensdeels, aan de te
genpartij betekening doet van zijn 
rechtsmiddel, en anderdeels, de 
zaak bij de rechtbank aanhangig 
maakt, doch geen conclusie is voor 
het vonnisgerecht; 

Overwegende dat de rechter niet 
hoefde te antwoorden op het louter 
in de akte van verzet gevoerde ver
weer; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat de beslis
sing op de strafvordering betreft, 
dat de substantiiHe of op straffe van 

. nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

18 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. J. Cant, Brugge. 

Nr. 493 

2' KAMER - 18 april 1985 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - WET BESCHERMING MAAT

SCHAPPIJ, ART. 20 - BESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ TOT WEDEROPNEMING VAN 
EEN OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GEIN
TERNEERDE - WETTIGHEID - VEREISTE. 

Wanneer een op proef in vrijheid gestel
de gei'nterneerde, op vordering van de 
procureur des Konings, weder opgeno
men is in een psychiatrische afdeling, 
kan de commissie tot bescherming van 
de maatschappij de wederopneming 
van de betrokkene in een door haar 
aangewezen instelling slechts bevelen, 
als zij in haar beslissing vaststelt dat 
de voorwaarden voor de wederopne
ming vervuld zijn (1). 

(PEETERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9448) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 5 februari 1985. 
gewezen door de Commissie tot Be
scherming van de Maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

(1) Cass., 27 okt. 1982, A.R. nr. 2594 
(A.C., 1982-83, nr. 142). 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 20 van de 
Wet tot Bescherming van de Maatschap
pij: 

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 inrichting kan worden opge
nomen, indien in zijn gedragingen 
of geestestoestand een gevaar voor 
de maatschappij waarneembaar is, 
met name wanneer hij de hem opge
legde voorwaarden niet in acht 
neemt; dat de commissie tot be
scherming van de maatschappij ver
volgens uitspraak doet over de we
deropneming van de betrokkene in 
een inrichting die zij aanwijst; dat 
de commissie echter vooraf dient na 
te gaan of de voorwaarden voor de 
wederopneming vervuld zijn en 
zulks in haar beslissing dient vast 
te stellen; 

Overwegende dat de commissie 
ten deze het geval van eiser betref
fende << niet naleven der voorwaar
den » behandelt en beslist « tot 
plaatsing van betrokkene te Merks
plas B.G., gelet op het feit dat hager 
genoemde zich plichtig heeft ge
maakt aan openbare dronkenschap 
en hij beweert bestolen te zijn, aan
gezien de voorhanden zijnde gege
vens, verslagen en adviezen geen 
aktuele mogelijkheid bieden om zon
der bestendig gevaar voor de maat
schappij betrokkene uit de door 
hem ondergane internering te ont
slaan >>; 

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; 
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Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de anders samengestelde Commissie 
tot Bescherming van de Maatschap
pij ingesteld bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Ant
werpen. 

18 april 1985 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 494 

2• KAMER - 18 april 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP WAARBIJ, OP HET HOGER 
BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS, 
DIENS VORDERING VOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK BETREFFENDE DE SAMENSTEL
LING VAN DIE RECHTBANK NIET ONTVANKE
LIJK WORDT VERKLAARD - CASSATIEBE
ROEP V66R DE EINDBESLISSING - NIET 
ONTV ANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

Niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing 
is het cassatieberoep tegen een arrest 
van het hof van beroep dat, zonder uit
spraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, zich ertoe beperkt, op het 
hager beroep van de procureur des Ko
nings, diens bij de correctionele recht
bank ingestelde vordering betreffende 
de samenstelling van die rechtbank 
niet ontvankelijk te verklaren (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT T. SERLEZ E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9451) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat eiser aanvoert 
dat, krachtens artikel 416, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvorde
ring, de voorziening ontvankelijk is, 
vermits het hof van beroep, door de 
zaak niet aan zich te trekken terwijl 
zulks ingevolge artikel 215 van het 
W etboek van Strafvordering ver
plicht was en zodoende zijn 
bevoegdheid ten onrechte af te wij
zen, uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Overwegende dat de procureur 
des Konings bij de aanvang van de 
behandeling van de zaak voor de 
Correctionele Rechtbank te leper 
heeft gevorderd dat de behandeling 
van de zaak zou worden uitgesteld 
of dat zij zou worden behandeld 
door een regelmatig samengestelde 
zetel; dat, bij tussenvonnis van 3 ja
nuari 1985, de correctionele recht
bank die vordering afwijst en beslist 
dat << zij regelmatig is samengesteld 
en dat zij bevoegd is om kennis te 
nemen van de aanhangige zaak en 
deze te behandelen »; 

Overwegende dat, op het hoger 
beroep door het openbaar ministe
rie, het bestreden arrest, na het ho
ger beroep ontvankelijk te hebben 
verklaard en het beroepen vonnis 
teniet te hebben gedaan, beslist dat 
de vordering van het openbaar mi
nisterie niet ontvankelijk is; dat de 
appelrechters die beslissing laten 
steunen op de consideransen : « In 
werkelijkheid, zoals de eerste rech
ter het goed gezien heeft, gaat het 
vanwege het openbaar ministerie 
om een vraag tot wraking van twee 

-----------------1 rechters, namelijk van de heren 
(1) Zie Cass., 19 okt. 1982, A.R. nr. 7487 

(A.C., 1982-83, nr. 122). 
rechters F. Porta en J. Desuere, die 
gedurende het gerechtelijk onder-
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zoek gevoerd door onderzoeksrech- daartoe de verplichting ingevolge ar
ter Thybergin, bij wettig belet van tikel 215 van het Wetboek van Straf
deze laatste, opgetreden zijn bij de vordering, evenmin uitspraak doet 
behandeling van de procedure tot over een geschil inzake bevoegd
handhaving van de voorlopige hech- heid; dat die beslissing een voorbe
tenis van enkele der verdachten en reidende beslissing en een beslis
verslag hebben uitgebracht voor de sing van onderzoek is in de zin van 
raadkamer. ( ... ) De regeling van de artikel 416 van het Wetboek van 
wraking van het Gerechtelijk Wet- Strafvordering; dat derhalve de 
boek ( ... ) is toepasselijk voor de voorziening, nu zij is ingesteld voor 
strafgerechten, niet aileen voor de de eindbeslissing, niet ontvankelijk 
gronden van wraking maar ook wat is; 
de te volgen rechtspleging betreft. 
( ... ) Niet ontvankelijk is de verde-
ring tot wrakir.J die niet is voorge-
dragen bij een ter griffie neergeleg-
de akte als bedoeld in artikel 835 
van het Gerechtelijk Wetboek. Het 
openbaar ministerie heeft dit vorm
vereiste niet nageleefd, zodat zijn 
vordering onontvankelijk is »; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis, waarbij verklaard wordt dat 
de rechtbank regelmatig is samen
gesteld en bevoegd is om uitspraak 
te doen over de bij haar aanhangig 
gemaakte zaak, niettegenstaande de 
gebruikte bewoordingen, geen uit-
spraak inhoudt over een geschil in-
zake bevoegdheid, nu het openbaar 
ministerie niet stelde dat deze recht-
bank door over de grond van de te-
lastleggingen te oordelen zich de 
bevoegdheid van een ander gerecht 
zou toeeigenen, maar aileen dat de 
samensteiling van de rechtbank on
regelmatig was nu daarin zitting na
men twee rechters die, ter vervan
ging van de wettelijk belette onder
zoeksrechter, als onderzoeksrechter 
in de zaak waren opgetreden; dat 
een betwisting betreffende de 
samenstelling van de rechtbank 
geen geschil is inzake bevoegdheid 
maar de rechterlijke organisatie be
treft; 

Overwegende dat het arrest dat, 
na het hager beroep ontvankelijk te 
hebben verklaard, het beroepen von
nis tenietdoet, doch de vordering 
van het openbaar ministerie, die de 
appelrechters beschouwen als een 
vordering tot wraking, niet ontvan
kelijk verklaart en verzuimt de zaak 
aan zich te trekken, ook al bestond 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

18 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal. 

Nr. 495 

3' KAMER - 22 april 1985 

1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-
KOMST - STRIJDIGE INDIVIDUELE AR
BEIDSOVEREENKOMST - NIETIGHEID - DA-
DING. 

zo DADING 
ART. 11 
DADING. 

- WET VAN 5 DEC. 1968, 
GEEN TOEPASSING OP EEN 

1° en zo Luidens art. 11 C.A.O.-wet zijn 
bedingen in een individuele arbeids
overeenkomst, die strijdig zijn met een 
voor partijen bindende C.A.O., nietig; 
deze bepaling vindt geen toepassing op 
een overeenkomst die geen arbeids
overeenkomst maar een dading is. 
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(VAN DEN BERGHE 
T. KORSETFABRIEK ANITRA P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4617) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1984 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 1131, 1133, 1234, 
achtste lid, 2044 van het Burgerlijk Wet
hoek, 11, 51 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de coilectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites 
en 42 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest de door eiseres 
ingestelde vordering strekkende tot beta
ling van 1.107.832 frank wegens achter
stallige wedde (minimumbarema's) en 
van 155.167 frank gewoon en dubbel va
kantiegeld, verschuldigd vanaf 1970 tot 
1980, ongegrond verklaart op de volgen
de gronden : « Deze eisen werden gesteld 
nadat er tussen partijen op 28 februari 
1979 een einde werd gesteld aan de ar
beidsovereenkomst met een opzegging 
van 6 maanden. De arbeidsrechtbank 
oordeelde dat tussen partijen een dading 
werd getroffen op 26 april 1979, die gel
dig is en waarbij werd overeengekomen 
dat het einde van de arbeidsovereen
komst definitief werd op 31 augustus 
1979; vastgesteld werd dat eiseres ver
klaarde dat aile verschuldigde vergoedin
gen betaald waren tot 31 december 1978, 
terwijl een regularisatie van het loon 
werd toegepast vanaf 1 januari 1979 tot 
31 augustus 1979 aan een wedde van 
31.597 frank, zodat op grond van deze da
ding de thans voorliggende vordering on
gegrond was ( ... Eiseres meent) dat min
stens het tweede deel van de dading 
nietig is omdat deze overeenkomst be
trekking heeft op de zogenaamde af
stand van minimumloon die krachtens 
de geldende collectieve arbeidsovereen
komsten moeten worden geeerbiedigd; 
dergelijke overeenkomst zou in strijd 
zijn met de bepalingen van de wet van 5 
december 1968 op de coilectieve arbeids
overeenkomsten, specifiek artikel 11. Het 
voornoemde artikel 11 voorziet slechts in 
de nietigheid van bedingen in een indivi
duele arbeidsovereenkomst en arbeidsre
glementen die strijdig zijn met een bin
dende C.A.O. en krachtens dit artikel 11 
kan de nietigheid van de dading van 26 

april 1979 niet worden opgeworpen want 
deze overeenkomst kan niet als een ar
beidsovereenkomst worden beschouwd. 
Het betreft terzake immers een overeen
komst die werd afgesloten na de gegeven 
opzegging en niet als een arbeidsover
eenkomst meer kan beschouwd worden, 
deze juridisch beeindigd zijnde. Uiteinde
lijk kan niet weerhouden worden dat de 
tweede clausule van de dading moet aan
gezien worden als een kwijting voor sal
do van rekening en kunnen de bepalin
gen van artikel 42 van de wet van 3 juli 
1978 op de arbeidsovereenkomsten niet 
worden toegepast. De inhoud van deze 
clausule is duidelijk een overeenkomst 
waarin (eiseres) afstand heeft gedaan 
van bepaalde loonrechten en kan niet 
worden beschouwd als een kwijting voor 
saldo van rekening die slechts bij het de
finitief einde van de arbeidsovereen
komst kan gegeven worden. Dienvolgens 
werd op 26 april 1979 door beide partijen 
een rechtsgeldige dading afgesloten, bin
dend in zijn geheel voor beide partijen », 

terwijl, eerste onderdeel, het beding 
nr. 2, vervat in de overeenkomst van 26 
april 1979, waarbij eiseres verklaard 
heeft « dat haar tot en met 31 december 
1978 aile vergoedingen van welkdanige 
aard en oorsprong ook en dewelke haar 
door haar werkgever verschuldigd wa
ren, integraal vereffend en uitbetaald 
werden >>, volstrekt nietig is daar het een 
toegeving inhoudt van eiseres betreffen
de het haar door verweerster uitbetaalde 
loon, dat indruiste tegen de door de col
lectieve arbeidsovereenkomst voor de 
zelfstandige kleinhandel vastgestelde mi
nimumlonen; het karakter van absolute 
nietigheid van dergelijke clausule, vervat 
in een arbeidsovereenkomst, inhoudt dat 
eiseres van deze riietigheid niet geldig 
afstand kan doen en ook de dading, ge
sloten na het einde van de arbeidsover
eenkomst, volstrekt nietig is bij gebrek 
aan geldig voorwerp (schending van de 
artikelen 6, 1131, 1133, 1234, achtste lid, 
2044 van het Burgerlijk Wetboek, 11 en 
51 van de wet van 5 december 1968); 

tweede onderdeel, de clausule nr. 2 
van de op 26 april 1979 door partijen ge
sloten overeenkomst, waarbij eiseres uit
drukkelijk verklaard heeft dat « tot en 
met 31 december 1978 aile vergoedingen 
van welkdanige aard en oorsprong ook 
en dewelke haar door haar werkgever 
verschuldigd waren, inderdaad vereffend 
en uitbetaald werden >> een kwijting is 
door eiseres gegeven; het feit dat deze 
kwijting deel uitmaakt van een dading 
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en na het einde van de arbeidsovereen
komst gegeven werd aan dit rechtska
rakter van kwijting niets wijzigt, zodat 
deze kwijting nietig is, gezien de absolu
te nietigheid van bedingen die indruisen 
tegen minimumlonen vastgesteld bij een 
collectieve arbeidsovereenkomst (schen
ding van de artikelen 6, 11a1, 12a4, acht
ste lid, 2044 van het Burgerlijk Wetboek, 
42 van de wet van a juli 1978, 11 en 51 
van de wet van 5 december 1968) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de nietigheid, 

bepaald door artikel 11 van de wet 
van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
en de paritaire comites, enkel geldt 
ten opzichte van bedingen in een in
dividuele arbeidsovereenkomst en 
bepalingen van een arbeidsregle
ment; 

Dat het arrest, zonder op dit punt 
te zijn aangevochten, vaststelt dat 
de overeenkomst van 26 april 1979, 
waarvan het in het middel vermelde 
beding deel uitmaakt, een dading is 
en << niet als een arbeidsovereen
komst kan worden beschouwd »; dat 
het arrest op die grand wettig be
slist dat het beding « rechtsgeldig » 
is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat het beding nr. 2 van de 
overeenkomst van 26 april 1979 
geen kwijting voor saldo van reke
ning is maar een clausule van een 
dading; dat eiseres niet aanvoert dat 
het arbeidshof de bewijskracht van 
dit beding miskent; 

Dat het onderdeel, volgens het
welk het betwiste beding een kwij
ting is, feitelijke grondslag mist; 

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

22 april 1985 - a· kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert; afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Biitzler. 

Nr. 496 

a• KAMER - 22 april 1985 

LASTGEVING - VERPLICHTINGEN VAN DE 

LASTGEVER - FOUT VAN DE LASTHEBBER. 

De fouten die de lasthebber binnen de 
uitvoering van zijn last begaat, zijn de 
lastgever toerekenbaar (1). (Art. 1998 
B.W.) 

(EDAC P.V.B.A. T. JACOBS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4684) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1984 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1984, 1991, 1992, 
1998 van het Burgerlijk Wetboek en a5 
van de wet van a juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest, om de door ver
weerster oorspronkelijk ingestelde eis in 
te willigen en eiseres te veroordelen tot 
betaling van een opzeggingsvergoeding 
ten bedrage van 19a.002 frank als hoofd
som, na te hebben vastgesteld dat eise
res stelde dat de brief van 5 mei 1981 op 
verzoek van verweerster opgesteld en op
gestuurd door haar vakorganisatie derge
lijke krasse aantijgingen bevat dat ze el
ke vertrouwensrelatie onmogelijk maak
te, beslist dat verweerster geen hande-

(1) Cass., 24 jan. 1974 (A.C., 1974, 576) met 
noot W.G. Zie Cass., 14 april 1978 (A.C., 1978, 
930), 23 sept. 1982, A.R. nr 6654 (A.C., 1982-83, 
nr 58) en 6 sept. 1984, A.R. nr 4205 
(A.C., 1984-85, nr 14). 
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ling stelde die tot de conclusie moet 
leiden dat alle betrekkingen tussen par
tijen onmogelijk waren, zelfs gedurende 
de korte periode van opzegging, op de 
volgende grond : « Zelfs indien de secre
taris van de betrokken vakorganisatie 
zijn brief op laakbare wijze zou hebben 
opgesteld, dan nog is er geen fout in 
hoofde van de opdrachtgeefster. Het is 
namelijk de lasthebber die zelf moet 
instaan voor de schade wanneer hij bij 
het uitvoeren van een opdracht een fout 
zou begaan. ''• 

terwijl, nu de lastgeving een vertegen
woordiging insluit, de fouten of nalatig
heden van de lasthebber de lastgever 
verbinden wanneer ze binnen de gren
zen van de lastgeving zijn begaan, waar
uit voortspruit dat de daden van de last
hebber binnen de grenzen van de lastge
ving moeten worden beschouwd de da
den van de lastgever te zijn, onvermin
derd de afrekening tussen lasthebber en 
lastgever in geval van fout; het arrest, 
door de grieven van eiseres te verwerpen 
en de oorspronkelijke eis van verweer
ster in te willigen, aanneemt dat zij niet 
foutief handelde bij het laten versturen 
van de brief van 5 mei 1981 omdat het 
foutief handelen van de lasthebber haar 
niet toerekenbaar is, en derhalve de 
aard en de gevolgen van de lastgeving 
miskent (schending van de artikelen 
1984, 1991, 1992 en 1998 van het Burger
lijk Wetboek) en bijgevolg niet wettig be
slist dat verweerster geen daad heeft ge
pleegd die krachtens artikel 35 van de 
wet van 3 juli 1978 een ontslag zonder 
opzegging rechtvaardigde (schending van 
deze laatste wetsbepaling) : 

Overwegende dat het arrest het 
rich ten van de litigieuze brief op 5 · 
mei 1981 aan eiseres door de secre
taris van de vakbond van verweer
ster, als de uitvoering van een door 
verweerster opgedragen lastgeving 
kwalificeert; dat het met betrekking 
tot de fout die daarbij door de last
hebber zou zijn begaan, oordeelt zo
als in het middel is aangehaald; 

Overwegende dat de fouten die de 
lasthebber binnen de uitvoering van 
zijn last begaat, de lastgever toere
kenbaar zijn; dat het arrest, dat niet 
vaststelt dat de lasthebber van ver
weerster zijn mandaat te buiten 
ging, derhalve de beslissing, dat de 
inhoud van de vorenbedoelde brief 
voor eiseres geen dringende reden 

tot onmiddellijk ontslag uitmaakte, 
niet wettelijk verantwoordt door de 
enkele overweging dat verweerster 
« door haar handelwijze in mei 1981 
geen enkele fout beging (en) geen 
handeling stelde die tot de conclusie 
moet leiden ( ... ) dat alle betrekkin
gen tussen partijen onmogelijk wa
ren, zelfs gedurende de korte perio
de van een opzegging >>; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het beroepen vonnis vernietigt 
en uitspraak doet over het door ver
weerster gevorderde pro rata van de 
« eindejaarspremie »; 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 Arbeidshof te Antwer
pen. 

22 april 1985 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Dela
haye. 

Nr. 497 

3• KAMER - 22 april 1985 

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 
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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). 

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 zou hebben gege
ven en de vermelding van dat advies 
niet bevat, 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.) 

(BERCA LUX P.V.B.A. T. GEIRNAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4685) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1983 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 578, 764, 780, 1138 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest verweersters verde
ring tot het bekomen van achterstallig 

loon en vakantiegeld niet verjaard ver
klaart, het hager beroep van eiseres (on
gegrond verklaart en haar) veroordeelt 
tot de gerechtskosten in hager beroep, 
op grand dat « wat betreft de verjarings
termijn dient aangestipt ( ... ) dat het niet 
betalen van een minimumloon voorzien 
bij een algemeen verbindend verklaar
de collectieve arbeidsovereenkomst ge
sanctioneerd wordt met correcti~nele 
straffen, en dat het niet betalen van het 
volledig bedrag van het vakantiegeld het
zelfde lot kan ondergaan » en dat hieruit 
voortvloeit « dat in casu de verjaringster
mijn vijf jaar beloopt >>; het arrest geveld 
werd zonder dat uit de stukken waarop 
het Hof acht mag slaan, blijkt dat de 
zaak aan het openbaar ministerie werd 
meegedeeld en zonder dat het arrest de 
naam van de magistraat van het open
baar ministerie die advies heeft gegeven, 
bevat noch de vermelding van dit advies, 

terwijl, eerste onderdeel, de vorderin
gen tot het betalen van een bij algemeen 
verbindend verklaarde collectieve ar
beidsovereenkomst opgelegd minimum
loon en tot het betalen van achterstallig 
vakantiegeld, indien zij worden aangeno
men, noodzakelijk het bestaan van een 
misdrijf reveleren, derhalve geschillen 
van burgerlijke aard zijn die het gevolg 
zijn van een overtreding van de wetten 
en besluiten betreffende de arbeidsregle
mentering en de aangelegenheden onder 
de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank 
in de zin van artikel 578, 7", van het Ge
rechtelijk Wetboek; derhalve ten deze de 
zaak - nu volgens de uitdrukkelijke 
vaststellingen van het arrest de verde-
ring op het misdrijf steunde, vermits het 
de aan ee.n dergelijke vordering verbon
den verjaringstermijn toepasselijk acht 
- op straffe van nietigheid diende te 
worden meegedeeld aan het openbaar 
ministerie overeenkomstig artikel 764, 
12", van het Gerechtelijk Wetboek, en het 
arrest, overeenkomstig artikel 780, 1" en 
4", van het Gerechtelijk Wetboek op 
straffe van nietigheid de naam van de 
magistraat van het openbaar ministerie 
die zijn advies heeft gegeven, diende te 
vermelden evenals het advies van het 
openbaar ministerie; krachtens artikel 
1138, 5", van het Gerechtelijk Wetboek, 
indien de mededeling aan het openbaar 
ministerie niet is geschied in de gevallen 
waarin de wet die voorschrijft, er tegen 
beslissingen in laatste aanleg gewezen, 

-------------------1 voorziening in cassatie openstaat; het ar
(1) (2) en (3) Cass., 12 dec. 19S4, A.R. 

nr. 4576, supra, nr. 234, met cone!. O.M., en 17 
dec. 1984, A.R. nr 4443, supra, nr 239. 

rest derhalve, nu niet blijkt uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan dat de zaak aan het openbaar mi-
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nisterie werd meegedeeld, en nu het 
evenmin de naam van de magistraat van 
het openbaar ministerie die advies heeft 
gegeven noch dit advies zelf vermeldt, 
nietig is (schending van aile in het mid
del vermelde wetsbepalingen, met uit
zondering van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, eiseres, in haar con
clusie voor het Arbeidshof te Gent van 
14 november 1983, uitdrukkelijk het be
staan van een misdrijf betwistte en on
der meer stelde dat een misdrijf een in
tentionele fout veronderstelt, dat « bij 
afwezigheid van een intentionele fout, 
die ter zake zeker niet bewezen is, er ook 
geen misdrijf is "• dat « minstens men 
mag stellen dat de stelling van (eiseres) 
betreffende de grand van de zaak te goe
der trouw en op bevoegde wijze kon ver
dedigd worden ( ... ) dat hieruit een 
schuldopheffingsgrond voortspruit die 
het inroepen van een delict onmogelijk 
moest maken , en dat « aan eiseres der
halve geen enkel misdrijf (kon) ten laste 
gelegd worden en de verjaringstermijn 
van een jaar derhalve (moest) spelen, zo
dat de vordering ontegensprekelijk ver
jaard (was) >>; het arrest op dit middel uit 
de conclusie geen antwoord geeft; het ar
rest bij gebrek aan antw-Jord op het mid
del uit de conclusie waarin het bestaan 
van een misdrijf omstandig werd be
twist, niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het middel het 
arrest aileen aanvecht in zoverre de 
vordering van verweerster tot het 
betalen van achterstallig loon en 
van vakantiegeld gegrond werd ver
klaard; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster de vordering 
heeft ingediend in haar hoedanig
heid van bediende die ressorteerde 
onder de derde categorie volgens ar
tikel 4 van de collectieve arbeids
overeenkomst van 9 januari 1974, 
gesloten in het nationaal paritair co
mite voor de zelfstandige kleinhan
del, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 4 juni 
1974: 

Dat op het niet-betalen van een 
minimumloon bepaald bij een alge
meen verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst, inge
volge artikel 42 van de wet van 12 
april 1965 (4) correctionele straffen 
staan; dat voor het niet-betalen van 
het volledige bedrag van het vakan
tiegeld hetzelfde geldt krachtens ar
tikel 54, 2", van de wetten betreffen
de de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, gecoordineerd op 28 
juni 1971; 

Overwegende dat het arbeidshof 
derhalve, krachtens de artikelen 
764, eerste lid, 12", en 578, 7", van 
het Gerechtelijk Wetboek, de vorde
ring, op straffe van nietigheid, aan 
het openbaar ministerie diende mee 
te delen; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 780, eerste lid, 1" en 4", van voor
meld wetboek, het vonnis, op straffe 
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 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 dat advies bevat; dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat het 
openbaar ministerie advies heeft ge
geven; 

Overwegende dat de arbeidsge
rechten, ingevolge de artikelen 764, 
eerste lid, 12", en 578, 7°, van het Ge
rechtelijk W etboek, 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 de vordering 
niet uitdrukkelijk op die overtre- l----------------
ding; (4) Lees: artikel 56. van de wet van 5 decem 

ber 1960. 
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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 onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet op het hoger beroep 
van eiseres over de vordering tot 
het betalen van loon en van vakan
tiegeld alsmede over de kosten; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

22 april 1985 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 498 

3' KAMER - 22 april 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - INNERLIJK TEGENSTRIJDI
GE CONCLUSIE - ANTWOORD. 

De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een innerlijk tegenstrijdige conclu
sie (1). (Art. 97 Gw.) 

(KUYS EN ROCKWOOL LAPINUS N.V. T. RIJKS
DIENST VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN 

DER ZELFSTANDIGEN) 

(A.R. nr. 4694) 

22 april 1985 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. van Heeke en 
Biitzler. 

Nr. 499 

3' KAMER - 22 april 1985 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERMELDING VAN DE GESCHON
DEN WETTELIJKE BEPALINGEN - GEEN VER
MELDING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN 
DIE DE BEPALINGEN WAARVAN DE SCHEN
DING WORDT AANGEVOERD, TOEPASSELIJK 
MAKEN. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
wettelijke bepalingen niet vermeldt die 
de bepalingen waarvan de schending 
wordt aangevoerd, op het geval toepas
selijk maken (1). (Art. 1080 Ger.W.) 

(VANSTIPHOUT T. FONDS TOT VERGOEDING VAN 
DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMIN

GEN ONTSLAGEN WERKNEMERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4712) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1984 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, eerste lid, en 2, eerste lid, van de 
wet van 28 juni 1966 betreffende de scha
deloosstelling van de werknemers die 
ontslagen worden bij sluiting van onder

------------------1 nemingen, het eerste gewijzigd bij de 
Nota arrest nr. 498 : 

(1) Zie Cass., 6 nov. 1 J80, A.R. nr. 5262 en 23 Nota arrest nr. 499 : 
juni 1981, A.R. nr. 6521, (A.C., 1980-81, nrs. 148 (1) Cass., 20 jan. 1983, A.R. nr. 6726 
en 615). : (A.C., 1982-83, nr. 293). 
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wet van 28 juli 1971, en voor zoveel no
dig van artikel 14, § 1, tweede lid, 1°, van 
de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, gewij
zigd bij de wet van 28 januari 1963 en bij 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978, 

doordat het arbeidshof, met betrekking 
tot het toepassingsgebied van de wet van 
28 juni 1966, oordeelt, de stelling van 
verweerder beamend, dat « een archi
tectenbureau geen industriiHe of com
merciiHe activiteit uitoefent en bijgevolg 
geen onderneming uitmaakt in de zin 
van artikel 2 van de wet van 28 juni 
1966 », het beroepen vonnis bevestigt en 
aldus de vordering van eiseres tegen ver
weerder verwerpt, 

terwijl eiseres in haar conclusie van 
23 maart 1983 aanvoerde dat « de kern
vraag is of een architectenbureau inder
daad een onderneming is in de zin van 
de wet, dat in de memorie van toelich
ting van de wet wordt gesteld dat het om 
ondernemingen moet gaan die een wel
bepaalde economische activiteit hebben 
( ... }, dat de vraag is of een architectenbu
reau een economische activiteit verricht, 
dat (eiseres) meent hierop positief te mo
gen antwoorden », hetgeen gestaafd 
werd door verwijzing naar een verkla
rend woordenboek, door de stelling -
onder verwijzing naar rechtspraak van 
het Hof - dat een economische activiteit 
een activiteit is die in het ruilverkeer 
van goederen en diensten is ingescha
keld en een winstoogmerk inhoudt, dat 
aldus een architectenbureau een econo
mische activiteit uitoefent, aangezien het 
<< diensten (levert) aan clienten in ruil 
voor betaling en met het doel hiermee 
een winst te maken, dat op deze dienst 
aan de client trouwens B.T.W. (dient) te 
worden betaald, zodat er zeker sprake is 
van een activiteit die ingeschakeld is in 
het ruilverkeer van goederen en diensten 
en dat de economische doelstelling van 
belang (is} en niet de aard van de onder
neming »; eiseres er aldus op wees dat 
het begrip onderneming, bedoeld in de 
wetgeving op de vergoeding van in geval 
van sluiting van ondernemingen ontsla
gen werknemers, betrekking heeft op de 
onderneming met uitgesproken econo
mische activiteit, terwijl de omschrijving 
• industriele of commerciele activiteit • 
enger is dan het begrip « economische 
activiteit »; een economische activiteit 
kan bestaan in het leveren van diensten 
aan clienteel, met oogmerk winst te ver
wezenlijken, ofschoon zulk een activiteit 
niet valt onder het begrip « industriele of 

commerciele activiteit »; het arbeidshof 
derhalve enerzijds geen antwoord ver
strekt op de conclusie van eiseres waarin 
omstandig werd aangevoerd dat de werk
zaamheden van een architectenbureau 
dienen te worden opgevat als een econo
mische activiteit (schending van artikel 
97 van de Grondwet}, en anderzijds, door 
te eisen dat voor de toepassing van arti
kel 2 van de wet van 28 juni 1966 de on
derneming een industriele of commer
ciele activiteit dient uit te oefenen, het 
begrip onderneming in de zin van voor
noemde wet een al te enge betekenis toe
kent en dit begrip dus miskent, nu de 
ontstentenis van industriele of commer
ciele activiteit geenszins uitsluit dat de 
onderneming toch een economische acti
viteit zou uitoefenen en aldus wel onder 
het toepassingsgebied van de wet zou 
vallen (schending van de in het middel 
vermelde wetsbepalingen, artikel 97 uit
gezonderd} : 

In zoverrre het middel het ar
. beidshof verwijt de conclusie van ei
seres niet te hebben beantwoord : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie niet heeft aangevoerd dat 
de omschrijving << industrUHe of 
commercii:He activiteit » enger is dan 
het begrip « economische activiteit », 
maar aileen heeft betoogd dat een 
architectenbureau een economische 
activiteit uitoefent en derhalve een 
onderneming is als bedoeld in de 
wetgeving op de vergoeding van de 
in geval van sluiting van onderne
mingen ontslagen werknemers; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat een architectenbureau 
geen industriiile of commerciele acti
viteit uitoefent, en op die grand be
slist dat een dergelijk bureau geen 
onderneming is in de zin van artikel 
2 van de wet van 28 juni 1966 betref
fende de schadeloosstelling van de 
werknemers die ontslagen worden 
bij sluiting van ondernemingen; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
van eiseres beantwoordt; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

In zoverre het middel het arbeids
hof verwijt het begrip onderneming 
in de zin van artikel 2 van voormel-
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de wet van 28 juni 1966 te hebben 
miskend: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, die door verweerder wordt 
opgeworpen en hieruit is afgeleid 
clat het middel niet de schending 
aanvoert van artikel 2 van de wet 
van 30 juni 1967 tot verruiming van 
de opdracht van het Fonds tot ver
goeding van de in geval van sluiting 
der ondernemingen ontslagen werk
nemers, dat de wetsbepalingen 
waarvan de schending wordt aange
voerd, in onderhavige zaak toepas
selijk maakt: 

Overwegende dat eiseres van ver
weerder betaling vordert van een 
opzeggingsvergoeding, achterstallig 
loon en vakantiegeld; dat verweer
der de uit dien hoofde gevorderde 
bedragen slechts dient te betalen 
krachtens artikel 2 van de wet van 
30 juni 1967 indien de door dit arti
kel bepaalde voorwaarden vervuld 
zijn; 

Overwegende dat dit artikel, wat 
de sluiting van ondernemingen be
treft, . verwijst naar artikel 2 van de 
eerder vermelde wet van 28 juni 
1966, dat op zijn beurt, wat het be
grip_ onderneming betreft, verwijst 
naar artikel 14 van de wet van 20 
september 1948 houdende organisa
tie van het bedrijfsleven; dat aileen 
de eerstbedoelde bepaling die ande
re bepalingen toepasselijk maakt; 

Dat, nu de schending van artikel 2 
van de wet van 30 juni 1967 niet 
wordt aangevoerd, de vermelde wet
telijke bepalingen niet kunnen vol
staan om tot vernietiging van de be
slissing te leiden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

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

22 april 1985 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Hutzler en 
Simont. 

Nr. 500 

2' KAMER - 23 april 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE 
RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS, ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ON
PARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BE
GRIP. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - MILITAIR RECHTSCOLLEGE - ONAF
HANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER
LIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

4° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
MILITAIR RECHTSCOLLEGE - EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECH
TERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

5° MILITAIR - MILITAIR RECHTSCOLLEGE 

- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS, ART. 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ON
PARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BE
GRIP. 

lo en 2° Art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens vereist niet dat per
sonen die met een rechtsprekende 
functie zijn belast die taak op perma
nente wijze uitoefenen en een juridi
sche vorming hebben genoten. 

3", 4o en 5° De officieren die, overeen
komstig Grondwet en wet, als leden 
van een militair rechtscollege een 
rechtsprekende functie vervullen, niet 
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enkel betrokken aan het hierarchische 
gezag of aan het voogdijgezag ~'an po
litieke, administratieve en militaire au
toriteiten, maar zijn er tevens toe ge
houden, zowel ten opzichte van bedoel
de autoriteiten als ten opzichte van de 
procespartijen en van welke feitelijke 
macht dan oak, onafhankelijk te han
delen; uit de enkele omstandigheid dat 
de militaire ]eden van de militaire 
rechtscolleges, de magistraat van het 
openbaar ministerie, de griffier en de 
kamerbewaarder het militair uniform 
dragen, kan niet worden afgeleid dat 
daardoor een schijn van partijdigheid 
zou ontstaan met betrekking tot de uit
spraken van die rechtscolleges (1). 

(MARAS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8581) 

burger), allen in militair uniform, wat al
leszins tot gevolg heeft dat de schijn vari 
partijdigheid wordt gewekt, en daarbij 
tevens feitelijke partijdigheid kan wor
den vastgesteld in het eerste vonnis en 
in het arrest waartegen huidig cassatie
beroep uiteindelijk gericht is; 

derde onderdeel: ten aanzien van de 
vereiste van een rechterlijke instantie, in 
strijd met artikel 6.1 van de Europese 
Conventie van de Rechten van de Mens, 
legerofficieren van het beroepskader zo
wel in de krijgsraad als in het Militair 
Gerechtshof zetelen niet eens jurist zijn
de, en zonder juridische ervaring want 
tijdelijk en vaak wisselend benoemd, on
der bevel van de Koning staande, hoofd 
van de Uitvoerende Macht; 

vierde onderdeel, .. . 
vijfde onderdeel, .. . 
zesde onderdeel, .. . 
zevende onderdeel, ... 

Wat het eerste, het tweede en het 
HET HOF; - Gelet op het bestre- derde onderdeel betreft: 

den arrest, op 25 oktober 1983 door Overwegende dat, naar luid van 
het Militair Gerechtshof gewezen; artikel 6.1 van het Verdrag tot Be-

. scherming van de Rechten van de 
Over het eerste middel, luidend als 

volgt : Schending van het artikel 6.1 van Mens, een ieder het recht heeft, bij 
de Europese Conventie van de Rechten het bepalen van de gegrondheid van 
van de Mens, wegens de werking en een tegen hem ingestelde strafver
samenstelling van de krijgsgerechten en volging, op een eerlijke en openbare 
het verloop en de Ieiding van het vooron- behandeling van zijn zaak ( ... ) door 
derzoek door de krijgsauditeur, doordat: een onafhankelijke en onpartijdige 

eerste onderdeel: in strijd met artikel rechterlijke instantie welke bij de 
6.1 van de Europese Conventie van de wet is ingesteld; 
Rechten van de Mens en de noodzake-
lijke onafhankelijkheid van de rechters, Overwegende dat die verdragsbe-
recht werd gesproken door de krijgsraad paling niet vereist dat personen die 
en het Militair Gerechtshof, die bestaan, door de wet met een rechtsprekeride 
op een beroepsmagistraat na, uit een functie zijn gelast die taak op per
wisselende bezetting van militairen zon- manente wijze zouden uitoefenen en 
der de minste juridische kennis of vor- dat zij een juridische vorming zou
ming, en die de gelijken zijn en meestal den hebben genoten; 
de meerderen van de te veroordelen be-
tichte; Overwegende naar recht dat de 

tweede onderdeel: in verb and met de officieren die, overeenkomstig 
noodzakelijke onpartijdighe~d van een Grondwet en wet, als leden van een 
rechtbank in strijd met artikel 6.1 van de militair rechtscollege een rechtspre
Europese Conventie v;;ln de Rechten van kende functie vervullen, nfet enkel 
de Mens, recht wordt gesproken door de worden onttrokken aan het hii:~ra:rc 
krijgsraad en het Militair Gerechtshof chische gezag of aan het vootdijge~ 
bestaande uit militairen behalve een be- zag van politieke, . administra.tieve 
roepsmagistraat, zetelend in uniform, en militaire autoriteiten, maar ertoe 
bijgestaan door een griffier en een zaal- tevens zijn gehouden zich, zowel ten 
deurwaarder, en de krijgsauditeur (een op 1·chte va bedoelde a t 't 'te -----------------! z n u on e1 n 

(1) Zie Cass., 22 feb. 1983, A.R. nr. 7736 
(A.C., 1982-83, nr. 354). 

als ten opzichte van de partijen in 
de procedure, alsmede nog vari wei" 
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ke feitelijke macht ook, op onafhan
kelijke wijze te gedragen; dat de eed 
door die officieren, overeenkomstig 
de artikelen 54 en 114 van de wet 
van 15 juni 1899 afgelegd voordat zij 
hun rechtsprekende functie waarne
men, de plechtige en openbare ver
bintenis omvat bovenbedoelde ver
plichtingen na te leven; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat de militaire le
den van de militaire rechtscolleges, 
de griffier, de magistraat van het 
openbaar ministerie en de zaaldeur
waarder het militair uniform dra
gen, niet kan worden afgeleid dat 
daardoor een schijn van partijdig
heid zou ontstaan met betrekking 
tot de uitspraken van die rechtscol
leges; 

Overwegende, voor het overige, 
dat eiser niet preciseert waaruit de 
feitelijke partijdigheid in het eerste 
vonnis en in het arrest zou blijken; 

Wat het vierde, het vijfde, het zes
de en het zevende onderdeel be
treft: 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede en het derde middel 
samen: 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:\le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing' 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

23 april 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat

Nr. 501 

2• KAMER - 23 april 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN HET MI
LITAIR GERECHTSHOF - EINDARREST OP 
TEGENSPRAAK U!TGESPROKEN BU!TEN DE 
AANWEZIGHEID VAN DE BEKLAAGDE -
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE NADAT 
VIJFTIEN VRIJE DAGEN ZIJN VERSTREKEN SE
DERT HET ARREST AAN HEM WERD BETE
KEND - LAATTIJDIGE VOORZ!ENING. 

Te laat ingediend en derhalve niet ont
vankelijk is de voorziening die door de 
beklaagde tegen een op tegenspraak 
en buiten zijn aanwezigheid uitgespro
ken eindarrest van het Militair Ge· 
rechtshof is ingesteld nadat vijftien 
vrije dagen zijn verstreken sedert het 
arrest aan hem werd betekend (1). 
(Artt. 1 en 2 wet 9 maart 1954; art. 373 
Sv.) 

(DECRUW) 

ARREST 

(A.R. nr. 9228) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1984 
door het Militair Gerechtshof gewe
zen; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 1 van de 
wet van 9 maart 1954 tot regeling 
van de uitoefening van de voorzie
ning in cassatie tegen de arresten 
en vonnissen van de militaire 
rechtscolleges, de voorziening in 
cassatie tegen een arrest van het 
Militair Gerechtshof wordt uitgeoe
fend in de gevallen en volgens de 
wijze en termijnen die voorzien zijn 
in correctionele zaken; dat, wat de 
termijnen betreft, aldus wordt ver
wezen naar artikel 373 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Overwegende dat ten deze het ar
. rest op 27 september 1984 werd uit
gesproken buiten de aanwezigheid 

generaal- Advocaat: mr. Vander Mus-·1----------------
sele, Antwerpen. (1) Zie Cass., 1 dec. 1970 (A.C., 1971, 314). 
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van eiser, beklaagde; dat het, over
eenkomstig artikel 2, eerste lid, van 
de voormelde wet, aan eiser bete
kend werd op 16 oktober 1984; 

Dat de termijn om zich in cassatie 
te voorzien voor eiser liep vanaf de
ze betekening en aldus verstreek op 
2 november 1983; 

Dat, nu eiser niet van overmacht 
doet blijken, de op 8 november 1984 
aangetekende voorziening laattijdig 
en derhalve niet ontvankelijk is; 

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

23 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 502 

2' KAMER - 23 april 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN ARREST 
DAT HET VERZET, WEGENS NIET-VERSCHIJ
NING, ONGEDAAN VERKLAART - DRAAG
WIJDTE VAN DE VOORZIENING. 

De voorziening ingesteld tegen een ar
rest dat een verzet ongedaan verklaart 
wegens niet-verschijnen, doet geen an
dere rechtsvraag rijzen dan die naar 
de wettigheid van die beslissing (1). 

(1) Cass., 19 sept. 1978 en 13 feb. 1979 
(A.C., 1978-79, 65 en 691). 

(HARDEVELD) 

ARREST 

(A.R. nr. 9241) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van eiseres tegen het arrest 
van het Hof van Beroep te Brussel 
van 8 mei 1984, waarbij zij bij ver
stek werd veroordeeld op de straf
vordering, wegens haar niet ver
schijnen ongedaan verklaart; 

Overwegende dat het Hof derhal
ve slechts dient na te gaan of de be
slissing waarbij het verzet van eise
res ongedaan wordt verklaard, over
eenkomstig de wet is gewezen; 

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

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

23 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Holsters - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 503 

2' KAMER - 23 april 1985 

1° VERZET- STRAFZAKEN- BIJ VERSTEK 
GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET OPEN
BAAR MINISTERIE NIET IN HOGER BEROEP IS 
GEKOMEN - VERZET VAN BEKLAAGDE -
VONNIS OP HET VERZET - HOGER BEROEP 
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VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DAT VONNIS - VERZWA
RING VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN 
STRAF - ONWETTIGHEID. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BIJ 

VERSTEK GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET 
OPENBAAR MINISTERIE NIET IN HOGER BE
ROEP IS GEKOMEN- VERZET VAN BEKLAAG
DE - VONNIS OP DAT VERZET - HOGER BE
ROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN HET VONNIS OP 
VERZET - VERZWARING VAN DE BIJ VER
STEK UITGESPROKEN STRAF - ONWETTIGE 
BESLISSING. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

ONWETTIGE VERVANGENDE GEVANGENIS
STRAF - VERNIETIGING EN VERWIJZING TOT 
DIT PUNT VAN HET BESCHIKKENDE GEDEEL
TE BEPERKT. 

1" en 2" Wanneer het openbaar ministerie 
tegen een veroordelend verstekvonnis 
geen hager beroep heeft ingesteld, 
mag de appelrechter, beslissende op 
het hager beroep van de beklaagde en 
van het openbaar ministerie tegen het 
vonnis op verzet, de bij het verstek
vonnis opgelegde straf niet verzwaren 
(1). (Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.) 

3" Wanneer een veroordelend arrest 
wordt vernietigd omdat de rechter een 
onwettige vervangende gevangenis
straf heeft uitgesproken, zijn vernieti
ging en verwijzing tot dat punt van 
het beschikkende gedeelte beperkt (2). 

(WYCKMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9265) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1984 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing 
op de tegen eiseres ingestelde straf
vordering; 

(1) Cass., 19 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 124) 
en 30 nov. 1983, A.R. nr. 3176 (ibid., 1983-84, 
nr. 180). 

(2) Zie Cass., 7 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 155). 

Over het middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 187, 188, 202 en 203 van het Wet
hoek van Strafvordering : 

Overwegende dat eiseres ter zake 
bij vonnis van 19 juni 1984 van de 
Correctionele Rechtbank te Turn
hout bij verstek werd veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van zes 
maanden en een geldboete van 300 
frank of een maand vervangende ge
vangenisstraf; dat zij, op het door 
haar tegen dat verstekvonnis geda
ne verzet, bij vonnis van 4 juli 1984 
van dezelfde rechtbank, op tegen
spraak tot een gevangenisstraf van 
vier maanden en een geldboete van 
200 frank of 14 dagen vervangende 
gevangenisstraf werd veroordeeld; 
dat tegen laatstvermeld vonnis door 
eiseres en door het openbaar minis
terie hoger beroep werd ingesteld; 
dat die hoger beroepen door het be
streden arrest ontvankelijk worden 
verklaard en de straf wordt ge
bracht op zes maanden gevangenis
straf en een boete van 300 frank of 
drie maanden vervangende gevange
nisstraf; 

Overwegende dat, nu het open
baar ministerie geen hoger beroep 
had ingesteld tegen het verstekvon
nis van 19 juni 1984, het hof van be
roep de toestand van eiseres niet 
mocht verzwaren door haar een 
zwaardere vervangende gevangenis
straf op te leggen dan die welke bij 
genoemd verstekvonnis was uitge
sproken; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, uit-
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spraak doende over de strafvorde
ring, eiseres tot een vervangende 
gevangenisstraf veroordeelt; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiseres in vier vijf
de van de kosten en laat het overige 
vijfde ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

23 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver: de h. De Peuter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. W. Mertens, 
Antwerpen. 

Nr. 504 

2' KAMER - 23 april 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR

DELENDE BESLISSING- BESLISSING WAARIN 
NIET WORDT VASTGESTELD DAT ALLE BE
STANDDELEN VAN HET BEWEZEN VERKLAAR
DE MISDRIJF AANWEZIG ZIJN - NIET MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

2° DIEFSTAL EN AFPERSING - PO

GING - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF. 

1° Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij de beklaagde 
wegens een telastlegging wordt veroor
deeld zonder dat wordt vastgesteld dat 
aile bestanddelen van het bewezen 
verklaarde misdrijf aanwezig zijn (1). 
(Art. 97 Gw.) 

(ALEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9317) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 november 1984 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 461, eerste lid, 463, eerste lid, 466 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat het hof van be
roep eiser veroordeelt ter zake van : 
samen met een medebeklaagde, als 
dader of mededader, gepoogd te 
hebben ten nadele van ... , auto's die 
hun niet toebehoorden, weg te ne
men, het voornemen om die mis
daad of dat wanbedrijf te plegen, 
zich geopenbaard hebbende door 
uitwendige daden die een begin van 
uitvoering van die misdaad of dat 
wanbedrijf uitmaakten, en alleen 
wegens omstandigheden van hun 
wil onafhankelijk, zijn gestaakt of 
hun uitwerking hebben gemist; 

Overwegende dat het arrest even
wei noch door die telastlegging be
wezen te verklaren noch door enige 
andere considerans constateert dat 
de paging tot het wegnemen van an
dermans roerende zaken, « bedrieg
lijk » is geschied; 

Dat het arrest, nu het niet het be
staan vaststelt van alle constitutieve 
bestanddelen van het bewezen ver
klaarde misdrijf, de uitgesproken 
veroordeling noch regelmatig moti
veert noch wettelijk verantwoordt; 

2o De beslissing waarbij een beklaagde 
wordt veroordeeld wegens paging tot 
diefstal moet vaststellen dat de paging 
tot het wegnemen van andermans roe- Om die redenen, ongeacht de door 
rende zaken « bedrieglijk » is geschied. eiser aangevoerde middelen die niet 
(Artt. 51, 461, 463 en 466 Sw.) tot cassatie zonder verwijzing kun-

-----------------1 nen leiden, vernietigt het bestreden 
(1) Cass., 11 maart 1981 (A.C., 1980-81, 

nr. 402). 

arrest in zoverre het eiser veroor
deelt; beveelt dat van dit arrest mel-
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ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 

23 april 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Van Can, 
Dendermonde. 

Nr. 505 

2• KAMER - 24 april 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS, ART. 5.3 - RECHT BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF 
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS, ART. 5.3 - RECHT BINNEN EEN REDE
LIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF 
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

anderzijds, dat de voorlopige hechtenis 
van verdachte wegens ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid raken, moet wor
den gehandhaafd (1). 

(VINCENT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4229) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5, § 3, 6, § 2, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
5 van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest beslist dat de rede
lijke termijn waarbinnen de zaak moet 
worden behandeld, niet overschreden is, 
op grond « dat uit de stukken van het 
dossier » onder meer blijkt dat : 1. de 
menigvuldige versies die eiser heeft ge
geven van de feiten • noodzakelijkerwijs 
de duur van het onderzoek van de zaak 
hebben verlengd », 2. • er in elk geval 
een college van deskundigen diende te 
worden aangewezen, gelet op de zwaar
wichtigheid van de feiten en de persoon
lijkheid van de verdachte en gelet boven
dien op de intenties van de verdediging 
zoals die blijken uit het aan de onder
zoeksrechter gerichte schrijven van 24 
juni 1983; ... dat het onderzoek met be
kwame spoed is gevoerd en dat de daden 
van onderzoek zonder onverantwoorde 
vertraging zijn verricht »; dat bet arrest 
de gronden van de vordering van het 
openbaar ministerie enkel " voor het ove
rige " overneemt; 

terwijl, eerste onderdeel, opdat de re
delijke termijn in de zin van artikel 5, 
§ 3, van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden waarbinnen een 
persoon recht heeft berecht te worden, 

1° en 2o Art. 5.3 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens wordt niet geschon
den door het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat de hechte
nis van de verdachte handhaaft met de 
overweging, enerzijds, dat de door die 
bepaling voorgeschreven redelijke ter
mijn ten deze niet is overschreden, ge
let op het ingewikkeld karakter van de 
zaak, de vele uiteenlopende versies die 
verdachte tijdens zijn verklaringen 
naar voren heeft gebracht, zijn opeen
volgende bekentenissen die hij nadien 
weer introk, de list die hij heeft aange
wend om de verdenking op een derde 
te doen vallen, het feit dat de onder- 1-----------------
zoeksrechter zich genoodzaakt zag een 
college van psychiatrische deskundi
gen aan te wijzen en bepaalde door 
het parket gevorderde aanvullende on
derzoeksverrichtingen uit te voeren, 

(1) Zie Cass., 15 april 1981, A.R. nr. 477 
(A.C., 1980-81, 947) en cone!. O.M. in Bull. en 
Pas., 1981, I, 922; Cass., 20 maart 1985, A.R. 
nrs. 4171 en 4177 (ibid., 1984-85, nrs. 439 en 
440). 
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niet zou verstreken zijn, vereist is dat de 
daden van onderzoek nodig zijn om de 
waarheid aan het licht te brengen en 
zonder onverantwoorde vertraging wor
den verricht; de aanwijzing van een des
kundigencollege volstrekt overbodig was 
en niet kon worden beschouwd als een 
daad van onderzoek die nodig was om de 
waarheid te doen blijken; dokter Denys 
immers en in de eerste plaats op 17 mei 
1983 een eerste deskundigenverslag had 
neergelegd, dat is 10 maanden nadat hij 
in juli 1982 met die opdracht was belast; 
dat verslag noch door de verdediging 
noch door de procureur des Konings 
werd betwist, en de verdediging enkel de 
onderzoeksrechter om de toestemming 
had gevraagd om eiser door dokter Gof
fioul te laten onderzoeken, wat geen on
vermijdelijke verwikkeling zou meebren
gen, in strijd met wat het bestreden 
arrest verkeerdelijk aangeeft (zie schrij
ven van eisers raadsman aan de onder
zoeksrechter); de procureur des Konings 
wegens een of andere zonderlinge « voor
ingenomenheid » de onderzoeksrechter 
vorderde een college van psychiatrische 
deskundigen aan te wijzen; het in die 
omstandigheden, nu er reeds een eerste 
deskundigenverslag bestond dat niet 
werd tegengesproken, volstrekt onduide
lijk is hoe het nieuwe deskundigenver
slag, dat een jaar later werd ingediend 
en dat een bevestiging was van, het eer
ste verslag dat op zijn beurt het onder
zoek van de psycholoog bevestigde, no
dig kon zijn om achter de waarheid te 
komen; evenmin kan worden staande ge
houden dat die daden van onderzoek met 
bekwame spoed zijn verricht : bijna twee 
jaar waren « nodig • om die twee versla
gen in te dienen; dergelijke daden van 
onderzoek de handhaving van de voorlo
pige hechtenis gedurende zodanige perio
de niet kunnen rechtvaardigen; vervol
gens, tegen een verdachte die de hem 
verweten feiten ontkent en tegen wie elk 
objectief bewijs ontbreekt, niets kan 
worden afgeleid uit een of zelfs twee 
deskundigenverslagen; het afleiden van 
de schuld en zeffs van de « gevaarlijk
heid » van een verdachte uit zo subjectie
ve (en bovendien relatieve) gegevens zou 
indruisen tegen de wezenlijke aard van 
het strafrecht en tegen het vermoeden 
van onschuld dat de verdachte geniet en 
dat hem bovendien gewaarborgd wordt 
door artikel 6, § 2, van voormeld verdrag; 
het arrest de talrijke versies die ver
dachte van de feiten: had gegeven alleen 
dan als een geldige reden voor verlen
ging van de redelijke termijn in aanmer
king had kunnen nemen, indien het erop 

had gewezen dat de variaties aan eiser 
te wijten waren; het begrip redelijke ter
mijn immers niet « in abstracto » maar 
« in concreto » en in het licht van de ge
gevens van de zaak moet worden beoor
deeld; vaststaat dat eiser, alvorens « tot 
bekentenissen » over te gaan (bekente
nissen die trouwens onwaarschijnlijk 
waren), tussen 19 juli en 2 augustus 1982 
langer dan dertig uur en veertienmaal is 
ondervraagd (de << conditioneringen » 
door de achtereenvolgende overbrengin
gen uit de gevangenis van Lantin, het 
wachten in de lokalen van de rijkswacht, 
en in het Justitiepaleis niet meegere
kend ... ) omdat zijn verklaringen over 
wat hij gedaan had op 23 juni 1982, een 
maand voor de aanhouding, onjuistheden 
bevatten; eiser vanaf 13 januari 1983 en 
niet 1984, zoals verkeerdelijk staat aan
gegeven in de vordering waarnaar het 
bestreden arrest verwijst, zijn eerste ver
sie waarin hij zijn onschuld staande 
hield, gehandhaafd heeft; aan niemand, 
zelfs niet onrechtstreeks (door verlen
ging van de « redelijke termijn •) het 
verwijt kan worden gemaakt dat hij, na 
zovele malen te zijn ondervraagd als dit 
voor eiser het geval was, bezweken is 
onder een dergelijke, zelfs onopzette
lijke, op zijn minst psychische druk, te 
meer daar eiser in het dossier beschre
ven wordt als een onrijp en be'invloed
baar iemand; die bekentenissen of de 
beweringen die daarvoor doorgaan bo
vendien door geen enkel materieel gege
ven van het dossier worden gestaafd; 

tweede onderdeel, .. . 
derde onderdeel, .. . 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest zich 
niet beperkt tot de in het middel 
weergegeven consideransen; dat het, 
na « voor het overige » de gronden 
van de vordering van het openbaar 
ministerie te hebben overgenomen, 
eraan toevoegt « · dat bij ontstentenis 
van elke aanwijzing, de eerste, of
schoon onvolledige verdenkingen 
rusten op verschillende personen; 
dat na onderzoek die sporen op 
niets bleken te berusten; dat het on
derzoek een tweede zekerheid naar 
voor brengt, namelijk dat de kleine 
V eronique wantrouwig, zelfs bang 
van natuur was, zodat als zeker 
mocht worden aangenomen dat zij 
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nooit uit eigen wil zou meegegaan 
zijn met iemand die ze niet kende; 
dat het onderzoek zich derhalve con
centreerde op de naaste omgeving 
van het slachtoffer, haar vader en 
de vrienden van haar moeder, 
Eduardo Mingone, Serge Inana en 
(eiser); dat bepaalde zonderlinge ge
dragingen van (eiser), zijn algemeen 
bekende homoseksuele neigingen, 
zijn voorkeur voor jonge kinderen 
en zijn gerechtelijk verleden, te za
men met het feit dat Mingone en 
Petit over stevige alibi's beschikten, 
tot gevolg hadden dat het onderzoek 
zich op zijn persoon ging toespitsen; 
dat hij bij de huiszoeking bij hem 
thuis in de ochtend van 19 juli 1982 
in bed wordt aangetroffen met een 
jongen van 12 jaar op wie hij, naar 
hij later bekende, aanranding van 
de eerbaarheid had gepleegd; dat 
(eiser), toen hem ofschoon vijfen
twintig dagen na de feiten gevraagd 
werd te zeggen wat hij in de loop 
van 23 juni had gedaan, een over
vloed van op het eerste gezicht ver
dachte details geeft waaruit bleek 
dat hij het grootste deel van zijn 
tijd had doorgebracht met een 
vriend, Salerno, met wie hij onder 
meer naar een vishandelaar en naar 
het restaurant Sole d'Italia was ge
weest; dat uit de ondervragingen 
van Salerno en van verschillende 
getuigen bleek dat zijn voortduren
de aanwezigheid aan de zijde van 
Salerno op 23 juni en de plaatsen 
die hij met laatstgenoemde zou heb
ben bezocht, !outer op fantasie be
rustten; dat (eiser), toen hem gewe
zen werd op " een opeenstapeling 
van vergissingen ", een heel andere 
versie van wat hij op 23 juni 1982 
gedaan had, naar voren brengt; dat 
hij nadien, na te hebben beweerd 
dat hij Veronique sedert 22 juni niet 
meer had gezien, zal bekennen haar 
op 23 juni bij het verlaten van de 
school te hebben opgemerkt en dat 
hij een eindje met haar was meege
gaan; dat hij zal toegeven het kind 
op 23 juni te hebben vergezeld van 
de school tot het j aagpad langs de 
Maas in de nabijheid van het sport
paleis waar ze per ongeluk in het 

water zou gevallen zijn; dat hij in 
paniek over dat ongeval, er met 
geen woord zou over gerept hebben 
maar paradoxaal genoeg zou terugge
keerd zijn naar de plaine de Droixhe 
waar het kind haar schooltas in 
de struiken had achtergelaten en 
dat hij ze in de Maas aan de bene
denloop van de stuwdam op de rech
teroever zou hebben gegooid; dat hij 
zijn laattijdige bekentenissen recht
vaardigt door aan te voeren dat hij 
zich van de periode na de feiten 
niets meer wist te herinneren en 
het besef van wat hij gedaan had 
slechts beetje bij beetje tot hem 
doordrong ten gevolge van geregel
de nachtmerries waardoor hij sedert 
zijn aanhouding geplaagd wordt en 
waarbij hem al zijn daden en geba
ren door de geest gaan; dat eiser 
verdere bekentenissen zal afleggen 
door enkele maanden later te ver
klaren dat hij op het jaagpad langs 
de stroom een woordenwisseling 
had met het kind, dat hij haar bij 
de schouders had vastgegrepen, 
haar had dooreengeschud en haar 
had losgelaten, wei wetende dat ze 
in de Maas zou vallen, wat gebeurde 
omstreeks 13.30 uur/14 uur, dus nog 
voordat de rijkswacht was gealar
meerd; dat eiser enkele maanden la
ter ten slotte tot volledige bekente
nissen zal overgaan, verklarend dat 
hij het slachtoffertje had meegelokt 
naar de esplanade Roi Albert, met 
het kind in de struiken was gaan 
liggen waar hij gepoogd had haar te 
verkrachten en haar, alvorens ertoe 
te besluiten haar te doden en haar 
in het water te gooien om zijn wan
daad te verbergen, op zijn minst 
reeds verstikt had na haar uurwerk 
en haar ring te hebben afgenomen 
en haar klederen weer in orde te 
hebben gebracht; dat hij een maand 
later zijn bekentenis zal intrekken 
en beweren slechts te hebben be
kend nadat hij ruw was behandeld 
door de verbalisanten en omdat hij 
zichzelf niet meer was; dat hij bij de 
wedersamenstelling en een daarop
volgend verhoor door de onderzoeks
rechter zijn bekentenissen bevestigt 
(seksuele geweldpleging en moord); 
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dat hij nadien nog eens op zijn be
kentenissen zal terugkomen en be
weren het kind niet te hebben ge
zien op 23 juni en haar niet te 
hebben gedood; dat hij sedertdien 
(12 januari 1984) bij die verklaring 
is gebleven, en haar probeert aanne
melijk te doen klinken door in 
samenspraak met de medegedeti
neerde Leped Henri Leclercq aan te 
wijzen als de dader van de doodslag, 
met welke list hij overigens niets 
bereikte vermits vaststaat dat Le
clercq op de dag van de feiten in 
hechtenis was in de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij te 
Paifve en dat Leped op aanstichting 
van eiser en tegen een door hem be
loofde vergoeding gelogen had; ... 
dat het onderzoek, ondanks de tijd 
ver lopen sedert de aanhouding van 
eiser, met spoed en binnen redelijke 
termij nen is gevoerd, gelet op : 1 o het 
ingewikkeld karakter van de zaak; 
2o de vele versies die eiser bij die 
verschillende verklaringen heeft ge
geven; 3° zijn opeenvolgende en ge
leidelijke bekentenissen die hij na
dien weer introk; 4° de list die hij 
heeft aangewend om de verdenking 
te laten vallen op Leclercq; 5° het 
feit dat de onderzoeksrechter zich 
genoodzaakt zag een college van 
psychiatrische deskundigen aan te 
wijzen om volledig uitsluitsel te krij
gen over de geestestoestand van ei
ser, nadat de aangewezen deskundi
gen het aantal onderzoeken had 
uitgebreid en om het gerecht in 
staat te stellen de zaak onbelem
merd en ondubbelzinnig af te wer
ken; 6° de noodzaak om bepaalde, 
door het parket op 5 november 1984 
aan de onderzoeksrechter gevraagde 
aanvullende onderzoeksverrichtin
gen uit te voeren, hetgeen gebeurd 
is en waarvan de stukken van het 
dossier deel uitmaken »; 

Dat het arrest bovendien op grond 
van een eigen redengeving vermeldt 
« dat de open bare partij, alvorens 
het dossier te sluiten, het recht 
heeft de uitvoering te verlangen van 
" de laatste onderzoeksverrichtingen 
(kantschriften van 5 november 1984) 

... "; ... dat over zijn gevaarlijkheid 
geen twijfel kan bestaan gelet op 
het verslag van het deskundigencol
lege : " Vincent vormt een onbetwist
baar en groot gevaar voor de samen
leving (blz. 67) " »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, aldus wettige gronden opgeeft 
voor de beslissing van de redelijke 
termijn in de zin van artikel 5, § 3, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden ten deze 
niet was overschreden en dat we
gens ernstige en uitzonderlijke om
standigheden die de openbare veilig
heid raken, de voorlopige hechtenis 
van eiser moest worden gehand
haafd; 

Dat het arrest, in strijd met de be
wering van het middel, namelijk dat 
« het vermoeden van onschuld dat 
de verdachte geniet en dat hem 
trouwens gewaarborgd wordt door 
artikel 6, § 2, van voormeld verdrag 
... wordt miskend wanneer de schuld 
of de " gevaarlijkheid " van een ver
dachte wordt afgeleid uit zo sub
jectieve (en bovendien relatieve) ge
gevens >>, het vermoeden van on
schuld niet miskent waar het ver
meldt << dat het dossier voldoende 
aanwijzingen van de schuld (van ei
ser) bevat », maar zich beperkt tot 
een opsomming van de voldoende 
schuldaanwijzingen; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Over het tweede middel, 

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

24 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. M. Goujon en 
J. Pierre, Luik. 

Nr. 506 

2' KAMER - 24 april 1985 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING VAN DE HECHTENIS- WET VOORLOPI
GE HECHTENIS, ART. 5 - REGELMATIGE RE
DENGEVING. 

Aan het door art. 5 Wet Voorlopige Hech
tenis gestelde vereiste van regelmatige 
redengeving wordt voldaan door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis na een maand, 
waarin wordt vermeld dat de brutali
teit waarmee de diefstal is ge
pleegd, de aangewende middelen (wa
pens, masker, voertuig), de bedreigin
gen geuit tegen en het geweld ge
pleegd op, enerzijds, de bedienden die 
gedwongen werden plat op de vloer te 
gaan liggen, geboeid werden en in een 
vertrek werden opgesloten, en ander
zijds, de filiaalhouder die bij de das 
werd vastgegrepen en vervolgens door 
een medeverdachte met een revolver 
werd bedreigd toen hij de dieven het 
vluchten wilde beletten, de omgang van 
de verdachte met gevaarlijke boos
doeners, en ten slotte zijn gerechte
lijk verleden, gegevens zijn die alle 
erop wijzen dat deze een gevaarlijk 
boosdoener is die in staat is te recidi
veren en zich aan het gerecht te ont
trekken of de werking ervan te belem
meren, indien hij in vrijheid werd 
gesteld. 

(DESMEDT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4233) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 februari 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het arrest geen voldoende aan
wijzingen van schuld vaststelt om de 
voorlopige hechtenis van eiser te hand
haven: 

Overwegende dat het arrest door 
de gronden van de vordering over te 
nemen het bestaan van schuldaan
wijzingen vaststelt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het arrest de beslissing om de 
voorlopige hechtenis van eiser te hand
haven, grondt op diens gerechtelijk ver
leden: 

Overwegende dat het arrest de be
slissing tot handhaving van de voor
lopige hechtenis niet enkel grondt 
op het gerechtelijk verleden van ei
ser; dat het tevens vermeldt dat << de 
lef waarmee de roofoverval te Puurs 
is gepleegd, de middelen die daarbij 
werden gebruikt (wapens, masker, 
voertuig), de bedreigingen tegen en 
het geweld op, enerzijds, de bedien
den die gedwongen werden plat op 
de vloer te gaan liggen, geboeid wer
den en in een vertrek werden opge
sloten, anderzijds, op de filiaalhou
der die bij de das werd vastgegre
pen en vervolgens door Evrard, naar 
een door hem gebruikte uitdruk
king, " onder schot werd gehouden " 
toen hij de gangsters het vluchten 
wilde beletten, de omgang (van ei
ser) met gevaarlijke gangsters, zijn 
gerechtelijk verleden, gegevens zijn 
die er alle op wijzen dat (eiser) een 
gevaarlijke boosdoener is die in 
staat is te recidiveren en zich aan 
het gerecht te onttrekken of de wer
king ervan te belemmeren, indien 
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hij in vrijheid zou worden gesteld; 
dat het hier gaat om gegevens, ei
gen aan de zaak en de persoonlijk
heid (van eiser) die ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden opleve
ren en die de openbare veiligheid 
dermate raken dat de hechtenis 
moet worden gehandhaafd >>; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het rechtscollege waarnaar de zaak 
is verwezen, te lang wacht met de uit
spraak van het arrest dat moet worden 
gewezen na het verwijzingsarrest van 
het Hof; 

Overwegende dat het middel geen 
betrekking heeft op de bestreden be
slissing en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

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

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

24 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Helvetius - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal. 

Nr. 507 

2• KAMER - 24 april 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS- WET VOORLO
PIGE HECHTENIS, ART. 5 - ERNST VAN DE 
FElTEN - OP ZICH GEEN VERANTWOORDING 
VOOR DE HANDHAVING VAN DE HECHTENIS. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS HAND-
HAVING VAN DE HECHTENIS- WET VOORLO
PIGE HECHTENIS, ART. 5 - REDENGEVING. 

1 o De ernst van de ten Jaste gelegde lei
ten kan op zichzelf de handhaving van 
de hechtenis niet verantwoorden (1). 

2° Aan het door art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis gestelde vereiste van regel
matige redengeving wordt niet voldaan 
door het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling dat de voorlopige 
hechtenis na een maand handhaaft on
der aanvoering dat het geweld, de be
dreigingen, de aanwending van wa
pens en het nachtelijk binnendringen 
met geweld in een prive-woning om
standigheden eigen aan de zaak zijn, 
die gepaard gingen met de aan de ver
dachte ten Jaste gelegde diefstal, en· 
die ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden zijn die de openbare veilig
heid raken, zonder dat echter nader 
wordt bepaald waarom die omstandig
heden de openbare veiligheid in het 
gedrang konden brengen, indien de 
hechtenis van de verdachte niet werd 
gehandhaafd. 

(ANTENUCCI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4234) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 februari 1985 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 5, eerste lid, en 19 van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, met overne
ming van de gronden van de schrif
telijke vordering van het openbaar 
ministerie, beslist dat de hechtenis 
van eiser moet worden gehandhaafd 
op grand dat er tegen verdachte 
« ernstige aanwijzingen van schuld 
bestaan » en dat « de geweldpleging 

(1) Cass., 25 nov. 1980, A.R. nr. 6354 
(A.C., 1980-81, nr. 345). 
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(onder meer op mevrouw H.) ... , de 
bedreiging die hij tegen haar heeft 
geuit toen hij haar een fles benzine 
toonde en dreigde haar daarmee te 
zullen overgieten en iri brand te ste
ken ... , het gebruik van wapens, de 
inbraak met geweld in een particu
liere woning bij nacht, even zovele 
omstandigheden eigen aan de zaak 
zijn waarvan de aan de verdachte 
verweten diefstal vergezeld is ge
gaan en die ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden opleveren die 
de openbare veiligheid dermate ra
ken dat de hechtenis moet worden 
gehandhaafd »; 

Overwegende dat de zwaarwich
tigheid van de aan eiser verweten 
feiten op zich aileen geen. voldoende 
reden is om de voorlopige hechtenis 
te handhaven; 

Overwegende dat het arrest niet 
omschrijft hoe de omstandigheden 
die het vaststelt, gevaar kunnen 
opleveren voor de openbare veilig
heid; 

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. 

24 april 1985 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 508 

1' KAMER - 25 april 1985 

1u VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - BESL!SSING VAT
BAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESTREDEN 

BESLISSING GEWEZEN IN TWEEDE AANLEG 
MAAR NOG VATBAAR VOOR HOGER BEROEP 
- VOORZIENING NIET ONTVANKEL!JK. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA

KEN - BESLISSING WAARTEGEN HOGER BE
ROEP OPENSTAAT - VONNIS WAARIN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, OP HET 
HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ 
EEN VREDERECHTER ZJCH BEVOEGD VER
KLAART, BESL!ST DAT DIE VREDERECHTER 
NIET BEVOEGD WAS, DAT HET GESCHIL TOT 
HAAR BEVOEGDHEID BEHOORT EN U!T
SPRAAK DOET OVER DE ZAAK ZELF - VON
NIS WAARTEGEN. HOGER BEROEP OPEN
STAAT, ZOWEL TEN AANZIEN VAN DE BESLIS
SING INZAKE DE BEVOEGDHEID ALS VAN DE 
BESLISSING OVER DE ZAAK ZELF. 

1 o Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep tegen een beslissing van de recht
bank van eerste aanleg, die in tweede 
aanleg zitting houdt, maar waartegen 
hager beroep openstaat (1). (Art. 1070 
Ger.W.) 

2" Hoger beroep staat open tegen het 
vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg, zowel in zoverre het uitspraak 
doet inzake de bevoegdheid als ten 
aanzien van de zaak zelf, waarin, op 
het hager beroep tegen een vonnis van 
een vrederechter waarbij deze zich be
voegd verklaart, wordt beslist dat die 
rechter niet bevoegd was en, met de 
overweging dat het geschil tot de 
bevoegdheid van de rechtbank van eer
ste aanleg behoorde, over de zaak zelf 
uitspraak wordt gedaan (2). (Art. 1070 
Ger.W.) 

(CHEVRON OIL BELGIUM N.V. 
T. COLLARD, VERMEYEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6859) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 november 1979 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

(1) en (2) Zie Cass., 5 maart 1954 (Bull. en 
Pas., 1954, I, 578); Cass., 2 feb. 1967 (A.C., 1967, 
376) en Cass., 4 dec. 1975 (ibid., 1976, 422) met 
voetnoten 1 en 2; zie ook CAMBIER, Droit judi
ciaire civil, dl. II, 1981, biz. 699; KOHL, R.C.J.B., 
1973, biz. 497, nr. 15, en FETTWEIS, Droit judi
ciaire prive, dt II, biz. 513, nr. 422quater. 
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Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door de verweerders tegen de voor
ziening opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat de voorziening gericht is tegen een 
beslissing waartegen hager beroep open
staat: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis in verband met het hoger be
roep tegen het vonnis dat de Vrede
rechter van het kanton Ukkel op 16 
juli 1976 in de zaak heeft gewezen, 
beslist dat dit rechtscollege niet be
voegd was om kennis te nemen van 
het geschil en, met de overweging 
dat het geschil tot de bevoegdheid 
van de rechtbank behoorde, over de 
zaak zelf uitspraak doet; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1070 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de rechtbank van eerste 
aanleg, die zitting houdt in tweede 
aanleg, over de zaak zelf beslist en 
daartegen hoger beroep openstaa t 
indien het geschil tot haar bevoegd
heid behoorde; 

Dat in die bepaling geen enkel on
derscheid wordt gemaakt naarge
lang de rechtbank over de bevoegd
heid dan wel over de zaak zelf heeft 
beslist; 

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

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

25 april 1985 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Andersluidende conclu
sie (3) van de h. Ballet, advocaat-gene-

Nota 3 van arrest nr 508: 

(3) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van de grond van niet-ontvankelijkheid. 
Het was van oordeel dat, tegen het vonnis 
waarin de rechtbank van eerste aanleg, op het 
hager beroep tegen een vonms van een vrede
rechter waarb1j deze z1ch bevoegd verklaart 
beslist dat d1e rechter met bevoegd was en: 
met de overwegmg dat het geschil tot haar 
bevoegdhe1d behoorde over de zaak zelf mt
spraak deed, hager beroep openstaat m zover
re het over de zaak zelf mtspraak doet, terwiJI 

raal - Advocaten: mrs. Van Ryn en 
Simont. 

Nr. 509 

1' KAMER - 25 april 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUROVEREENKOMST - BEGRIP. 

De beslissing dat een overeenkomst geen 
huur van goederen is, wordt naar 
recht verantwoord door het arrest dat 
erop wijst dat die overeenkomst niet 
essentieel ertoe strekte het genot van 
een zaak te doen hebben en dat de 
bedongen vergoeding niet de tegen
prestatie was voor zulk een verbinte
nis (i). 

(Vervolg nota 3 van arrest nr. 508.) 

daartegen geen hager beroep kan worden 
ingesteld t.a.v. de beslissing inzake de 
bevoegdheid. 

Het O.M. steunde op de rechtspraak van het 
Hof (arresten van 5 maart 1954, Pas., 1954, I, 
578, en van 2 feb. 1967, A. C., 1967, 376) dat, on
der de gelding van art. 473, derde lid, van het 
vroegere Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering, gew. bij de wet van 15 maart 1932, be
slist had dat de rechtbank in tweede aanleg 
uitspraak deed inzake de bevoegdheid en dat 
op haar beslissing over de zaak zelf de gewone 
regels betreffende de aanleg toepasselijk wa
ren, en sloot aan bij de mening van de 
Koninklijke Commissaris voor de Gerechte
lijke Hervorming, volgens wie art. 107 Ger.W. 
er enkel toe strekte de bepaling te handhaven 
die vervat was in art. 473, derde lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Het Hof heeft de grand van niet-ontvanke
lijkheid aangenomen op grand van de be
schouwing dat in art. 1070 Ger .W., naar luid 
waarvan de rechtbank van eerste aanleg die 
zitting houdt in tweede aanleg, over de zaak 
zelf beslist en daartegen hager beroep open
staat, indien het geschil tot haar bevoegdheid 
behoorde, geen enkel ondersche1d wordt ge
maakt naargelang de rechtbank over de 
bevoegdhe1d dan wei over de zaak zelf heeft 
bes!ist. 

A.B. 
Nota arrest nr. 509 

(1) Cass., 22 okt 1982, A.R nr 3575 (rede 
nen) (A C., 1982-83, nr 130) 
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(CHEVRON OIL BELGIUM N.V. 
T. COLLARD, VERMEYEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6992) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over de middelen afgeleid, het eerste, 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
Yan het vonnis van 21 november 1979 in 
zoverre het uitspraak heeft gedaan be
houdens hoger beroep, beslist dat de op
zegging, die eiseres aan de verweerders 
heeft gedaan op grond van de wet van 30 
april 1951, zonder waarde was en door
dat het arrest oordeelt dat: 1o de eerste 
rechter ook terecht heeft beslist dat de 
verweerders het recht hadden te vorde
ren dat eiseres de litigieuze overeen
komst zou uitvoeren en dat 2°, hij logi
scherwijze eiseres heeft veroordeeld tot 
betaling van de sedert 1 juli 1976 verval
len « achterstallen », op grond dat, hoe
wei de partijen hun contract een huur
overeenkomst hebben genoemd, een der
gelijke benaming echter niet impliceert 
dat de regels betreffende de handels
huurovereenkomsten daarop automatisch 
zouden worden toegepast en « dat de 
rechter de overeenkomst dient te kwalifi
ceren volgens de bedoeling van de par
tijen, zoals ze onder meer tot uiting is 
gekomen in hun overeenkomst •, dat ten 
deze de essentiiHe verbintenissen van de 
partijen en diverse bepalingen van de li
tigieuze overeenkomst zouden inhouden 
dat ze te beschouwen zou zijn als een fi
nancieringscontract en dat ze in feite 
geen huur van goederen zou zijn, daar 
de kenmerkende verplichtingen van zo
danig contract (de huurder het genot van 
een zaak te doen hebben gedurende een 
zekere tijd tegen een bepaalde prijs die 
de huurder zich verbindt te betalen) 
geenszins de kenmerkende verplichtin
gen van het door de partijen beoogde 
contract vormen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie voor het hof van beroep 
aanvoerde dat « als de partijen bij een 
overeenkomst deze nauwkeurig hebben 
gekwalificeerd, hun wil moet primeren, 
zodat aileen bedrog, dwaling of met de 
kwalificatie onverenigbare clausules de 
feitenrechter in staat stellen die kwalifi-

catie te wijzigen » en dat geen enkel ele
ment van de litigieuze overeenkomst 
« onverenigbaar >> was met de kwalifica
tie huurovereenkomst en handelshuur
overeenkomst; het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat « de partijen hun con
tract een huurovereenkomst hebben ge
noemd •, aileen maar zegt dat de rechter 
de overeenkomst dient te kwalificeren 
« volgens de bedoeling van de partijen, 
zoals ze onder meer tot uiting is geko
men in hun overeenkomst » en zich er
toe beperkt een reeks bepalingen van de 
litigieuze overeenkomst te vermelden en 
uit te leggen en daaruit afleidt dat ze te 
beschouwen is als een financieringscon
tract en niet als een huur van goederen, 
« daar de kenmerkende verplichtingen 
van zodanig contract (de huurder het ge
not van een zaak te doen hebben gedu
rende een zekere tijd tegen een bepaalde 
prijs die de huurder zich verbindt te be
talen) geenszins de kenmerkende ver
plichtingen van het door de partijen be
oogde contract vormen •; het arrest 
aldus helemaal niet zegt in welk opzicht 
de elementen van de litigieuze overeen
komst onverenigbaar zouden zijn met de 
uitdrukkelijk door de partijen gekozen 
kwalificatie, huurovereenkomst of verhu
ring, en evenmin om welke reden ten de
ze een dergelijke verduidelijking achter
wege zou mogen worden gelaten; het 
arrest aldus niet antwoordt en althans 
niet genoegzaam antwoordt op voormel
de conclusie van eiseres (schending van 
artikel 97 van de Grondwet; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 1108, 1134, 1319, 1320, 1322, 
1709 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 3 
van de wet van 30 april 1951 betreffende 
de handelshuurovereenkomsten, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis in zoverre het 
uitspraak heeft gedaan behoudens hoger 
beroep, beslist dat de opzegging die eise
res aan de verweerders heeft gedaan op 
grond van de wet van 30 april 1951 be
treffende de handelshuurovereenkom
sten zonder waarde is en doordat het ar
rest oordeelt dat : 1 o het beroepen vonnis 
ook terecht heeft beslist dat de verweer
ders het recht hadden te vorderen dat ei
seres de litigieuze overeenkomst zou uit
voeren en dat 2° het eiseres heeft veroor
deeld tot betaling van de sedert 1 juli 
1976 vervallen « achterstallen », op grond 
dat, hoewel de partijen hun contract een 
huurovereenkomst hebben genoemd, een 
dergelijke benaming echter niet impli
ceert dat de regels betreffende de han-
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delshuurovereenkomsten daarop automa
tisch zouden worden toegepast, en dat de 
rechter « de overeenkomst dient te kwa
lificeren volgens de bedoeling van de 
partijen, zoals ze onder meer tot uiting 
is gekomen in hun overeenkomst »; dat 
ten deze de essentii:He verbintenis van de 
partijen en diverse bepalingen van de li
tigieuze overeenkomst zouden inhouden 
dat ze te beschouwen zou zijn als een fi
nancieringscontract en dat ze in feite 
geen huur van goederen zou zijn, daar 
de kenmerkende verplichtingen van zo
danig contract (de huurder het genot van 
een zaak te doen hebben gedurende een 
zekere tijd tegen een bepaalde prijs die 
de huurder zich verbindt te betalen) 
geenszins de kenmerkende verplichtin
gen van het door de partijen beoogde 
contract vormen; dat zulks met name zo 
zou zijn op grand dat « de essenWHe ver
plichting van de " verhuurder " er ten de
ze in bestond, op aanwijzing van de 
huurder, een welbepaald stuk grand te 
kopen en daarop door de huurder een 
bezinestation te laten bouwen volgens de 
specifieke behoeften van de huurder, 
welke werken door de verhuurder gefi
nancierd maar niet geleid of bepaald 
werden »,en op grand dat « de essentiele 
verplichting van de huurder erin bestond 
gedurende een onverminderbare termijn 
van zevenentwintig jaar een vergoeding 
te betalen volgens de investering van de 
verhuurder, die aldus in zevenentwintig 
jaar zijn kapitaal kon terugkrijgen met 
interest >>, 

terwijl, eerste onderdeel, nu de par
tijen hun overeenkomst uitdrukkelijk 
een huurovereenkomst hadden genoemd, 
zoals het arrest vaststelt, en de verweer
ders in hun brief van 5 januari 1970 had
den bevestigd dat ze wel degelijk een 
huurovereenkomst hadden willen aan
gaan, het arrest die benaming slechts 
wettig had kunnen verwerpen door vast 
te stellen dat een of meer inwendige of 
uitwendige elementen van de akten zelf 
ten deze onverenigbaar waren met die 
benaming; het arrest zich ertoe beperkt 
een reeks bepalingen van de overeen
komst tussen de partijen te vermelden 
en uit te leggen en daaruit af te leiden 
dat ze geen huur van goederen is, « daar 
de kenmerkende verplichtingen van zo
danig contract (de huurder het genot van 
een zaak te doen hebben gedurende een 
zekere tijd tegen een bepaalde prijs die 
de huurder zich verbindt te betalen) 
geenszins de kenmerkende verplichtin
gen van het door de partijen beoogde 
contract vormen >>; geen enkele door het 

arrest onderzochte bepaling echter on
verenigbaar is met de benaming huur
overeenkomst die de partijen aan hun 
overeenkomst hebben gegeven en in het 
arrest trouwens geen enkele overweging 
voorkomt volgens welke er onverenig
baarheid is; het arrest derhalve, ten slot
te, de litigieuze overeenkomst heeft uit
gelegd also£ de partijen aan hun contract 
niet uitdrukkelijk een welbepaalde bena
ming hadden gegeven, die bovendien in 
een latere brief van de verweerders is 
bevestigd; het arrest aldus aan dit con
tract een uitlegging geeft die onverenig
baar is met de bewoordingen ervan; het 
de bewijskracht van de « onderhandse 
huurovereenkomst » van 23 september 
1965 en van de authentieke huurakte 
van 30 maart 1966 miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en het aan die 
contracten niet de gevolgen toekent die 
ze wettelijk tussen de partijen moesten 
hebben, inzonderheid voor de toepassing 
van artikel 3 van de wet van 30 april 
1951 betreffende de handelshuurovereen
komsten (schending van de artikelen 
1108, 1134 en 1709 van het Burgerlijk 
Wetboek en van de artikelen 1 en 3 van 
de wet van 30 april 1951 betreffende de 
handelshuurovereenkomsten); 

bet derde, uit de schending van de ar
tikelen 1108, 1134, 1709 van het Burger
lijk Wetboek, alsmede van de artikelen 1 
en 3 van de wet van 30 april 1951 betref
fende de handelshuurovereenkomsten, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, in zoverre het 
uitspraak heeft gedaan behoudens hager 
beroep, beslist dat de opzegging die eise
res aan de verweerders heeft gedaan op 
grand van de wet van 30 april 1951 be
treffende de handelshuurovereenkom
sten zonder waarde is, en doordat het ar
rest oordeelt dat 1° het beroepen vonnis 
ook terecht heeft beslist dat de verweer
ders het recht hadden te vorderen dat ei
seres de litigieuze overeenkomst zou uit
voeren en dat 2o het eiseres heeft veroor
deeld tot betaling van de sedert 1 juli 
1976 vervallen « achterstallen •, na op 
grand van een ontleding van diverse be
palingen van de litigieuze overeenkomst 
te hebben overwogen : 1 o dat deze over
eenkomst te beschouwen zou zijn als een 
financieringscontract en dat ze derhalve 
in feite geen huur van goederen zou zijn, 
daar de kenmerkende verplichtingen van 
zodanig contract (de huurder het genot 
van een zaak te doen hebben gedurende 
een bepaalde tijd tegen een bepaalde 
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prijs die de huurder zich verbindt te be
talen) geenszins de kenmerkende ver
plichtingen van het door de partijen be
oogde contract vormen, en 2" dat de 
verrichting enkel aan de vereisten van 
de verhuring moet voldoen voor zover 
die vereisten niet onverenigbaar zijn met 
haar voorwerp en haar financieel doel en 
dat de toepassing van artikel 3 van de 
wet betreffende de handelshuurovereen
komsten de economie van het contract 
zou wijzigen en de clausules zou denatu
reren die de partijen volgens het door 
elk van hen nagestreefde doel vrij zijn 
overeengekomen, 

terwijl de litigieuze overeenkomst, zo
e Is ze voortvloeit uit de onderhandse 
huurovereenkomst van 23 september 
1965 en uit de authentieke huurakte van 
30 maart 1966, bepaalde dat de verweer
ders zich ertoe verbonden « aan de ven
nootschap-huurster >> (thans eiseres) die 
zich ertoe verbond « ze in huur te ne
men, voormelde grand en het voor benzi
nestation bestemd onroerend goed te 
verhuren >> (artikel 4) en dezelfde over
eenkomst in artikel 5 « het bedrag van 
de huur >> vaststelde, zodat die overeen
komst door de verweerders de verplich
ting impliceerde om eiseres het genot 
van het voor benzinestation bestemd on
roerend goed te doen hebben tegen een 
huurprijs die eiseres zich verbond te be
talen; het arrest niet ontkent dat de liti
gieuze overeenkomst dergelijke presta
ties voor de partijen impliceerde; voorts 
voor de feitenrechters niet is betwist dat 
eiseres aldus het genot van het benzine
station had verkregen om er een detail
handel te drijven, namelijk de verdeling 
van benzine, en het onroerend goed voor 
het drijven van die detailhandel is ge
bruikt reeds vanaf de ingenottreding van 
het goed en het bestaan van die bestem
ming niet door de partijen is betwist; ar
tikel 3 van de wet van 30 april 1951 be
treffende de handelshuurovereenkom
sten van toepassing is op elk contract 
dat voldoet aan de in artikel 1 van die 
wet gegeven omschrijving en, wat het al
gemeen begrip « huur van onroerende 
goederen » betreft waarnaar deze laatste 
bepaling verwijst, rekening moet worden 
gehouden met de in artikel 1709 van het 
Burgerlijk Wetboek gegeven omschrij
ving; noch voormeld artikel 1709, noch 
artikel 1 van de wet van 30 april 1951 be
treffende de handelshuurovereenkom
sten bij het aantal vereisten voor het be
staan van een huur van goederen en van . 
een handelshuurovereenkomst bepalen 
dat de erin vermelde verplichtingen moe-

ten beantwoorden aan welbepaalde doel
einden of beweegredenen, met uitsluiting 
van alle andere, of dat die verplichtingen 
onverenigbaar zijn met alle andere die 
de partijen tussen hen zijn overeengeko
men; bijgevolg het arrest, door te weige
ren aan de litigieuze overeenkomst de 
kwalificatie huurovereenkomst en inzon
derheid handelshuurovereenkomst te ge
ven, op grand dat die overeenkomst zou 
beantwoorden aan welbepaalde beweeg
redenen en doeleinden die haar doen lij
ken op een financieringscontract en dat 
de kenmerkende verplichtingen niet die 
van een huurovereenkomst zouden zijn, 
zonder echter te ontkennen dat de liti
gieuze overeenkomst bij het aantal erin 
vermelde verplichtingen voorzag in de 
verpichting om eiseres het genot van het 
benzinestation te doen hebben tegen be
taling door haar van een huurprijs, het 
wettelijk begrip huurovereenkomst en 
inzonderheid handelshuurovereenkomst 
schendt en niet wettig de toepassing ten 
deze van artikel 3 van de wet betreffen
de de handelshuurovereenkomsten heeft 
kunnen afwijzen (schending van de arti
kelen 1108, 1164, 1709 van het Burgerlijk 
Wetboek, alsmede van de artikelen 1 en 
3 van de wet van 30 april 1951 betreffen
de de handelshuurovereenkomsten) : 

Wat het eerste onderdeel van het 
eerste en het tweede middel betreft 
en over het derde middel : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben gezegd dat de partijen hun 
contract een huurovereenkomst heb
ben genoemd, maar dat de rechter 
de overeenkomst dient te kwalifice
ren volgens de bedoeling van de 
partijen, zoals ze onder meer tot ui
ting is gekomen in hun overeen
komst, erop wijst dat de essentii:He 
verplichting van de « verhuurder >> 

er ten deze in bestond, op aanwij
zing van de << huurder >>, een welbe
paald stuk grond te kopen en daar
op door de << huurder >> een benzine
station te laten bouwen volgens de 
specieke behoeften van laatstge
noemde, welke werken door de 
« verhuurder » gefinancierd maar 
niet geleid of bepaald werden, dat 
de essentiele verplichting van de 
<< huurder >> erin bestond gedurende 
een onverminderbare termijn van 
zevenentwintig jaar een vergoeding 
te betalen volgens de investering 
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van de << verhuurder » die aldus in 
zevenentwintig jaar zijn kapitaal 
kon terugkrijgen met interest, en 
dat de duur van de huurovereen
komst trouwens overeenstemt met 
de normale duur voor de afschrij
ving van een in Iicht materiaal ge
bouwd benzinestation; dat het arrest 
vaststelt dat aile andere clausules 
van het contract enkel dienen als 
een regeling van die hoofdverbinte
nissen en dat de << huurder » zich er 
aldus toe verbindt op de door de 
aankoop van de grond uitgegeven 
bedragen een interest te betalen tot 
op het ogenblik van de ingenottre
ding van het goed; het daaruit af
leidt dat de tegenprestatie van de 
vergoedingen niet de terbeschik
kingstelling van het goed maar de 
financiering van de belegging was 
en dat de overeenkomst van de par
tijen geen huur van goederen is; 

Dat het arrest aldus oordeelt dat 
ten deze de elementen van de over
eenkomst onverenigbaar zijn met de 
kwalificatie die eraan is gegeven, 
enerzijds, door de partijen die in de 
onderhandse akte en de authentieke 
akte waarvan sprake is geweest, en, 
anderzijds, door de verweerders in 
hun brief van 5 januari 1970; 

Dat het arrest antwoordt op de in 
het eerste onderdeel van het eerste 
middel weergegeven conclusie en 
aan die stukken geen uitlegging 
geeft die onverenigbaar is met de 
zin en de draagwijdte ervan; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het arrest, door op grond van bo
venvermelde elementen te beslissen 
dat de overeenkomst van de par
tijen geen huur van goederen is, 
omdat ze er essentieel niet toe 
strekte het genot van een zaak te 
doen hebben en de bedongen ver
goeding niet daarvan de tegenpres
tatie was, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

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

25 april 1985 - 1' kamer - Vaarzitter 
en verslaggever: de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende canclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advacaten: mrs. Van Ryn en Simont. 

Nr. 510 

1' KAMER - 25 april 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

BESL!SSING W AARBIJ EEN VORDERING 
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOOR
GEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD -
NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID - ONDERZOEK VAN DE GROND 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID ONAFSCHEID
BAAR VAN HET ONDERZOEK VAN HET MID· 
DEL- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
NIET AANNEEMBAAR. 

3° BORGTOCHT - VERBINTENIS VAN DE 

BORG - HANDELSVERBINTENIS - HOOFDE
LIJKHEID - GRENS. 

1" Niet regelmatig met redenen amkleed 
is de beslissing waarbij een vardering 
wardt aangenamen, zander dat wardt 
geantwaard ap een in het appelver
zaekschrift en in de canclusie van de 
tegenpartlj regelmatig vaargedragen 
verweer (1). 

2" Niet aanneembaar is de grand van 
niet-antvankelijkheid die tegen een 
middel is apgewarpen, wanneer het an
derzaek van de grand van niet-antvan
kelijkheid anafscheidbaar is van het 
anderzaek van het middel (2). 

Dat het eerste onderdeel van de 1----------------
eerste twee middelen en het derde {1) Cass., 23 juni 1983, A.R. nr. 6842 
middel niet kunnen worden aange- (A.C., 1982-83, nr. 592). 

nomen; {2) Cass., 26 jan. 1984, A.R. nr. 6965 
(A.C., 1983-84, nr. 282). 
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3° Al heeft de verbintenis van de borg, 
in de regel, een subsidiair karakter, 
krachtens hetwelk het recht van de 
schuldeiser tegen de borg slechts ont
staat in zoverre de schuldenaar niet 
zelf aan de verbintenis voldoet, tach is 
de borg, wiens verbintenis een han
delsverbintenis is en die gehouden is 
tot betaling van dezelfde schuld als de 
hoofdschuldenaar, hoofdelijk verbon
den, behoudens andersluidend beding 
(3). 

(TEXACO BELGIUM N.V. T. VERSCHELDEN; VER
SCHELDEN T. CHEVRON OIL BELGIUM N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 7081 en 7135) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1983 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de onder de nrs. 
7081 en 7135 op de algemene rol 
ingeschreven voorzieningen tegen 
hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze 
dienen te worden samengevoegd; 

I. W at de voorziening van de 
naamloze vennootschap Texaco Bel
gium betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, als
mede van de artikelen 1165, 1354, 1355 · 
en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
beslist dat de rechtbank van koophandel 
bevoegd was om kennis te nemen van 
het geschil tussen de partijen, en de ant
binding van de litigieuze overeenkomst 
ten nadele van eiseres uitspreekt en 
haar bovendien veroordeelt tot betaling 

van een vergoeding ten laste (lees : ten 
voordele) van verweerder, op grand dat 
de tussen de partijen bestaande overeen
komst voortvloeit uit de onderhandse 
huurovereenkomst van 27 februari 1965 
en uit de authentieke huurovereenkomst 
van 21 september 1966 en dat de aldus 
omschreven overeenkomst « van dezelfde 
aard is als een onroerend leasingcon
tract », zodat de wet van 30 april 1951 be
treffende de handelshuurovereenkom
sten ten deze niet van toepassing was, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres, zowel 
in haar verzoekschrift van hager beroep 
als in haar oorspronkelijke en aanvuilen
de conclusie, betoogde dat aileen de au
thentieke huurovereenkomst van 21 sep
tember 1966 tegen haar kon worden 
ingeroepen, met uitsluiting van de onder
handse huurovereenkomst van 27 februa
ri 1965, en dat de authentieke overeen
komst ontegenzeglijk een handelshuur
overeenkomst was, zelfs als, qoud non, 
zulks niet het geval zou zijn geweest met 
de onderhandse overeenkomst; zij tot 
staving van die stelling inzonderheid be
toogde dat zij in de rechten was getre
den van de vennootschap Texaco Petro
leum die van de vennootschap Chevron 
Petroleum (voorheen Caltex Petroleum 
genaamd) zelf enkel de huurovereen
komst van 21 september 1966 had ver
kregen, met uitsluiting van de onder
handse huurovereenkomst van 27 februa
ri 1965; zij tot staving van haar middel 
ook aanvoerde dat de onderhandse huur-
overeenkomst geen voorwerp meer had 
op het moment dat de authentieke huur
overeenkomst werd ondertekend, zodat 
aileen de overname van laatstgenoemde 
overeenkomst door een derde vennoot
schap denkbaar was en dat ten slotte de 
authentieke huurovereenkomst een ei
gen bestaan had dat verschilde van de 
onderhandse huurovereenkomst; het ar
rest, in zoverre het uitspraak doet over 
de tegen eiseres ingestelde hoofdvorde
ring, zegt dat de partijen het niet eens 
zijn over de werkelijke aard van de liti
gieuze overeenkomst van 27 februari 

-------------------1 1965 en het vervolgens de aard van de 
(3) Zie Cass., 3 april 1952 (Bull. en 

Pas., 1952, I, 498) en Cass., 1 okt. 1981, A.R. 
nr. 6376 (A.C., 1981-82, nr. 80); zie ook 
R.P.D.B., V° Cautionnement, nr. 268, met ver
wijzingen, en nr. 70, met verwijzingen; VAN 
RYN en HEENEN, dl. II, 2de dr., nr. 28 e.v., le' 
dr., nr. 2561; Encyclopedie Dalloz, Droit com
mercial, dl. II, v" Cautionnement; PH. JESTAZ, 
nr. 51; contra, DE PAGE, Traite, dl. VI, nr. 840, : 
!itt. D en 947; BAUDRY-LACANTINERIE, Cautionne- i 
ment, 2e uitg. nr. 104D, en Hue, dl. XII, nr. 196 ' 
in fine. 

overeenkomst van de partijen bepaalt op 
grond van een gemeenschappelijke uit
legging van de onderhandse huurover
eenkomst van 27 februari 1985 en van de 
authentieke huurovereenkomst van 21 
september 1966, zonder, zelfs impliciet, 
rekening te houden met de omstandige 
argumentatie die eiseres had gegeven tot 
staving van haar middel volgens hetwelk 
aileen de overeenkomst van 21 septem
ber 1966 tegen haar kon worden ingeroe-
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pen; het arrest aldus niet antwoordt, en 
althans niet genoegzaam antwoordt, op 
het verzoekschrift van hoger beroep en 
de conclusie van eiseres (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest althans, 
als dient te worden aangenomen dat op 
dat middel is geantwoord door de over
weging van het arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen de vennoot
schap Chevron Oil Belgium ingestelde 
rechtsvordering tot tussenkomst, - val
gens welke overweging laatstgenoemde 
vennootschap in haar conclusie zou heb
ben erkend dat de overdracht aan Texa
co Petroleum niet alleen betrekking had 
op de authentieke huurovereenkomst 
van 21 september 1966 maar ook op de 
onderhandse huurovereenkomst van 27 
februari 1965, die erkenning niet aan ei
seres heeft kunnen tegenwerpen, zonder 
miskenning van het betrekkelijk gevolg 
van die erkenning (schending van artikel 
1165 van het Burgerlijk Wetboek) en van 
het betrekkelijk gevolg van de bekente
nis als het de door de vennootschap Che
vron Oil Belgium in haar conclusie geda
ne verklaring als dusdanig heeft willen 
beschouwen (schending van de artikelen 
1354, 1355 en 1356 van het Burgerlijk 
Wetboek en inzonderheid van § 2 van 
laatstgenoemde bepaling) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres in haar 

op 24 september 1979 ingediend ver
zoekschrift van hoger beroep be
toogde dat de naamloze vennoot
schap Chevron Petroleum Company 

.de litigieuze huurovereenkomst van 
21 september 1966, << en deze ai
leen », vanaf 1 november 1967 had 
overgedragen aan de naamloze ven
nootschap Texaco Petroleum, die la
ter door haar is overgenomen, en 
dat er, bij die overdracht, niet is ge
sproken van de onderhandse huur
overeenkomst van 27 februari 1965 
die door haar uitvoering teniet is ge
gaan; 

Overwegende dat eiseres in haar 
op 7 september 1981 ingediende con
clusie aanvoerde << dat uit de akte 
van overdracht Caltex-Texaco van 
29 oktober 1967, die ter kennis is ge
bracht van gei:ntimeerde (thans ver
weerder) die dienaangaande nooit 
enig voorbehoud heeft gemaakt, dui-

delijk volgt dat de overdracht aan 
de concluderende partij (thans eis
res) zich strikt heeft beperkt tot de 
rechten en verplichtingen die enkel 
uit de huurovereenkomst van 21 
september 1966 zijn voortgevloeid; 
dat dit element ontegenzeglijk aan
toont dat de concluderende partij 
vanaf het begin jegens verweerder 
enkel door een handelshuurovereen
komst was verbonden en dat zij, 
evenmin als ge'intimeerde, ooit iets 
meer heeft gewild; dat immers uit 
de volledige tekst van de bijlage bij 
het Belgisch Staatsblad van 25 okto
ber 1968 duidelijk blijkt dat het con
tract van 27 februari 1965 niet voor
kwam onder de door de naamloze 
vennootschap Chevron aan de 
naamloze vennootschap Texaco 
overgedragen activa, in tegenstelling 
met hetgeen ge'intimeerde te ver
staan geeft; dat er geen enkel stuk 
bestaat waaruit blijkt dat de naam
loze vennootschap Chevron aan de 
concluderende partij iets anders zou 
hebben overgedragen dan de uit de 
huurovereenkomst van 21 septem
ber 1966 voortvloeiende rechten en 
verplichtingen; dat, als zulks niet 
het geval was geweest, de conclude
rende partij, zoals ze daartoe ver
plicht was, de overdracht ter kennis 
van ge'intimeerde zou hebben ge
bracht, zoals zij dat deed met de 
overdracht van de huurovereen
komst ... ; dat daaruit volgt dat de 
aan de concluderende partij overge
dragen huurovereenkomst van 21 
september 1966 integendeel een zelf
standig contract is »; 

Overwegende dat eiseres in haar 
op 27 april 1983 ingediende aanvul
lende conclusie, in verband met de 
overeenkomst van 27 februari 1865, 
betoogde : << dat er in de eerste 
plaats op moet worden gewezen dat 
de concluderende partij niets te rna
ken heeft met die overeenkomst; bo
vendien dat die overeenkomst geen 
gevolg meer heeft; dat ze een welbe
paald voorwerp had, namelijk de 
verbintenis voor de litisconsorten 
Verschelden om op hun kosten het 
litigieuze gebouw te laten optrekken 
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en het aan Caltex in huur te geven, 
en de verbintenis voor Caltex om 
dat gebouw in huur te nemen; dat 
die verbintenissen zijn nagekomen, 
daar de litisconsorten Verschelden 
op hun kosten het gebouw hebben 
laten optrekken en dat de partijen 
op 21 september 1966 een huurover
eenkomst volgens de vorm hebben 
gesloten, helemaal in overeenstem
ming met hetgeen in de overeen
komst van 27 februari 1965 was be
paald; ... dat het volstaat vast te 
steilen dat die overeenkomst voor
zag in het sluiten van een huurover
eenkomst en dat die huurovereen
komst inderdaad is gesloten; dat, 
voor zoveel nodig, het huurcontract 
van 21 september 1966, door in de 
plaats te komen van de oorspronke
lijke overeenkomst (waarvan het 
trouwens de artikelen 4 tot 14 heeft 
overgenomen), noodzakelijk aan 
laatstgenoemde overeenkomst een 
einde heeft gemaakt >>; 

Overwegende dat het arrest, dat 
uit de bewoordingen van die oor-. 
spronkelijke overeenkomst afleidt 
dat de rechtsbetrekkingen tussen de 
partijen dlenden te worden be
schouwd als een onroerend leasing
contract, en om aan te tonen dat die 
overeenkomst ook tegen eiseres kon 
worden ingeroepen, aileen maar: 
vaststelt dat die overeenkomst werd' 
« bevestigd » door de overeenkomst 
van 21 september 1966 en dat « de: 
overdragende partij, dit wil zeggen. 
Chevron, niet betwist dat die over-· 
dracht niet aileen betrekking heeft! 
op de in de brief van overdracht ver-' 
melde authentieke huurakte van 21 . 
september 1966, maar " op aile ver-' 
bintenissen voortvloeiende uit de 
overeenkomst van 27 februari 1965 
die tussen de heer Verschelden en 
haarzelf onder haar vroegere naam 
Caltex Petroleum, naamloze ven
nootschap, is gesloten " »; 

Qverwegende dat het arrest met 
die overwegingen niet antwoordt op 
het verzoekschrift van hoger beroep 
en op bovenvermelde conclusie van 
eiseres, die integendeel betoogde dat 
die oorspronkelijke overeenkomst 

van 27 februari 1965 op haar geen 
betrekking kon hebben; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. Wat de voorziening van Guy 
Verschelden betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1202, 2021 van het 
Burger!ijk Wetboek, 1 en 2 van het Wet
hoek van Koophandel, van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de hoofdelijk
heid van de medeschuldenaars-kooplie
den en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben be
slist dat verweerster contractueel voor 
eiser moest instaan als borg voor de ver
bintenissen voortvloeiende uit het onroe
rend leasingcontract dat zij aan de 
naamloze vennootschap Texaco Belgium 
had overgedragen, beslist « dat daaruit 
volgt dat de regels van het Burgerlijk 
Wetboek betreffende de borgtocht ten de
ze van toepassing zijn; dat er immers 
ten aanzien van de schuldeiser Verschel
den (thans eiser) geen twee schulde
naars zijn, maar een schuldenaar, Texa
co, en een borg, Chevron, die zich 
uiteraard enkel jgens de schuldeiser ver
plicht aan de verbintenis te voldoen voor 
zover de schuldenaar niet zelf daaraan 
voldoet (artikel 2011 van het Burgerlijk 
Wetboek); dat derhalve de passieve hoof
delijkheid, die gei:ntimeerde Verschelden 
in de tweede aanvullende conclusie heeft 
aangevoerd, niet van toepassing is, daar 
deze in handelszaken aangevoerde vorm 
van hoofdelijkheid onderstelt dat er me
deschuldenaars zijn ... hetgeen ten deze 
niet het geval is ... ; dat behalve het geval 
van passieve hoofdelijkheid in handels
zaken, dat ten deze niet van toepassing 
is, hoofdelijkheid niet wordt vermoed; 
dat Chevron (thans verweerster), die zich 
niet hoofdelijk met Texaco heeft verbon
den ... jegens de schuldeiser Verschelden 
niet tot betaling is gehouden dan bij ge
breke van de schuldenaar Texaco ... dat 
de rechtsvordering tot tussenkomst der
halve niet gegrond is », 

terwijl hoofdelijkheid van rechtswege 
tussen schuldenaars in handelszaken be
staat wanneer ze tot een zelfde contrac
tuele verbintenis zijn gehouden; een der
gelijke verbintenis niet noodzakelijk 
moet voortvloeien uit een enkel contract 
tussen de schuldeiser en de schulde
naars; daaruit volgt dat de koopman die 
zich borg stelt voor de schuld die een an
dere koopman in het kader van zijn be
roepswerkzaamheden heeft aangegaan, 
met laatstgenoemde hoofdelijk gehouden 
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is en dus geen aanspraak kan maken op 
het voorrecht van uitwinning, bedoeld in 
artikel 2021 van het Burgerlijk Wetboek; 
daaruit volgt dat het arrest, nu het heeft 
vastgesteld 1. dat de naamloze vennoot
schap Texaco Belgium contractueel ge
houden was om aan eiser in hoofdsom 
5.531.070 frank schadevergoeding te beta
len; 2. dat verweerster naamloze ven
nootschap Chevron Oil Belgium als borg 
moest instaan voor de betaling van dat 
bedrag; 3. dat zowel de hoofdschuld als 
die borgtocht door die naamloze vennoot
schappen zijn aangegaan in het kader 
van hun handel in aardolieprodukten; 
4. en zonder te wijzen op het bestaan 
van enige clausule tot uitsluiting van die 
hoofdelijkheid, niet, zonder miskenning 
van de in het middel aangewezen bepa
lingen en inzonderheid van het alge
meen rechtsbeginsel betreffende de hoof
delijkheid in handelszaken, kon beslis
sen dat dit beginsel ten deze niet van 
toepassing was, en bijgevolg dat ver
weerster maar een gewone borg was die 
het voorrecht van uitwinning genoot; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat het zonder belang is voor ei
ser: 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk
heid onafscheidbaar is van het on
derzoek van het middel; 

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

Wat het middel betreft: 
Overwegende dat hoofdelijkheid 

van rechtswege bestaat tussen 
schuldenaars-kooplieden die gehou
den zijn tot een zelfde contractuele 
verbintenis welke niet noodzakelijk 
moet voortvloeien uit een enkel con
tract tussen de schuldeiser en de 
schuldenaars, wanneer laatstge
noemden zich tot een zelfde zaak 
hebben verbonden; 

Overwegende dat, hoewel de ver
bintenis van de borg een subsidiair 
karakter heeft krachtens hetwelk 
het recht van de schuldeiser slechts 
tegen de borg kan worden uitgeoe
fend voor zover de schuldenaar niet 
zelf aan de verbintenis voldoet, 

voormelde traditionele rechtsregel 
desalniettemin tot gevolg heeft dat 
de borg, wiens verbintenis een han
delskarukter heeft en die gehouden 
is tot betaling van de dezelfde 
schuld als de hoofdschuldenaar, 
hoofdelijk verbonden is, behoudens 
andersluidend beding; 

Dat het arrest derhalve niet wet
tig heeft kunnen beslissen dat de 
hoofdelijkheid tussen schuldenaars
kooplieden ten deze niet van toepas
sing was; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen samen; vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

25 april 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gedeeltelijk 
gelijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Van Ryn en Simont. 

Nr. 511 

1• KAMER - 25 april 1985 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - VOORLOPIGE MAAT· 

REGELEN - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 
1280 - BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER 
VAN EERSTE AANLEG, RECHTSPREKEND IN 
KORT GEDING, OM KENNIS TE NEMEN VAN 
DE VOORLOPIGE MAATREGELEN T.A.V. DE 
GOEDEREN VAN DE PARTIJEN - GOEDEREN 
- BEGRIP. 
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2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK OE
FENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN 
REDEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN 

TEGENSTRIJDIGE REDENEN - BEGRIP. 

4° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - VOORLOPIGE MAAT

REGELEN - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 
1280 - BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER 
VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, 
RECHTSPREKEND IN KORT GEDING, OM KEN
NIS TE NEMEN VAN DE VOORLOPIGE MAAT
REGELEN T.A.V. DE GOEDEREN VAN DE PAR
TIJEN - RAMING VAN DE LASTEN EN DE 
INKOMSTEN VAN DE PARTIJEN - BEOORDE
LINGSCRITERIA. 

1" De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, rechtsprekend in kart 
geding over de voorlopige maatregelen 
die betrekking hebben op de goederen 
van de partijen, is niet bevoegd om 
uitspraak te doen bij wege van een 
voorlopige maatregel over de exploita
tie van de zaak van een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid, waarin de echtgenoten enkel 
beschikken over de waarde van de 
aandelen waarvan zij houder zijn. 

2" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat kritiek oefent 
op een ten overvloede gegeven reden 
van de bestreden beslissing (1). 

3" Niet tegenstrijdig is het arrest dat be
slist, enerzijds, dat in afwachting van 
de afrekening tussen de echtgenoten, 
vennoten in een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid, 
de echtgenote onmogelijk in haar be
hoeften kan voorzien, en, anderzijds, 
dat de echtgenoot, zaakvoerder van die 
vennootschap, als dusdanig over aan
zienlijke inkomsten beschikt. 

4" De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, rechtsprekend in kart 
geding over de voorlopige maatregelen 
in het geding tot echtscheiding, moet 
aile indicien verzamelen op grand 
waarvan hij de inkomsten en de Iasten 
van de partijen kan vaststellen; het 

(1) Cass., 14 rnei 1982, A.R. nr. 3372 
(A.C., 1981-82, nr. 548); 25 april 1985, A.R. 
nr. 7229, supra nr. 511. 

vermogen van een der partijen, ener
zijds, en dat van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid, 
waarvan die partij zaakvoerder is, an
derzijds, worden door de rechter niet 
vermengd wanneer hij de inkomsten 
en de lasten van voormelde partijen 
raamt met inachtneming van de winst 
die zij haalt uit haar werkzaamheid in 
de vennootschap. 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7229) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, 116, 124, 129, 130 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
handelsvennootschappen en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de partijen en de moeder van 
eiser bij akte van 24 augustus 1976 een 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Fairell hebben opge
richt die zich met name bezighoudt met 
de exploitatie van kapsalons, dat eiser 
en verweerster elk 120 van de 250 uitge
geven aandelen en de moeder van eiser 
10 aandelen bezitten, dat eiser zaakvoer
der is van de P.V.B.A. Fairell en krach
tens artikel 11 van de statuten de ruim
ste bevoegdheden heeft, en dat de 
P.V.B.A. Fairell twee kapsalons te Knok
ke en een kapsalon te Brussel heeft, het 
beroepen vonnis bevestigt en verweer

. ster machtigt om het kapsalon Fairell te 
Knokke, Kustlaan 51, tijdelijk te exploi
teren, op grond dat de handelsvennoot
schap weliswaar een rechtspersoon is, 
onderscheiden van de persoon van de 
vennoten en zo het juist is dat de rech
ter in kort geding geen afbreuk kan 
doen aan de persoonlijkheid van die ven
nootschap, niets hem echter belet de ex
ploitatie van een van de handelszaken 
van die vennootschap « tijdelijk » toe te 
vertrouwen aan een van de echtgenoten
vennoten, wanneer het, i6als ten deze, 
gaat om een familievennootschap met 
drie vennoten en de zaakvoerder, die 
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zich tegen die maatregel verzet, de ande
re vennoot is; dat het voor zichzelf 
spreekt dat die exploitatie geschiedt voor 
rekening van de P.V.B.A. Fairell; dat zo
danige voorlopige maatregel binnen de 
bevoegdheden valt van de voorzitter die 
uitspraak doet op grond van artikel 1280 
van het Gerechtelijk Wetboek; dat ten 
deze de onverdeeldheid tussen de echtge
noten, die overigens gescheiden zijn van 
goederen, hun respectief aandeel in alle 
handelszaken van de P.V.B.A. Fairell 
omvat; dat, nu (verweerster) de handels
zaak te Knokke tijdelijk mag exploite
ren, de vennootschap Fairell haar eigen 
identiteit behoudt en geen nadeel wordt 
toegebracht aan de rechten van elk van 
de drie vennoten, zoals ze in het ven
nootschapsrecht zijn bepaald; ... dat aan 
(verweerster) de mogelijkheid moet wor
den gegeven om haar beroepswerkzaam
heden voort te zetten in de vennootschap 
waarvan zij evenveel aandelen bezit als 
haar man; en doordat het arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, ver
weerster machtigt om te Knokke, Resi
dentie Brighton, Ebbestraat, apparte
ment D3, te verblijven, omdat zij de 
machtiging heeft verkregen om het aan 
de P.V.B.A. Fairell toebehorend kapsalon 
te Knokke te exploiteren, 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 1280 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de voorzitter, rechtsprekend in 
kort geding, kennis neemt van de voorlo
pige maatregelen die betrekking hebben 
op de persoon, op het levensonderhoud 
en op de goederen, zowel van de partijen 
als van de kinderen; een handelszaak 
van een personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid waarin de par
tijen samen met een derde persoon ven
noot zijn, geen deel uitmaakt van de 
goederen van de partijen; derhalve het 
arrest dat de exploitatie van een van de 
handelszaken van de P.V.B.A. Fairell 
aan verweerster toekent in het kader 
van de voorlopige maatregelen tijdens 
het echtscheidingsgeding niet naar recht 
is verantwoord (schending van de artike
len 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1832 van het Burgerlijk Wetboek, 116 en 
124 van de gecoordineerde wetten betref
fende de handelsvennootschappen); 

tweede onderdeel, de vennoten van 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid geen onverdeelde eige
naars van de goederen van die vennoot
schap zijn, zodat niet naar recht is ver
antwoord het arrest dat verweerster 
machtigt tot het exploiteren van het kap
salon te Knokke, Kunstlaan 51, waarvan 

de handelszaak toebehoort aan de 
P.V.B.A. Fairell, op grond dat de tussen 
de echtgenoten bestaande onverdeeld
heid hun respectief aandeel in alle han
delszaken van de P.V.B.A. Fairell omvat 
(schending van de artikelen 124, 129 en 
130 van de gecoordineerde wetten betref
fende de handelsvennootschappen); 

derde onderdeel, voor de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid dezelfde regels gelden, ongeacht of 
het gaat om een familievennootschap 
met drie vennoten onder wie twee echt
genoten van wie er een de zaakvoerder 
is, dan wel om een andere vennootschap, 
zodat niet naar recht is verantwoord het 
arrest dat verweerster machtigt om het 
kapsalon te Knokke, Kustlaan 51, te ex
ploiteren, op grond dat de rechter in kort 
geding de exploitatie van een van de 
handelszaken van de vennootschap voor
lopig kan toevertrouwen aan een van de
ze echtgenoten-vennoten wanneer het, 
zoals ten deze, gaat om een familieven
nootschap met drie vennoten en de zaak
voerder, die zich tegen die maatregel 
verzet, de andere echtgenoot is (schen
ding van de artikelen 129 en 130 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
handelsvennootschappen); 

vierde onderdeel, de organen van de 
vennootschap het personeel, al dan niet 
vennoot, aanstellen om de aan de ven
nootschap toebehorende handelszaken te 
exploiteren; de Rechterlijke Macht met 
des te meer reden de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, rechtspre
kend in het kader van de voor lopige 
maatregelen tijdens het geding tot echt
scheiding, hun beslissing niet mogen in 
de plaats stellen van de beslissing van 
de organen van de vennootschap; derhal
ve niet naar recht is verantwoord het ar
rest dat, in de plaats van de organen van 
de P.V.B.A. Fairell, verweerster machtigt 
om het kapsalon te Knokke, Kustlaan 
51, te exploiteren (schending van de arti
kelen 129 en 130 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de handelsvennoot
schappen): 

Over het middel : 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het arrest blijkt dat het 
kapsalon, dat tijdens een echtschei
dingsgeding als voorlopige maatre
gel aan verweerster is toegekend, 
niet aan de echtgenoten als zodanig 
of aan een van hen toebehoort maar 
aan een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid bestaan-
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de uit die echtgenoten en de moeder 
van eiser, welke vennootschap over 
dat goed beschikt voor de uitoefe
ning van haar werkzaamheid; 

Overwegende dat aan het arrest, 
dat dienaangaande de beslissing van 
de rechter in kort geding bevestigt, 
wordt verweten dat het zich in de 
bevoegdheden van de organen van 
de vennootschap heeft gemengd 
door, al was het voorlopig, het be
heer van een onroerend goed van de 
vennootschap aan verweerster toe te 
vertrouwen, zelfs al zou dit beheer 
voor rekening van de vennootschap 
en niet in het eigen voordeel van de 
echtgenote-vennoot geschieden; 

Overwegende dat de rechter in 
kort geding, rechtsprekend op grond 
van artikel 1280 van het Gerechte
lijk Wetboek, niet bij voorlopige 
maatregel mag beslissen over de ex
ploitatie van een goed van een per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid waarin de echtge
noten enkel beschikken over de 
waarde van de aandelen waarvan zij 
houder zijn; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, uit de gronden van het arrest 
niet blijkt dat de aan verweerster 
gegeven machtiging om het apparte
ment D3, te Knokke-Heist, Residen
tie Brighton, te bewonen, noodzake
lijk samenhangt met de beslissing 
waarbij ze wordt gemachtigd om het 
kapsalon te exploiteren; 

Dat er derhalve geen grond be
staat om de cassatie uit te breiden 
tot de beslissing betreffende de be
waning van dat appartement; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het ver
weerster machtigt om het kapsalon 
te Knokke-Heist, Kustlaan 51, te 
exploiteren en het uitspraak doet 
over de kosten; 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; 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. 

25 april 1985 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler 
en De Gryse. 

Nr. 512 

1" KAMER - 25 april 1985 

1° HUWELIJK - WEDERZ!JDSE RECHTEN 

EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- BURGERLIJK WETBOEK, ART. 224, § 1, 4° -
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN, DOOR EEN 
VAN DE ECHTGENOTEN GESTELD, DIE DE BE
LANGEN VAN HET GEZIN IN GEVAAR BREN
GEN - IN GEVAAR BRENGEN VAN DE BELAN
GEN VAN HET GEZIN - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

L!JKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK OE
FENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN 
REDEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" Uit de omstandigheden dat derden oak 
waarborgen hebben verleend, dat de 
verbintenis van de echtgenoot niet 
zonder tegenprestatie was aangegaan, 
dat de echtgenoten van goederen wa
ren gescheiden en dat de inboedel aan 
de echtgenote toebehoorde, dat de man 
tamelijk belangrijke bedrijfsinkomsten 
en bovendien roerende inkomsten ge
noot, heeft de rechter wettig kunnen 
afleiden dat de persoonlijke zekerhe
den op het ogenblik dat zij door de 
man werden gesteld, de belangen van 
het gezin niet in gevaar brachten. (Art. 
224, 1, 4", B.W.) 
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2" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat kritiek oefent 
op een ten overvloede gegeven reden 
van de bestreden beslissing (1). 

(JAMIN T. BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7249) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 224, § 1, 4", van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, om de vordering tot 
nietigverklaring van de door de man van 
eiseres aangegane verbintenissen van 
borgstelling en aval af te wijzen, in es
sentie oordeelt dat een onder het stelsel 
van zuivere scheiding van goederen ge
huwde echtgenoot, om die reden, « beter 
de belangen van zijn gezin en van zijn 
familie kon beoordelen •, dat de door de 
litigieuze zekerheden gewaarborgde ver
richting regelmatig was, dat ze aanlei
ding had gegeven tot andere waarborg
verbintenissen van derden en dat ze, 
bovendien, betrekking had op een ven
nootschap waarin de man Nicolas Hanlet 
een geringe doch reiHe participatie had 
- 10 aandelen op 250 - en dat « welis
waar, de betalingen waartoe de tweede 
ge1ntimeerde, de man, gehouden is en 
zal blijven een grote tegenvaller voor het 
gezin zullen zijn, gelet op de enige be
drijfsinkomsten van de tweede ge1nti
meerde en de gezinslasten ''• maar dat 
niet wordt aangevoerd dat de woning 
van het gezin wordt bedreigd en dat de 
door de man verkregen betalingstermij
nen « de moeilijkheden van het gezin 
kunnen verminderen », 

terwijl de rechter het in gevaar bren
gen van de belangen van het gezin moet 
beoordelen op de dag waarop de litigieu
ze zekerheden zijn gesteld en uitsluitend 
rekening moet houden met de samenstel
ling van het gezin, de behoeften en de 
inkomsten ervan op dat ogenblik; hij, om 
te beoordelen of de belangen van het ge
zin worden bedreigd, dus niet mag steu-

(1) Cass., 14 mei 1982, A.R. nr. 3372 
(A.C., 1981-82, nr. 548). 

nen op de persoonlijke beoordeling van 
die belangen van de echtgenoot die de li
tigieuze zekerheden heeft gesteld, of niet 
mag rekening houden met de persoon
lijke belangen van die echtgenoot en met 
die welke hij nastreefde toen hij zich tot 
die zekerheden verbond of met de gelde
lijke regelingen die de contracterende 
ecthgenoot later heeft verkregen om de 
financiele weerslag van de litigieuze 
handelingen te verminderen en, meer in 
het algemeen, van de toestand van het 
gezin op de dag waarop de litigieuze ze
kerheden gesteld of uitgevoerd worden; 
het arrest derhalve de tekst van artikel 
224 van het Burgerlijk Wetboek miskent 
door zijn beslissing te doen steunen op 
voormelde overwegingen en met name 
op het feit dat de man tevreden was ge
weest « met trouwens zeer ruime termij
nen voor de betaling van zijn schuld », 
op het feit dat « niet wordt aangevoerd 
dat de woning van het gezin wordt be
dreigd » en dat << de betalingstermijnen 
de moeilijkheden van het gezin kunnen 
verminderen », welke omstandigheden 
allemaal dateren van de dag warop de li
tigieuze zekerheden zijn gesteld en hele
maal niet ter zake dienend zijn ter be
oordeling, op dat ogenblik, van de be
hoeften van het gezin en van de bedrei
ging welke die zekerheden financieel 
voor het gezin konden zijn (schending 
van artikel 224, § 1, 4", van het Burger
lijk Wetboek): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat Nicolas Hanlet, echtgenoot 
van eiseres, zich bij akte van 28 ja
nuari 1980 ten bedrage van 1 mil
joen borg heeft gesteld voor het kre
diet van 2.500.000 frank dat verweer
ster in 1979 aan de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid Antique Invest heeft toege
staan; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 224, § 1, 4°, van het Burger
lijk Wetboek, de persoonlijke zeker
heden door een van de echtgenoten 
gesteld, die de belangen van het ge
zin in gevaar brengen, kunnen wor
den nietig verklaard; 

Dat het gevaar dient te worden 
beoordeeld op het ogenblik dat de 
handeling wordt verricht en volgens 
het bedrag van de door de echtge
noot verleende zekerheid vergeleken 
met de financii:!le toestand van het 
gezin; 
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Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat derden ook waarborgen 
hadden verleend, dat de verbintenis 
niet zonder tegenprestatie was aan
gegaan daar Hanlet in de personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Antique Invest, hoofd
schuldenares, een geringe maar re
ele participatie had, dat volgens het 
huwelijkscontract van de echtgeno
ten Hanlet-J amin, die onder het 
stelsel van de scheiding van goede
ren waren gehuwd, de inboedel aan 
de echtgenote toebehoorde en dat de 
man, benevens zijn · bedrijfsinkom
sten van ongeveer 50.000 frank per 
maand, zoals eiseres beweert, werd 
belast op een aanvullend inkomen 
van 140.000 frank per jaar; 

Dat het arrest weliswaar ook ge
wag maakt van de in het middel 
vermelde omstandigheden die date
ren van na de borgstelling door Ni
colas Hanlet, maar die overwegin
gen ten overvloede gegeven gronden 
zijn, daar de bovenvermelde gran
den de beslissing dat de borgstelling 
de belangen van het gezin niet in 
gevaar bracht, wettig hebben kun
nen verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 april 1985 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu

Nr. 513 

2" KAMER - 26 april 1985 

VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVOR

DERING - VONNIS WAARBIJ DE ZAAK WORDT 
UITGESTELD - VERJARINGSTUITENDE DAAD. 

Een tijdig genomen beslissing tot uitstel 
van de zaak stuit de verjaring van de 
strafvordering (1). (Art. 22 wet van 17 
april 1878.) 

(TESMOINGT 
T. RENAULT BELGIQUE LUXEMBOURG N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4032) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 november 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, de bewijsregels en het recht van 
verdediging, 

doordat het vonnis, met wijziging van 
de beroepen beslissing, eiser veroordeelt 
tot twee geldboeten, hem tijdelijk verval
len verklaart van het recht tot sturen en 
schadevergoeding toekent aan de burger
lijke partij, verweerster, 

terwijl in de door verweerster gemaak
te veronderstelling dat eiser bij het ver
laten van de Jean-Baptiste Colynsstraat, 
de Camile Lemonnierstraat zou ingere
den zijn en aldus haar voorrang van 
rechts niet zou hebben geeerbiedigd, ter
wijl de aangestelde van verweerster de 
Camille Lemoi:mierstraat volgde in de 
richting van het Guy d'Arezzoplein, de 
linkervoorkant van het voertuig van ver
weerster beschadigd zou geweest zijn; ai
leen verweerster gewag inaakt van een 
kras aan de linkervoorkant; de deskun
dige in het eigenhandig geschreven pro
ces-verbaal vaststelt : « botsingspunt op 
de rechtervoorkant », terwijl ook het 
door verweerster zelf opgemaakte bestek 
voor de raming van de herstellingskos
ten spreekt van schade aan de rechter
voorkant; het vonnis niettemin vermeldt 

sie van de h. Ballet, advocaat-generaal - 1-----------------
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en 
Simont. 

(1) Cass., 7 nov. 1984, A.R. nr. 3795 
(A.C., 1984-85, nr. 159). 



Nr. 513 HOF VAN CASSATIE 1149 

« dat, ook al bestaat er een tegenstrijdig
heid tussen die stukken, de rechtbank 
niettemin van oordeel is dat het zonder 
enige twijfel de linkerkant van het voer
tuig van de burgerlijke partij is die aan
gereden werd en waarvoor het bestek 
van het proces-verbaal van expertise is 
opgemaakt vermits de deskundige duide
lijk die kant heeft aangewezen in de si
tuatietekening behorende bij het proces
verbaal van expertise; men zich welis
waar gemakkelijk kan vergissen bij het 
aanstrepen van vermeldingen of zelfs bij 
het schrijven, maar het weinig aanneme
lijk lijkt dat men zich kan vergissen bij 
het aanduiden op een situatietekening 
van de beschadigde kant van een voer
tuig »; de rechtbank, om tot haar overtui
ging te komen, ten onrechte meer ver
trouwen stelt in de in een situatieteke
ning gegeven aanduiding van de bescha
digde kant van een voertuig dan aan de 
door de deskundige duidelijk leesbaar 
geschreven vermelding « botsingspunt 
rechtervoorkant »; het feit dat meer be
lang wordt gehecht aan een kruisje dan 
aan een door een deskundige met de 
hand geschreven en door hem onderte
kende vermelding neerkomt op een 
schending van het recht van verdediging; 
nadat de deskundige op 18 oktober 1983 
was ondervraagd in verband met zijn 
verslag van 17 januari 1983, eiser de 
vraag stelde hoe de deskundige die ver
klaarde dat het verongelukte voertuig 
aan de linkervoorkant was beschadigd, 
zich nog na tien maanden en ofschoon 
hij zoveel expertises verricht, wist te 
herinneren dat hij een fout had gemaakt 
in zijn verslag; hij althans had moeten 
aanduiden op welke gegevens hij zich 
baseerde om te verklaren dat hij een 
fout had gemaakt in zijn verslag van 17 
januari 1983 en de rechtbank had moe
ten zeggen waarom ze aan die nieuwe 
verklaring van de deskundige meer be
lang hechtte dan aan de eerste; eiser be
toogde dat het feit dat de firma Renault 
Belgique Luxembourg zowel de herstel
ler als burgerlijke partij was de recht
bank ertoe moest aanzetten de verklarin
gen van haar vertegenwoordigers of 
aangestelden slechts met het nodige 
voorbehoud aan te nemen en dat het be
wezen is dat in het bestek van Renault 
en in het verslag van de deskundige 
klaar en duidelijk staat dat het voertuig 
aan de rechterkant beschadigd is, dat er 
slechts twijfel had kunnen blijven be
staan in het geval dat er strijdigheid be
stand tussen het bestek van Renault en 
het verslag van de deskundige; eiser bo
vendien in zijn conclusie aanvoerde er-

over verbaasd te zijn dat de burgerlijke 
partij het blijkbaar niet nodig vond om 
een getuige te nemen ofschoon er op het 
ogenblik van het ongeval druk verkeer 
was; het vonnis op het door eiser bij con
clusie aangevoerde middel ten betoge dat 
zijn voertuig geen sporen vertoonde van 
schade of van een recente aanrijding en
kel antwoordt « dat de politie van Ukkel 
geen recente schade aan het voertuig 
van beklaagde heeft vastgesteld, maar 
dat die vaststelling nochtans een kleine 
aanrijding, zoals ten deze, niet uitsluit », 
terwijl die vaststelling precies een ver
moeden van onschuld schept en het be
wijs dat eiser wel degelijk de overtre
ding had begaan door de burgerlijke 
partij en het openbaar ministerie moet 
worden geleverd; het vonnis op al die 
verweermiddelen niet antwoordt en het 
vonnis, alles goed en wel beschouwd, na 
te hebben vastgesteld dat er geen schade 
was aan het voertuig van eiser en dat er 
tegenstrijdigheid bestond over de plaats
bepaling van het eventuele botsingspunt, 
moest oordelen dat er twijfel bleef be
staan en geen genoegen mocht nemen 
met de vaststelling dat in weerwil van 
die tegenstrijdigheid, het wel degelijk de 
linkerkant van het voertuig van de bur
gerlijke partij is die werd beschadigd; de 
appelrechters aldus hun beslissing niet 
regelmatig met redenen hebben om
kleed; 

Overwegende dat uit het middel 
zelf blijkt dat het vonnis antwoordt 
op elk van de door eiser bij conclu
sie aangevoerde verweermiddelen; 
dat het niet hoefde te antwoorden 
op beweringen die in vraagvorm wa
ren gesteld of die de rechtbank aan
maanden tot voorzichtigheid in de 
beoordeling van de aan haar voorge
legde gegevens, vermits zodanige 
beschouwingen niet als een vorde
ring, een verweer of een exceptie 
kunnen worden beschouwd; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending van artikel 
97 van de Grondwet aanvoert, feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel neerkomt op een kritiek 
op de feitelijke beoordeling door de 
rechter; dat het in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 21, 22 en 
24 van de wet van 17 april 1878 houden
de de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het vonnis beslist dat de straf
vordering niet verj aard was op de dag 
van de uitspraak van de beslissing, of
schoon de feiten reeds dagtekenden van 
28 december 1982, op grand dat de verja
ring « regelmatig was gestuit door het 
zittingsblad van die kamer, waaruit 
blijkt dat de zaak was verdaagd naar 5 
december 1983 », 

terwijl het zittingsblad geen daad van 
onderzoek of van vervolging is : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 22 van de wet van 17 april 1878 
de verjaring van de strafvordering 
wordt gestuit door daden van onder
zoek of van vervolging, verricht bin
nen de in de wet gestelde termijn; 

Overwegende dat de op tegen
spraak gewezen en in het zittings
blad opgetekende beslissing van 5 
december 1983 waarbij de Correctio
nele Rechtbank te Brussel de zaak 
heeft verdaagd, een daad van onder
zoek is die verricht is binnen de oor
spronkelijke verjaringstermijn; dat 
ze derhalve de verjaring regelmatig 
heeft gestuit; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

Nr. 514 

2' KAMER - 26 april 1985 

CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN -

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLIS
S!NG WAARBIJ ALLE AANSPRAKEL!JKHEID 
VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BE
KLAAGDE WORDT GELEGD - GEEN ANT
WOORD OP DE CONCLUSIE WAARIN AAN HET 
SLACHTOFFER EEN FOUT WORDT TOEGE
SCHREVEN WAARDOOR HET ONGEVAL MEDE 
IS VEROORZAAKT - BEPERKTE VERNIETI
GING. 

Wanneer een beslissing, waarbij alle 
aansprakelijkheid voor een ongeval 
ten laste van de beklaagde wordt ge
Jegd, vernietigd wordt op grand dat de 
rechter niet heeft geantwoord op de 
conclusie van de beklaagde waarin aan 
het slachtoffer een fout wordt toege
schreven waardoor het ongeval mede 
is veroorzaakt, strekt de vernietiging 
zich niet uit tot de beslissing dat de 
beklaagde een fout heeft begaan waar
voor hij aansprakelijk is en dat een 
andere eiser voor hem burgerrechte
lijk aansprakelijk is en evenmin tot de 
beslissing houdende vaststelling van 
het schadebedrag (1). 

(LEROY, NAT!ONALE MAATSCHAPPIJ DER 
BUURTSPOORWEGEN T. DEPRIS E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4092) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 november 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door het openbaar ministerie 
ingestelde rechtsvordering : 

A. Op de voorziening van Cesar 
Leroy, beklaagde : 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 

26 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Ballet, advo- 1-----------------
caat-generaal - Advocaat: mr. M. Lan
caster, Brussel. 

(1) Cass., 9 sept. 1981, A.R nr 1637 
(A.C., 1981-82, nr 20). 
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genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

B. Op de voorziening van de Na
tionale Maatschappij der Buurt
spoorwegen, burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij : 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 12.1 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de wagen van de 
tweede beklaagde en burgerlijke partij 
F. Robert gedeeltelijk op de tramsporen 
stilstond, beslist dat eiser als trambe
stuurder de volledige aansprakelijkheid 
draagt voor het ongeval op grond dat 
laatstgenoemde in plaats van te remmen 
alleen zijn speciaal geluidstoestel in wer
king heeft gesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, de conside
rans volgens welke Robert goede rede
nen had te geloven dat de tram zou stop
pen wegens de belemmering van de 
doorgang niet antwoordt op het door de 
eisers bij conclusie uiteengezette betoog 
dat de autobestuurder Robert niet ver
plicht noch genoodzaakt was zich op de 
trambaan te begeven en dat hij de 
trambaan moest en kon vrijmaken, ver
mits in het onzekere wordt gelaten of 
Robert om de een of de andere reden ge
noodzaakt was zich op de tramsporen te 
begeven en onmogelijk nog achteruit 
kon rijden toen hij de tram bemerkte; 
het vonnis bijgevolg niet naar recht met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, elke bestuurder 
voorrang moet verlenen aan de spoor
voertuigen en zich daartoe zodra moge
lijk van het spoor moet verwijderen 
(schending van artikel 12.1 van het alge
meen reglement) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers kritiek 

oefenden op de beslissing van de 
eerste rechter door in hun conclusie 
aan te voeren dat de autobestuurder 
Robert met verphcht of genoodzaakt 

was zich op de sporen te begeven en 
dat hij bij de nadering van de door 
Leroy bestuurde tram de sporen 
moest en kon vrijmaken; 

Overwegende dat het vonnis, om 
bestuurder Robert, rechtsvoorganger 
van de verweerders, van alle schuld 
te ontslaan, zich beperkt tot de vast
stelling dat hij op de sporen was ge
stopt « voordat hij een tram uit de 
richting Charleroi-stad had zien na
deren, dat hij goede redenen had 
om te geloven dat de tram zou stop
pen wegens de belemmering van de 
doorgang »; dat het vonnis met die 
vermeldingen niet antwoordt op de 
conclusie van de eisers die boven
dien aanvoerden dat niets de be
stuurder belette de sporen vrij te 
maken bij de nadering van het voor
ranggerechtigde voertuig; 

Dat het eerste onderdeel gegrond 
is; 

Overwegende dat het middel geen 
kritiek oefent op het vonnis, in zo
verre het beslist dat de fout van ei
ser Cesar Leroy in oorzakelijk ver
band staat met het ongeval en de 
Nationale Maatschappij der Buurt
spoorwegen burgerrechtelijk aan
sprakelijk is voor de door haar aan
gestelde veroorzaakte schade; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van het twee
de onderdeel van het middel dat 
niet tot ruimere cassatie kan leiden; 
vernietigt het bestreden vonnis, in 
zoverre het uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vorderingen, behal
ve in zoverre het een fout in oorza
kelijk verband met het ongeval be
wezen verklaart ten laste van de 
eiser Cesar Leroy, de door wijlen 
Fernand Robert geleden schade 
raamt en de Nationale Maatschappij 
der Buurtspoorwegen burgerrechte
hjk aansprakeliJk verklaart voor de 
door Cesar Leroy veroorzaakte scha
de; verwerpt de voorzieningen voor 
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het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt iedere ei
ser in een vierde van de kosten van 
de voorzieningen en veroordeelt ie
dere verweerder in een achtste van 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

26 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal Advocaat: mr. van 
Heeke. 

Nr. 515 

2" KAMER - 26 april 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELING OP DE STRAFVORDERING- OPGAVE 
VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE DE BE
STANDDELEN VAN HET MISDRIJF OMSCHRIJ
VEN, EN VAN DIE WELKE DAAROP STRAF 
STELLEN - VERVOLGING WEGENS ONOPZET
TELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VER
WONDINGEN. 

De wettelijke bepalingen, die de bestand
delen van het misdrijf .- onopzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondin
gen door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg » omschrijven en die welke 
daarop straf stellen, worden opgegeven 
in het arrest dat o.g. v. die telastlegging 
een veroordeling uitspreekt en de artt. 
418 en 420 Sw. vermeldt; dat arrest be
hoeft daarnevens niet de wettelijke •be
palingen op te geven betreffende het 
feit dat het gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg oplevert. 

(DE TAEVERNIER, STEYAERT T. FION, LANDS
BOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4105) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 november 1984 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
, richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde straf
vordering: 

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

doordat het arrest, met wijziging van 
de beroepen beslissing, de eisers op 
grond van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek veroordeelt « wegens 
het gebrek aan voorzichtigheid en voor
zorg van de beklaagden die door hun 
fout verwondingen hebben toegebracht 
aan de burgerlijke partij Fion », 

terwijl een beslissing waarbij een 
strafrechtelijke veroordeling wordt uitge
sproken slechts regelmatig met redenen 
is omkleed wanneer daarin melding 
wordt gemaakt van de wetsbepalingen 
die alle bestanddelen en elk bestanddeel 
afzonderlijk aanwijzen van het tegen de 
beklaagden bewezen verklaard misdrijf; 
het arrest ten deze artikel 556, 2o en 3", 
van het Strafwetboek had moeten ver
melden: 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het arrest blijkt dat de 
eisers met toepassing van de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek 
zijn veroordeeld wegens het op de 
weg laten ronddolen van een door 
hen in huis genomen hond die gere
geld voorbijgangers aanviel en we
gens het aldus onopzettelijk toe
brengen van verwondingen aan de 
verweerder Fion; 

Overwegende dat het arrest mel
ding maakt van artikel 418 van het 
Strafwetboek en aldus de wetsbepa
ling aanwijst waarin de bestandde
len van het aan de eisers ten laste 
gelegde misdrijf worden vastgesteld; 
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dat het hof van beroep niet verplicht 
was ook artikel 556 van het wetboek 
te vermelden; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

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

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat het arrest aan 
iedere verweerder een provisionele 
vergoeding toekent, een geneesheer
deskundige aanwijst, de uitspraak 
over het overige van elke civielrech
telijke vordering en over de kosten 
aanhoudt en de zaak naar onbepaal
de datum verdaagt; 

Dat die beslissingen geen einde be
slissingen zijn in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering en geen uitspraak doen over 
een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorzieningen voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk zijn; 

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

26 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. P. Du
mont, Doornik. 

Nr. 516 

2' KAMER - 26 april 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

EENSTEMlVIIGHEID - WIJZIGING DOOR HET 

HOF VAN BEROEP, VAN EEN VRIJSPREKEND 
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK- EENSTEMMIGHEID VEREIST. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING VAN HET BELASTINGBE
STUUR - MIDDEL AMBTSHALVE OPGEWOR
PEN DOOR HET HOF - WETTIGHEID. 

1" Om een door de correctionele recht
bank vrijgesproken beklaagde in hager 
beroep te veroordelen, moet het hoi 
van beroep uitspraak doen met eenpa
rige stemmen van zijn leden (1). (Art. 
211bis Sv.) 

2o Op het enkele cassatieberoep van het 
Belastingbestuur inzake aangelegenhe
den waarin het de straivordering uit
oeient, kan het Hoi ambtshalve een 
middel opwerpen (2). 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4114) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1984 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
21lbis van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat de eerste rech
ter eiser had vrijgesproken van het 
hem ten laste gelegde feit; 

Overwegende dat het arrest dat 
feit ten laste van eiser bewezen ver
klaart en hem deswege veroordeelt 
tot een geldboete met uitstel en tot 
een vervangende gevangenisstraf, 
zonder daarbij vast te stellen dat 
het hof van beroep met eenparig
heid van stemmen uitspraak heeft 
gedaan; 

(1) Cass., 14 okt. 1981 A.R. nr 1780 
(A.C., 1981-82, nr. 113). 

(2) Cass., 5 aug. 1942 (Bull. en Pas., 1942, I, 
178) met voetnoot 1, R.H 
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Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
middel van eiser dat niet tot cassa
tie zonder verwijzing kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

26 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
i 1idende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 517 

2' KAMER - 26 april 1985 

1° SAMENHANG - STRAFZAKEN - SA

MENVOEGING OF SPLITSING VAN GEDINGEN 
- VEREISTEN VOOR EEN GOEDE RECHTSBE-
DELING BEOORDELINGSBEVOEGDHEID 
VAN DE FEITENRECHTER- GRENZEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP DE BETEKENING VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" De feitenrechter oordeelt op onaan
tastbare wijze, mits hij het recht van 
verdediging in. acht neemt, of gedingen 
moeten worden gevoegd of gesplitst 
ter wille van een goede rechtsbedeling 
(1). 

2" Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel betrekking heeft op de beteke
ning van de bestreden beslissing (2). 

(1) Cass., 6 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 9); en 17 
april 1985, A.R. nr. 4224, supra nr. 488. 

(2) Cass., 30 mei 1978 (A.C., 1978, 1156); 17 · 
april 1985, A.R. nr 4224, supra nr, 488. 

(EVRARD) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4236) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 februari 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest de 
voorlopige hechtenis van eiser we
gens de feiten die staan aangegeven 
in het tegen hem op 20 oktober 1983 
verleende aanhoudingsbevel, hand
haaft; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 227 van 
het Wetboek van Strafvordering, 29, 30 
van het Gerechtelijk Wetboek en van de 
algemene rechtsbeginselen, 

doordat het arrest zegt dat het recht 
van verdediging niet is geschonden en 
de voeging niet beveelt van de dossiers 
en de vervolgingen betreffende eiser en 
diens medeplichtigen of medededaders, 
met name Runfola, Deconninck en con
soorten, 

terwijl de samenhang tussen de aan 
eiser en aan Runfola, Deconninck en 
consoorten ten laste gelegde feiten vast
staat; eiser immers door de onderzoeks
rechter te Verviers samen met zijn ver
moedelijke medeplichtigen of mededa
ders onder bevel tot aanhouding werd 
gesteld omdat er klaarblijkelijk samen
hang bestond tussen de feiten die waren 
aangehouden ten laste van eiser die 
werd voorgesteld als de « baas » van een 
vereniging van boosdoeners en te Ver
viers wegens een gijzelingsactie onder 
bevel tot aanhouding was gesteld, ook al 
zijn de verscheidene roofovervallen ge
pleegd in verschillende arrondissemen
ten van Belgie; wanneer de samenhang 
duidelijk blijkt, het belang van het ge
rechtelijk onderzoek vereist dat de mis
drijven worden voorgelegd aan de ken
nisneming van een en hetzelfde onder
zoeksgerecht en het belang van een 
goede rechtsbedeling vereist dat een en 
hetzelfde vonnisgerecht erover uitspraak 
doet; het, gelet op die klaarblijkelijke sa
menhang, geboden is de tegen eiser, 
Runfola, Deconninck en consoorten aan-
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gelegde dossiers te voegen en de ver
dachten te zamen te doen verschijnen 
voor dezelfde onderzoeksgerechten en 
dezelfde vonnisgerechten; 

Overwegende dat de rechter op 
onaantastbare wijze en mits hij het 
recht van verdediging eerbiedigt, 
oordeelt of de behoeften van een 
goede rechtsbedeling het al dan niet 
bevelen van de voeging van de za
ken noodzakelijk maken; 

Dat het middel niet aangeeft op 
welke wijze eisers recht van verde
diging zou miskend zijn en zich be
perkt tot een kritiek op het oordeel 
van de rechter om de voeging van 
de zaken niet te bevelen; 

Dat het niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 20 van de wet 
van 20 april 1874 op de voorloige hechte
nis en van de algemene rechtsbeginse
len, 

doordat eiser niet binnen vierentwintig 
uur betekening heeft ontvangen van het 
bestreden arrest, zodat hij geen kennis 
heeft kunnen nemen van de redengeving 
van dat arrest; dat hem enkel is bete
kend dat het arrest zijn voorlopige hech
tenis handhaafde, ofschoon de bovenge
noemde wetsbepalingen de verplichting 
opleggen om het volledige arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling te be
tekenen: 

Overwegende dat de grief enkel 
betrekking heeft op de betekening 
van het arrest en bijgevolg niet ge
richt is tegen het arrest zelf; 

Dat, derhalve, het middel niet ont
vankelijk 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; 

lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Jean-Marie Manville, Ver
viers. 

Nr. 518 

1• KAMER - 26 april 1985 

1° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT

BEG RIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING 
WORDT AFGEWEZEN - REGELMATIG VOOR
GEDRAGEN MIDDEL- GEEN ANTWOORD. 

3° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 

ZAKEN - VERNIETIGING - GRENZEN BE
PAALD DOOR DRAAGWIJDTE VAN RET MID
DEL. 

1" De rechter verantwoordt naar recht 
zijn beslissing dat voor een onroerend 
goed geen pachtovereenkomst is geslo
ten in de zin van art. 1 Pachtwet, als 
hij vaststelt dat dit goed, waarop die
ren worden gefokt, niet voor een land
bouwbedrijf wordt gebruikt, aangezien 
niet is aangevoerd dat de dieren als 
vee moeten worden beschouwd (1). 

2" Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het vonnis waarbij een vordering 
wordt afgewezen, zonder dat wordt ge
antwoord op een regelmatig bij conclu
sie voorgedragen middel (2). (Art. 97 
Gw.) 

3" De vernietiging van een beslissing 
moet beperkt blijven tot de draagwijd
te van het middel op grand waarvan ze 
is uitgesproken (3). 

{1) Zie Cass., 23 sept. 1982, A.R. nr. 6646 
Om die redenen, verwerpt de (A.C., 1982-83, nr. 57). 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. (2) Cass., 6 jan. 1983, A.R. 

(A.C., 1982-83, nr. 264). 
nr. 6717 

26 april 1985 - 2• kamer - Voorzitter (3) Zie Cass., 9 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
en verslaggever: de h. Stranard, afde- nr. 165). . 
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(DE NEYS T. STUCKENS F., STUCKENS R., 
STUCKENS G.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4580) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 januari 1984 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, vervat in arti
kel 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 
landeigendommen, dat afdeling III van 
boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het 
Burgerlijk Wetboek vormt, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het vonnis van 27 april 
1978 van de heer Vrederechter te Wolver
tem, de oorspronkelijke vordering van de 
verweerders toewijst en de tegenvorde
ring van eiser afwijst, op grond : « dat de 
eerste rechter heeft geoordeeld dat de 
verhouding tussen partijen niet beheerst 
wordt door de pachtwet en uit deze (ei
ser) geen enkele bescherming kon put
ten nu het trouwens vaststaat en essen
tie~! niet betwist wordt door (eiser) dat 
hij op het bewuste goed geen activiteit 
had erop gericht om natuurlijke vruch
ten of vruchten te winnen dank zij zijn 
eigen arbeid, en dit op periodieke wijze, 
mits een marktgerichte activiteit en dit 
des te meer daar, krachtens artikel 3 
van de overeenkomst door partijen aan
gegaan, iedere landbouwactiviteit op 
kwestige grond uitgesloten was; dat zo 
(eiser) zich ondergeschikt beroept op 
wettelijke voorschriften waarvan zelfs 
bij overeenkomst niet kon worden afge
weken en gedicteerd door de wet van 24 
december 1976, de eerste rechter even
zeer terecht (eiser) heeft uitgesloten uit 
de beschermingssfeer van die wet, nu 
het ook vaststaat dat (eiser) niet bewijst 
te voldoen aan de door deze wet gestelde 
eisen om van rechtswege van huurver
lenging te kunnen genieten >>, 

te:nvijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, indien het vonnis 

met hoven aangehaalde consideransen 
bedqelt dat aileen het winnen van vruch
ten van de bodem in het raam van een 
marktgerichte activiteit een landbouwex-

ploitatie kan uitmaken, het de beslissing 
dat de exploitatie van eiser geen land
bouwexploitatie is, niet wettelijk verant
woordt nu het fokken van dieren met het 
oog op de verdere verkoop en de beteling 
van de grond voor de voeding van deze 
dieren, evenzeer een landbouwbedrijf 
kan uitmaken in de zin van artikel 1 van 
de Pachtwet (schending van de artikelen 
1 en 2 van de Pachtwet); 

derde onderdeel, ... 
vierde onderdeel, eiser in zijn derde 

conclusie, neergelegd ter griffie op 22 no
vember 1983, betoogde dat de verweer
ders in elk geval, misbruik gemaakt 
hadclen van hun recht tot opzegging van 
de overeenkomst, en op grond daarvan, 
schadeloosstelling verschuldigd waren; 
hij met name aanvoerde dat de verweer
ders " lichtzinnig (eiser) verdreven heb
ben van de verpachte gronden », zij ken
nelijk « de bedoeling hadden eerder 
schade te berokkenen aan (eiser), het
geen bewezen is door het verder verhu
ren van de gronden aan derden », « (ver
weerders) aldus tussen verschillende wij
zen om hun recht uit te oefenen en met 
hezelfde nut de uitoefening verkozen die 
voor een ander schadelijk of het schade
lijkst is » en volgens de rechtsleer, het 
weigeren, zonder reden, een h~urcon
tract op de vervaldag te hermeuwen, 
rechtsmisbruik kan uitmaken (conclusie 
bladzijde 4); het vonnis, dat dit regelma
tig bij conclusie voorgedragen middel 
volkomen onbeantwoord laat, niet regel
matig gemotiveerd is, zoals vereist door 
artikel 97 van de Grondwet : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de rechtbank 
vaststelt dat eiser aanvoert « dat 
zijn bedoeling was (op de onderwer
pelijke gronden) natuurlijke vruch
ten te kweken, met name gras, hooi 
en graan, ten behoeve van zijn ras
fokdieren en niet uitsluitend op de 
gronden zijn dieren te laten lopen »; 

Overwegende dat niet werd aan
gevoerd en thans evenmin wordt ge
steld dat de door eiser gefokte die
ren als vee moeten . worden be
schouwd; dat, zonder de artikelen 1 
en 2 van de Pachtwet te schenden, 
de rechtbank beslist dat die activi
teit geen landbouwbedrijf uitmaakt; 
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Dat het onderdeel faalt naar 2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE-

recht; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechtbank 

bedoeld verweer niet beantwoordt; 
Dat het middel gegrond is, maar 

dat eiser op grond van beweerd mis
bruik van recht enkel aanspraak 
maakt op schadevergoeding, met na
me << 1 frank provisioneel om later 
schadevergoeding te vragen »; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, doch enkel in zover
re: 1o het nalaat uitspraak te doen 
over de eis tot schadevergoeding op 
grond van een beweerd misbruik 
van recht, en 2o het oordeelt over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt eiser in vier 
vijfde van de kosten; houdt de overi
ge kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Leuven, zitting houdende 
in hoger beroep. 

26 april 1985 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Nelissen Grade en 
De Gryse. 

Nr. 519 

2" KAMER - 30 april 1985 

SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - STRAFZAKEN - VOORBEREIDEND 
ARREST OF ARREST VAN ONDERZOEK OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, DAT 
GEEN UITSPRAAK DOET INZAKE BEVOEGD
HEID - LATER EINDVONNIS, IN EERSTE AAN
LEG, OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING - GEEN HOGER BEROEP TEGEN HET 
VONNIS INGESTELD- CASSATIEBEROEP VAN 
DE VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTE
LIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BE
KLAAGDE TEGEN HET VOORBEREIDEND AR
REST OF TEGEN HET ARREST VAN ONDER
ZOEK- ONTVANKELIJKHEID - TERMIJN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - VOORBEREIDEND AR
REST OF ARREST VAN ONDERZOEK OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, DAT 
GEEN UITSPRAAK DOET INZAKE BEVOEGD
HEID - LATER EINDVONNIS, IN EERSTE AAN
LEG, OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING - GEEN HOGER BEROEP TEGEN HET 
VONNIS INGESTELD - CASSATIEBEROEP VAN 
DE VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTE
LIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BE
KLAAGDE TEGEN HET VOORBEREIDEND AR
REST OF TEGEN HET ARREST VAN ONDER
ZOEK - ONTVANKELIJKHEID - TERMIJN. 

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BE
GRIP. 

5° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VER
OORDELING VAN DE BEKLAAGDE EN VAN 
ZIJN VERZEKERAAR JEGENS DE BURGER
LUKE PARTIJ- ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP VAN DE VERZEKERAAR ALLEEN - MID
DEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE BESLISSING 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE VOLLEDIG AAN
SPRAKELIJK WORDT GESTELD VOOR HET ON~ 
GEVAL- MIDDEL GEGROND VERKLAARD -
VERNIETIGINO VAN DE VEROORDELING VAN 
DE VERZEKERAAR - VERNIETIGING STREKT 
ZICH NIET UIT TOT DE VEROORDELING VAN 
DE BEKLAAGDE. 

1° Buiten het toepassingsgeval van art. 
40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, 

1 v VOORZIENING IN CASSATIE - BE- het geval van regelmatige afstand en 
SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE- dat waarin tegen een arrest van ver-
ROEP - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP wijzing naar het hof van assisen nog 
NA CASSATIEBEROEP IS UITGESLOTEN - UIT- cassatieberoep Openstaat na het ver-
ZONDERINGEN. oordelend arrest, kan, in strafzaken, 
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een partij zich geen tweede maal in 
cassatie voorzien tegen een en dezelf
de beslissing (1). (Art. 438 Sv.) 

2" en 3" Wanneer, na een voorbereidend 
arrest of een arrest van onderzoek op 
de burgerlijke rechtsvordering, waarbij 
geen uitspraak gedaan wordt inzake 
bevoegdheid, tegen een in eerste aan
leg gewezen eindvonnis over de bur
gerlijke rechtsvordering geen hager 
beroep werd ingesteld, is ontvankelijk 
het cassatieberoep dat door de verze
keraar van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de beklaagde tegen 
het bedoelde arrest is ingesteld binnen 
vijftien vrije dagen na het verstrijken 
van de termijn van hager beroep tegen 
het bedoelde vonnis (2). (Artt. 407, 416 
Sv.) 

4" Vernietiging, op de burgerlijke rechts
vordering, van een beslissing in straf
zaken brengt vernietiging mede van de 
hele procedure die het gevolg is van de 
vernietigde beslissing (3). 

5" Wanneer het Hof, op het enkele ont
vankelijke cassatieberoep van de 
W:A.M-verzekeraar, die samen met de 
beklaagde tot vergoeding van de hele 
schade van de burgerlijke partij is ver
oordeeld, beslist dat een middel ge
grond is waarbij aan het bestreden ar
rest wordt verweten dat het de ge
noemde beklaagde volledig aansprake
lijk stelt voor het ongeval, strekt de 
vernietiging van de beslissing tot ver
oordeling van de verzekeraar zich niet. 
uit tot de beslissing waarbij de be
klaagde tot volledige vergoeding van 
die schade wordt veroordeeld (4). 

(GROEP EAGLE STAR N.V. T. RANDJBIN; VAN 
DIJCK T. RANDJBIN, VAN KERCKHOVEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9009) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 november 1980 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. Op de voorziening van Theodoor 
Van Dijck, beklaagde: 

Overwegende dat eiser reeds eer
der, op 17 november 1980, tegen het 
arrest cassatieberoep heeft inge
steld, dat bij arrest van het Hof van 
3 maart 1981 werd verworpen; 

Overwegende dat in strafzaken, 
buiten het toepassingsgeval van arti
kel 40, vierde lid, van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, het geval van regel
matige afstand of dat waarin tegen 
een arrest van verwijzing naar het 
hof van assisen nog cassatieberoep 
openstaat na het veroordelend ar
rest, een partij, bij toepassing van 
artikel 438 van het Wetboek van 
Strafvordering, zich geen tweede 
maal in cassatie kan voorzien tegen 
een en dezelfde beslissing; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Groep Eagle 
Star, vrijwillig tussengekomen par
tij : 

....,.----------------1 Overwegende dat de voorziening 
(1) Cass., 26 okt. 1983, A.R. nr. 2976 

(A.C., 1983-84, nr. 118). 

(2) Zie Cass., 19 feb. 1973 (A.C., 1973, 608); 
zie oak Cass., 22 sept. 1969 (ibid., 1970, 82) en 
de noot 2. 

(3) Zie Cass., 10 april 1981, A.R. nr. 2997 
(A.C., 1980-81, nr. 464) en de verwijzingen in 
noot 1; zie oak de cone!. van proc.-gen. Duman 
voor, het arrest in A.C., 1980-81, nr. 464, en in 
R.W., 1981-82, kol. 607 e.v. 

(4) Zie Cass., 19 dec. 1967 (A.C., 1968, 576) en 
de noot 3; zie oak 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, I, nr. 343. 

gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiseres en de be
klaagde Van Dijck; 

Overwegende dat het arrest, uit
spraak doende op die vordering, met 

· bevestiging van het beroepen vonnis 
beslist dat Van Dijck alleen aan
sprakelijk is voor de geleden scha
de, aan verweerder een voorschot 
toekent, een deskundigenonderzoek 
gelast en de zaak voor afdoening 
naar de eerste rechter terugwijst; 
dat die beslissing een voorbereiden-
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de beslissing en een beslissing van 
onderzoek is in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen bij vonnis 
van 15 mei 1984 uitspraak heeft ge
daan ter voortzetting van de zaak, 
na neerlegging van het deskundi
genverslag; 

Dat eiseres verklaart afstand te 
doen van. haar voorziening voor het 
geval dat het Hof zou oordelen dat 
dit vonnis geen einde heeft gesteld 
aan het geschil in de zin van voor
meld artikel 416; 

Overwegende dat het vonnis van 
15 mei 1984 aan verweerder een be
drag toekent als definitieve vergoe
ding voor een bepaalde schade en 
hem bovendien, zoals hij gevorderd 
had, een voorschot van een frank 
toewijst, als vergoeding voor een an
dere schade; dat, bij ontstentenis 
van hoger beroep, dit vonnis aan 
het geschil een einde heeft gemaakt, 
nu over alle punten van verweer
ders vordering uitspraak werd ge
daan, zodat zowel de rechtsmacht 
van het hof van beroep als die van 
de correctionele rechtbank volledig 
werd ui tgeoefend; 

Dat er derhalve geen grond be
staat om akte te verlenen van de af
stand; 

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

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben « dat het hof (van beroep) dan 
ook slechts zijn overtuiging kan steunen 
op de volgende gegevens die het als vast
staand aanziet rriet verwerping van alle 
overige aangevoerde afleidingen en ver
onderstellingen : 1" de wagen van 
Randjbin stand rechts van de rijbaan 
met brandende rode achterlichten (vast
stelling deskundige Joosen); 2" de open
bare verlichting is ter plaatse slecht, de 
zichtbaarheid is minder dan 100 meter; 
3" Van Dijck reed met kruislichten (ver
slag Joosen); 4" Van Dijck komt uit een 
bocht van 45" gelegen op ± 200 meter 
van de gestationeerde Triumph van 
Randjbin; 5" de weg is recht op een leng-

te van 700 meter te rekenen vanaf de 
bocht; 6" Van Dijck reed aan 70 a 80 km 
per uur terwijl hij zich in een bebouwde 
kom bevond; 7" Van Dijck had 1,15 % -
1,52 %o alcohol in zijn bloed; 8" Van Dijck 
laat een remspoor achter van amper 1 
meter; 9" de linkerdeur van de wagen van 
Randjbin stand open van v66r de bot
sing, Randjbin zelf zittend met beide be
nen naar buiten »; en hierna om eigen 
overwegingen en deze van de eerste 
rechter volledig bijtredend, overweegt 
dat de beklaagde Van Dijck aileen en 
uitsluitend verantwoordelijk is voor de 
schadelijke gevolgen van het ongeval, 
namelijk de zware verwondingen en de 
amputatie van het linkeronderbeen van 
het slachtoffer Randjbin, waarvan vast
staat dat ze te wijten zijn aan het feit 
dat de benen geklemd werden tussen het 
open linkerportier dat plots werd terug
geslagen door de botsing van de wagen 
van het slachtoffer tegen een boom als 
gevolg van de schok van het ongeval, om 
reden dat « het openstaan van de deur 
van de wagen van Randjbin toen be
klaagde plotseling geconfronteerd werd 
met een beweerde tegenligger geen 
rechtstreeks verband houdt met het ont
staan van het ongeval, daar de opening 
gelaten tussen de tegenligger en de ge
stationeerde wagen te klein was om nor
maal doorgang te verlenen aan de 1,68 
meter brede Opel van beklaagde Van 
Dijck ... >>; 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie in hager beroep (pagina 
19) liet gelden, voor het geval dat de aan
sprakelijkheid van Van Dijck weerhou
den zou zijn, dat « toch ook niet kan 
ontkend worden dat het slachtoffer 
Randjbin eveneens inbreuken pleegde op 
de Wegcode ... (die) zonder twijfel in 
rechtstreeks oorzakelijk verband met de 

· aanrijding » en onder meer stelde (pagi
na 5-6) dat de wagen van Randjbin op 20 
december 1976, een even dag, verkeerd 
geparkeerd stand, in overtreding van de 
regelmatig opgestelde en duidelijk zicht
bare verkeersborden (de oude verkeers
borden nr. 35, dit wil zeggen een par
keerverbod aan de zijde van het cijfer I 
op de oneven dagen en aan de zijde van 
het cijfer II op de even dagen) en on
clanks de optimale beschikbare parkeer
ruimte aan de overzijde van de straat, 
en (pagina 7-8) dat Randjbin door het 
linkerportier te openen op het ogenblik 
of juist v66r de aankomst van het voer
tuig van Van Dijck een specifieke over
treding (artikel 28 van het Verkeersre
glement) en een manifeste onvoorzichtig-
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heid beging door zich aldus in voile 
duisternis kwetsbaar op te steilen, ... 
geen zinnig weggebruiker handelt zoals 
Randjbin het deed, de aanrijding zoals 
ze zich concreet heeft voorgedaan, en 
vooral het fysiek letsel zoals Randjbin 
het opliep, zouden onmogelijk kunnen 
ontstaan zijn indien Randjbin zich niet 
kwetsbaar had opgesteld zoals hij con
creet deed bij nacht en voile duisternis 
op een onverlichte plaats; ... (pagina 9) in 
casu was de onvoorzichtigheid nog veel 
grater waar betrokkene (Randjbin) het 
risico nam zijn eigen lichaam tussen de 
deur en zijn voertuig te plaatsen ( ... ); dat 
de afwezigheid van rechtstreekse causa
liteit tussen het open linkerportier en 
het ongeval, zoals aangevoerd door het 
arrest, de rechters ten grande echter niet 
mocht beletten na te gaan of de geopen
de deur, in de omstandigheden zoals 
door eiseres weergegeven, geen middel
lijk doch noodzakelijke oorzaak van de 
schade was, zoals deze zich in concreto 
voorgedaan heeft, rekening houdend met 
de opgelopen letsels van het slachtoffer 
en het geheel van de omstandigheden 
die eiseres als foutief, of minstens als 
een onvoorzichtig en risicodragend ge
drag van het slachtoffer aanstipte, en 
meer ·bepaald de positie van het niet ver
lichte lichaam dat op de rijbaan uitstak; 
dat het arrest bijgevolg, door nagelaten 
te hebben de fouten van het slachtoffer 
te onderzoeken, door eiseres omschreven 
als overtredingen van het verkeersregle
ment, of minstens als een risicodragende 
onzinnige onvoorzichtigheid, in noodza
kelijk oorzakelijk verband met de schade 
waarvan de herstelling aan Van Dijck en 
aan eiseres, de verzekeraar burgerlijke 
aansprakelijkheid en vrijwillig tussenko
mende partij, gevorderd werd, artikel 97 
van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, de vaststellingen 
van het arrest dat Van Dijck aan een on
aangepaste snelheid reed, dat zijn reac
tievermogen voorzeker afgestompt was . 
door de hoeveelheid alcohol in zijn bloed, 
dat het openstaan van de deur van de 
wagen van Randjbin (verweerder), toen 
beklaagde (Van Dijck) plotseling gecon
fronteerd werd met een beweerde tegen
ligger, geen rechtstreeks verband houdt 
met het ontstaan van het ongeval ( ... ) 
niet elk oorzakelijk verband tussen de 
fouten en/of de onvoorzichtigheid van 
het slachtoffer zelf (verweerder) en de 
schade zoals ze zich in concreto voor
deed, uitsluiten en evenmin kunnen ver
antwoorden dat de volledige aansprake
lijkheid voor de gevolgen van het onge-

val op beklaagde gelegd werd, bij gebre
ke aan vaststelling dat de schade zoals 
ze zich in concreto voordeed, ook zou 
hebben plaatsgevonden zonder de door 
eiser beweerde fout en/of onvoorzichtig 
en onzinnig risicodragend gedrag van 
het slachtoffer zelf (verweerder); het ar
rest derhalve, bij gebreke van deze vast
stellingen, niet naar recht verantwoord 
is wanneer het de beklaagde aileen aan
sprakelijk stelt voor de gevolgen van het 
verkeersongeval (schending van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres conclu

deerde zoals in het middel is weer
gegeven ten betoge dat, zonder ver
weerders foutief of onvoorzichtig 
gedrag, de schade zich in concreto 
niet zou hebben voorgedaan zoals 
zij zich voordeed; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het openstaan van het por
tier van verweerders voertuig « geen 
rechtstreeks verband houdt met het 
ontstaan van het ongeval »; dat die 
beslissing, gelet op het verweer van 
eiseres, op zichzelf niet aan de moti
veringsplicht van de rechters vol
doet; 

Overwegende dat het arrest, met 
een considerans die niet in het mid·· 
del is vermeld, de bewering afwij st 
volgens welke verweerder het lin
kerportier van zijn voertuig plots 
opende bij het naderen van het 
voertuig van Van Dijck; dat het ech
ter niet nagaat of verweerders voer
tuig al dan niet reglementair gepar
keerd stond, of verweerder niet 
onvoorzichtig was door zich « kwets
baar op te stellen » en zich tussen 
het openstaande portier en het voer
tuig te plaatsen, en of zijn letsels 
niet het gevolg waren van deze be
weerde qnvoorzichtigheid; 

Dat het arrest derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van verweerder te
gen eiseres in dezelfde mate de ver
nietiging meebrengt van de procedu-
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re die het gevolg is van de vernietig
de beslissing, onder meer het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen van 15 mei 1984 in zo
verre het uitspraak doet op dezelfde 
civielrechtelijke vordering; 

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

doordat het arrest enerzijds, om als 
fout van Van Dijck te weerhouden het 
feit de wagen Randjbin niet tijdig te 
hebben opgemerkt, vaststelt « dat de wa
gen Randjbin zichtbaar was vanaf het 
ogenblik dat beklaagde uit de bocht was 
hetzij vanop ± 200 meter, zodat beklaag
de, ondanks de duisternis, de brandende 
achterlichten van de Triumph goed kon 
opmerken » en anderzijds beklaagde ver
wijt zijn snelheid niet te hebben aange
past noch aan de draagwijdte van zijn 
kruislichten noch aan de plaatselijke toe
stand (zichtbaarheid minder dan 100 me
ter) "• 

terwijl het nu tegenstrijdig is te oorde
len, enerzijds dat de beklaagde de wagen 
van Randjbin vanop 200 meter had moe
ten bemerken en anderzijds dat zijn 
snelheid niet was aangepast aan een 
zichtbaarheid welke omwille van de 
slechte openbare verlichting ter plaatse 
minder dan 100 meter bedroeg; de vast
stelling dat de openbare verlichting ter 
plaatse slecht is en de zichtbaarheid 
minder dan 100 meter is, behoudens het 
gebruik door de appelrechter van de no
tie zichtbaarheid in twee verschillende 
betekenissen, eveneens voor beklaagde 
moest gelden die dan onmogelijk vanop 
200 meter de brandende achterlichten 
van de wagen Randjbin kon opmerken, 
waardoor het arrest niet wettelijk gemo
tiveerd is overeenkomstig artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat de rechters zon
der met zichzelf in tegenspraak te 
komen, eensdeels vaststellen dat 
Van Dijck « de brandende achter
lichten » van verweerders voertuig 
« vanop ± 200 meter ( ... ) ondanks 
de duisternis ( ... ) goed kon opmer
ken », en anderdeels oordelen dat 
zijn snelheid « in een bebouwde 
kom » niet aangepast was « aan de 
draagwijdte van zijn kruislichten » 
en « aan de plaatselijke toestand », 
nu de zichtbaarheid minder dan 100 
meter bedroeg; dat de rechters al-

dus, zonder het begrip « zichtbaar
heid » in twee verschillende beteke
nissen aan te wenden, ervan uit
gaan dat een brandend licht in de 
duisternis op 200 meter zichtbaar 
kan zijn, al bedraagt de zichtbaar
heid slechts 100 meter; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat om het tweede onder
dee! van het eerste middel te onder
zoeken, vernietigt het bestreden ar
rest, in zoverre het uitspraak doet 
op de civielrechtelijke vordering van 
Randjbin Khosrow tegen de naamlo
ze vennootschap Groep Eagle Star, 
behoudens in zoverre het beslist dat 
Van Dijck een fout heeft begaan in 
oorzakelijk verband met het onge
val; verklaart nietig de procedure 
die het gevolg is van de vernietigde 
beslissing, onder meer het in de 
zaak op 15 mei 1984 door de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen ge
wezen vonnis, in zoverre het uit
spraak doet op de civielrechtelijke 
vordering van Randjbin Khosrow te
gen de naamloze vennootschap 
Groep Eagle Star; verwerpt de voor
ziening van Theodoor Van Dijck; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest en 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiseres en verweer
der Randjbin Khosrow ieder in de 
helft van de kosten van de voorzie
ning van eiseres; veroordeelt eiser 
in de kosten van zijn voorziening; 

'verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

30 april 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter ~ 
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 
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Nr. 520 

2" KAMER - 30 april 1985 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING- ONTVANKELIJKHEID- VEREISTE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAKELIJK VER

BAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - TOEZICHT 
VAN HET HOF. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID - OORZA
KELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE 
- TOEZICHT VAN HET HOF. 

1" Niet ontvankelijk is de vordering 
waardoor de burgerlijke partij voor de 
strafrechter herstel vordert van schade 
die ontstaan is uit een misdrijf waar
voor de beklaagde niet wordt vervolgd 
(1). 

2" en 3" Het staat aan de rechter de lei
ten waarop hij zijn beslissing dat er 
een oorzakelijk verband is tussen fout 
en schade, doet steunen, vast te stel
Jen; het Hof van Cassatie dient even
wei na te gaan of die op onaantastbare 
wijze vastgestelde feiten een verant
woording zijn voor de gevolgen die de 
rechter er naar recht uit afleidt, en 
met name of die gevolgtrekkingen het 
wettelijk begrip oorzakelijk verband 
niet miskennen (2). 

(PrCHAL T. VISSERS; VISSERS T. PICHAL) 

ARREST 

(A.R. nr. 9039) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 juni 1984 in boger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hasselt; 

I. Op de voorziening van Guido Pi
chal, burgerlijke partij; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen verweerder : 

Overwegende dat eiser, burger
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; 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 128 en 129 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis, na op 
strafgebied verweerder Vissers veroor
deeld te hebben wegens de telastlegging 

' C, de door eiser Pichal tegen verweerder 
ingestelde burgerlijke vordering tot beta
ling van schadevergoeding niet ontvan
kelijk verklaart op grond dat de fout 
door Vissers begaan (fietspad in verkeer
de rijrichting gevolgd) in casu niet in 
oorzakelijk verband staat met het onge
val, zodat de burgerlijke partijstelling 
van Pichal op basis van deze telastleg
ging aileen niet ontvankelijk is, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis eveneens beslist dat verweerder 
Vissers zijn bocht naar links te kort 
heeft genomen en hierbij eiser Pichal in 
de Wetsbergstraat heeft aangereden; dat 
dientengevolge het oorzakelijk verband 
tussen de door eiser geleden schade en 
het ongeval vaststaat; dat het feit dat 
verweerder aileen vervolgd werd wegens 
het verkeerd fietspad te hebben bereden, 
hieraan geen afbreuk doet; dat immers 
de uitgesproken veroordeling berust op 
aile door de rechter weerhouden omstan
digheden en het aan verweerder ten las
te gelegd feit, ongeacht de gegeven kwa
lificatie, aan de grond ligt der burger
lijke vordering (schending van de artike
len 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 128 en 129 van het Wetboek van -------------------1 Strafvordering); 

(1) Zie Cass., 14 okt. 1974, 3 juni 
(A.C., 1975, 209 en 1046), 15 juni 
(ibid., 1976, 1151) en 16 april 1985, 
nr. 9137 (ibid., 1984-85, nr. 483). 

1975 
1976 
A.R. 

(2) Cass., 23 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 537). 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis in ieder geval ten onrechte het oorza
kelijk verband verwerpt tussen de ten 
laste van verweerder Vissers weerhou
den telastlegging en de door eiser Pichal 
geleden schade; dat immers, moest ver-
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weerder het verkeerde fietspad niet ge
volgd hebben, hij zich niet in de concrete 
omstandigheden van het geval ter plaat
se zou bevonden hebben; dat immers het 
causaliteitsverband niet rechtstreeks 
hoeft te zijn, zodat het bestaan ervan ten 
onrechte verworpen werd (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de burgerlijke 

partij geen herstel mag vorderen 
van schade die ontstaan is uit een 
misdrijf waarvoor de beklaagde niet 
is vervolgd; 

Overwegende dat het bestreden 
vbnnis verweerder veroordeelt we
gens overtreding van artikel 9.1.2, 
tweede lid, van het Wegverkeersre
glement om als fietser of bestuurder 
van een tweewielige bromfiets het 
fietspad dat rechts in zijn rijrichting 
lag, niet te hebben gevolgd; dat het 
beslist dat dit misdrijf niet de oor
zaak is van het ongeval; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis ook vaststelt dat verweerder 
« zijn bocht naar links te kort heeft 
genomen en hierbij het voertuig 
(van eiser) >> aanreed; 

Dat het links afslaan zonder die 
beweging zo ruim mogelijk uit te 
voeren niet door artikel 9.1.2 straf
baar is gesteld; dat verweerder voor 
dit feit niet was vervolgd; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt dat niet bewezen is 
dat eiser de hoofdbaan is opgereden 
en hierbij verweerder << niet heeft la
ten voorgaan »; dat het hieruit wet
tig heeft kunnen afleiden dat het 
misdrijf waarvoor verweerder was 
vervolgd, met name het fietspad dat 
rechts in zijn rijrichting lag, niet te 
hebben gevolgd, niet de oorzaak is 
van het ongeval; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van Jean 
Vissers, beklaagde en burgerlijke 
partij : 

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

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

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

Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist dat die vordering niet 
ontvankelijk is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

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

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voor
ziening heeft doen betekenen aan 
de partij tegen wie ze is gericht; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

30 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Houtekier en Biitzler. 
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Nr. 521 

2• KAMER - 30 april 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE - HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERJARING 
VAN DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING GEGROND VERKLAARD 
- EENSTEMMIGHEID VEREIST. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - CAS
SATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VER
NIETIGING VAN DE EINDilESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DE 
BEKLAAGDE - UITBREIDING VAN DE VERNIE
TIGING TOT DE EINDBESLISSING OP DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE BE
KLAAGDE - VEREISTEN. 

1o Wanneer de appelrechters, op de ho
gere beroepen van het openbaar minis
terie en van de burgerlijke partij tegen 
een vonnis dat de beklaagde vrij
spreekt en dat derhalve de rechtbank 
onbevoegd verklaart om over de bur
gerlijke rechtsvordering uitspraak te 
doen, vaststellen dat de strafvordering 
door verjaring vervallen is en de bur
gerlijke rechtsvordering gegrond ver
klaren, dient laatstgenoemde beslis
sing met eenparige stemmen te wor
den genomen (1). (Art. 2llbis Sv.) 

2o Vernietiging op het cassatieberoep 
van de beklaagde van de eindbeslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering 
tegen hem, leidt tot vernietiging van 
de eindbeslissing op zijn burgerlijke 
rechtsvordering, hoewel laatstgenoem
de beslissing, waartegen hij regelmatig 
cassatieberoep heeft ingesteld, niet 
aan dezelfde onwettigheid lijdt, wan
neer uit het bestreden arrest of vonnis 
blijkt dat de feitenrechter tussen de 
twee beslissingen een zodanig verband 
heeft gelegd dat de tweede beslissing 
noodzakelijk van de eerste afhangt (2). 

(AERTS T. WOUTERS, PRECAM N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9055) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1984 na ver
wijzing in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 22 november 1983; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is « tegen de beschikkingen op 
strafrechtelijk gebied » : 

Overwegende dat het vonnis, zo 
het in verband met de tijdigheid van 
het instellen van de civielrechtelijke 
vordering de verjaring van de straf
vordering vaststelt, nog enkel uit
spraak doet, in overeenstemming 
met het arrest van verwijzing, op ci
vielrechtelijk gebied, 

Dat de voorziening derhalve zon
der voorwerp is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van de ver
weerders tegen eiseres en van eise
res tegen eerste verweerder : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2llbis van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het vonnis, zonder vast te stel
len dat de uitspraak is tussengekomen 
bij eenparigheid van stemmen van de 
ondertekenende magistraten, het vonnis 
a quo van 21 december 1981 van de poli
tierechter van Herentals tenietdoet von
nis waardoor eiseres werd vrijgesp;oken, 

. en nu, op burgerrechtelijk gebied, eise
res veroordeelt om a:om verweerder het 
bedrag van 9.650 frank te betalen en aan 
verweerster het bedrag van 139.062 
frank, te vermeerderen met de vergoe
dende interesten vanaf 2 oktober 1980 
de gerechtelijke interesten en de koste~ 
van de verschillende aanleggen, 

------------------1 terwijl het vonnis van de correctionele 
(1) Zie Cass., 13 feb. 1985, A.R. nr. 4008 rechtbank, waarbij, op ontvankelijk be-

(A.C., 1984-85. nr. 355). roep van de burgerlijke partij tegen een 
(2) Zi(' Cass., 5. juni 1979 (A.C., 1978_79 , vonnis van vrijspraak uitgesproken door 

1163), Jedenen, z1e ook ·de noot onderaan de politierechter, aan de burgerlijke par
biz. 1165 tij schadevergoeding wordt toegekend, 
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noodzakelijker wijze moet vaststellen 
dat de uitspraak met eenparigheid van 
stemmen is genomen, in de mate dat de 
aldus genomen beslissing impliceert dat 
de overtreding voor bewezen wordt ge
acht; zodat het vonnis, dat niet vaststelt 
met eenparigheid van stemmen te zijn 
genomen, een op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormregel miskent 
(schending van artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering): 

Overwegende dat eiseres door de 
politierechtbank was vrijgesproken 
van de haar ten laste gelegde over
treding van het Wegverkeersregle
ment; dat, op hoger beroep van de 
verweerders en van het openbaar 
ministerie, de strafvordering zowel 
ten aanzien van eiseres als van eer
ste verweerder vervallen ver klaard 
werd door verj aring bij vonnis van 
de Correctiom~le Rechtbank te Turn
hout van 30 maart 1983; dat dit laat
ste vonnis bij het cassatiearrest van 
het Hof van 22 november 1983 niet 
werd vernietigd wat betreft de be
slissing op de strafvordering; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na verwiJzmg uitspraak 
doende op de civielrechtelijke vorde
ringen en na te hebben vastgesteld 
dat deze tijdig werden ingesteld, be
slist dat eiseres << het rode verkeers
licht heeft genegeerd », welk feit het 
voorwerp was van de oorspronkelijk 
te haren laste en ten laste van eer
ste verweerder gelegde verkeers
overtreding en om die reden de te
gen eiseres door de verweerders 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen inwilligt en de rechtbank, bij 
ontstentenis van bewezen fout van
wege eerste verweerder, onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van 
de civielrechtelijke vordering van ei
seres tegen deze laatste; 

Overwegende dat de appelrechters 
op verwijzing, nu de eerste rechter 
en de Correctionele Rechtbank te 
Turnhout de schuld van eiseres niet 
hadden aangehouden, de beslissing 
waarbij eiseres werd veroordeeld tot 
schadevergoeding jegens de ver
weerders en welke de vaststelling 
van de schuld van eiseres aan het 
haar ten laste gelegde misdrijf in-

houdt, niet kon nemen dan met een
stemmigheid van de leden van de 
rechtbank; 

Overwegende dat, nu het vonnis 
de eenstemmigheid niet vaststelt, 
die beslissing derhalve onwettig is; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het vonnis vast

stelt « dat beide bestuurders ( eiseres 
en eerste verweerder) verklaarden 
bij groen licht het kruispunt te zijn 
opgereden en derhalve niet aanspra
kelijk te zijn voor de gevolgen van 
het ongeval » en op grond van de in 
het vonnis onderzochte gegevens 
oordeelt dat « duidelijk blijkt dat (ei
seres) het rode verkeerslicht heeft 
genegeerd »; 

Overwegende dat, blijkens die re
dengeving, het vonnis tussen, ener
zijds, de schuldigverklaring van ei
seres die ten grondslag ligt aan de 
beslissing op de tegen haar ingestel
de civielrechtelijke vorderingen en, 
anderzijds, de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eiseres 
tegen eerste verweerder een zodanig 
verband legt dat de tweede beslis
sing noodzakelijk van de eerste af
hangt; 

Dat de vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiseres ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen derhal
ve moet uitgebreid worden tot de 
beslissing op de door eiseres tegen 
eerste verweerder ingestelde civiel
rechtelijke vordering, waartegen de
ze regelmatig cassatieberoep heeft 
ingesteld; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het tweede door eiseres 
aangevoerde middel te onderzoeken, 
vernietigt het bestreden vonnis; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde vonnis; verwijst elk van 
de verweerders in de helft van de 
kosten; verwij st de zaak naar de 
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Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

30 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Op dezelfde dag is een arrest (A.R. nr. 9311) 
in dezelfde zin gewezen op de cassatieberoe
pen van Werbrouck en Winterthur N.V. tegen 
een in hoger beroep gewezen vonnis van 26 
nov. 1984 van de Correctionele Rechtbank te 
Gent, in zake de eisers en Saerens. 

Nr. 522 

2' KAMER - 30 april 1985 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAKELIJK VER

BAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - MIDDEL 
DAT ENKEL KRITIEK OEFENT OP DE BESLIS
SING DAT ER GEEN OORZAKELIJK VERBAND 
BESTAAT - GEEN FOUT - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID
DEL NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN 
BELANG - BEGRIP. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - JEUGDBESCHERMING - MINDER
JARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN 
MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR OP HET 
OGENBLIK VAN DE FElTEN- RECHTSVORDE
RING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE TEN 
GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF ALS VERMELD 
IN ART. 36BIS JEUGDBESCHERMINGSWET -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AANHAN
GIG GEMAAKT BIJ HET GEMEENRECHTELIJKE 
STRAFGERECHT - OPENBARE TERECHTZIT
TING - TOEPASSELIJKE REGELS. 

4° JEUGDBESCHERMING - MINDERJA

RIGEN VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN 
MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR OP HET 

GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF ALS VERMELD 
IN ART. 36BIS JEUGDBESCHERMINGSWET -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AANHAN
GIG GEMAAKT BIJ HET GEMEENRECHTELIJKE 
STRAFGERECHT - OPENBARE TERECHTZIT
TING - TOEPASSELIJKE REGELS. 

1" en 2" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat aan de be
streden beslissing enkel verwijt dat zij 
heeft geoordeeld dat er geen oorzake
lijk verband bestaat tussen de aan ver
weerder ten laste gelegde fout en de 
door eiser geleden schade wanneer de 
feitenrechter oak heeft beslist, zonder 
dienaangaande te worden bekritiseerd, 
dat verweerder geen enkele fout heeft 
begaan (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

3" en 4" Het voorschrift van art. 36bis 
Jeugdbeschermingswet, Juidens het
welk de debatten in raadkamer plaats
vinden, geldt enkel wanneer de gerech
ten, bevoegd op grand van het gemeen 
recht, in de bij dat artikel bepaalde ge
vallen kennis nemen van de vorderin
gen van het openbaar ministerie je
gens minderjarigen die meer dan zes
tien jaar en minder dan valle achttien 
jaar oud zijn op het ogenblik van de 
feiten; nu dit voorschrift een uitzonde
ring uitmaakt op de grondwettelijke 
regel van de openbaarheid van de te
rechtzittingen, is het niet van toepas
sing wanneer bij die gerechten enkel 
de burgerlijke rechtsvordering tegen 
een minderjarige aanhangig is (2). 
(Art. 96 Gw.; art. 36bis wet 8 april 
1965.) 

(VAN BUGGENHOUT, DOCKX T. OOSTERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9075) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 juni 1984 in hoger 
beroep en op verwijzing gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Turnhout; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 31 januari 1984; 

(1) Zie, m.b.t. de grond van met-ontvanke
lijkheid, Cass., 26 feb. 1981, A.R. nr. 6252 
(A.C., 1980-81, nr 382). 

OGENBLIK VAN DE FElTEN - RECHTSVORDE- (2) Zie Cass., 9 Jan. 1985, A.R. nr 3775 
RING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE TEN (A.C., 1984-85, nr 279). 
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I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen Pierre Oosters, 
beklaagde: 

Overwegeil.de dat de eisers, de 
eerste medebeklaagde, de tweede ci
vielrechtelijk aansprakelijke partij 
en burgerlijke partij die niet in kos
ten van de strafvordering is veroor
deeld, geen hoedanigheid hebben 
om tegen die beslissing cassatiebe
roep in te stellen; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
eiseres tegen verweerder en van 
verweerder tegen de eisers : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 23.1.2° en 
75.2 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis, na op 
strafgebied verweerder Oosters Pierre 
vrijgesproken te hebben, zich op burger
lijk gebied enerzijds onbevoegd verklaart 
om te kennen van de door eiseres Dockx 
in eigen naam en qualitate qua voor 
haar minderjarige zoon Van Buggenhout 
Marc ingestelde burgerlijke vorderingen, 
en anderzijds de eisers veroordeelt om 
een schadevergoeding te betalen van 
62.672 frank aan de burgerlijke partij 
Oosters Pierre, op de volgende gronden : 
dat door het onderzoek in graad van ha
ger beroep gebleken is dat de eerste 
rechter terecht heeft geoordeeld dat er 
geen inbreuk op de artikelen 10.1.1°, 2°, 
12.4, 12.5 en 13 van de wegcode in hoofde 
van verweerder Oosters bewezen is; dat 
hij terecht tot de bevinding is gekomen 
dat geen enkel element in het dossier 
toelaat een fout in hoofde van Oosters 
Pierre te weerhouden; dat deze welis
waar toegeeft enkele meters achteruit te 
hebben gereden om zijn voertuig volledig 
rechts te zetten; dat deze beweging ech
ter slechts even kan geduurd hebben 
vermits getuige Gillain bevestigt dat 
Oosters op normale wijze stopte en 
slechts enkele meter achtermt reed om 
vervolgens definihef te stoppen, terw1jl 
de getmge Bosmans de personenwagen 
zelfs met achtermt heeft z1en nJden en 

alleszins verklaart dat de personenwa
gen reeds stilstond op het ogenblik dat 
de bromfiets het bushokje passeerde; dat 
waar dit bushokje zich bevindt op 32 me
ter van de plaats waar de aanrijding is 
gebeurd, de eerste rechter terecht heeft 
gesteld dat de bromfietser niet kon ver
rast worden door deze korte beweging 
van het voertuig van Oosters; dat, uit 
hetgeen voorafgaat, voldoende is komen 
vast te staan dat de bromfietser nag niet 
in de spatio-temporeel fatale zone was 
gekomen op het ogenblik dat Oosters 
een korte achteruitrijbeweging uitvoerde; 
dat het Oosters dan oak niet ten kwade 
kan worden geduid wanneer hij aan de 
verbalisanten verklaarde de bromfiets in 
h.et geheel niet te hebben opgemerkt; dat 
e1seres aanvoert dat het voertuig van 
Oosters stilstond op de rijbaan en zulks 
in strijd is met artikel 75.2 van de weg
code, ~erwijl artikel 23.1.2° bepaalt dat 
het shlstaan buiten de rijbaan dient te 
geschieden; dat uit de gegevens van het 
strafdossier blijkt dat het ongeval ge
beurde op een rechte weg en bij een goe
de zichtbaarheid; dat er dan oak geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen het 
ongeval en de stand van de wagen van 
Oosters op het ogenblik van de aanrij
ding, 

terwijl, eerste onderdeel, het felt dat 
het ongeval gebeurd is op een rechte 
weg en bij goede zichtbaarheid het oor
zakelijk verband tussen de fout van ver
weerder Oosters en de schade door de ei
sers geleden, niet wegneemt; dat im
mers, ~ndien Oosters na het achteruitrij
den met foutief op de rijbaan, die op 
regelmatige wijze gevolgd werd door Van 
Buggenhout, was blijven stilstaan het 
ongeval niet was gebeurd (schendlng van 
de artikelen 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 23.1.2° en 75.2, van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975); 

tweede onderdeel, de gebeurlijke fout 
van Van Buggenhout Marc, die langs 
achter op het op de rijbaan stilstaand 
voertuig van Oosters Pierre gereden is, 
geen afbreuk doet aan de fout van deze 
laatste; dat het bestreden vonnis inder
daad niet vaststelt dat, zonder de fout 
van Oosters, het ongeval eveneens zou 
gebeurd zijn (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
hoek): · 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis wehswaar oordeelt dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen het ongeval en de stand van 
verweerders voertmg, maar tevens 
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beslist, zonder op dat stuk te zijn 
aangevochten, dat verweerder geen 
fout heeft begaan; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is, bij gebrek aan belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 36bis. van de 
wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, gewijzigd bij de wet 
van 9 mei 1972, 

doordat het bestreden vonnis, na op 
strafgebied verweerder Oosters Pierre 
vrijgesproken te hebben, zich op burger
lijk gebied enerzijds onbevoegd verklaart 
Pm te kennen van de door eiseres Dockx 
in eigen naam en qualitate qua voor 
haar minderjarige zoon Van Buggenhout 
Marc ingestelde burgerlijke vorderingen, 
en anderzijds de eisers veroordeelt om 
een schadevergoeding te betalen van 
62.672 frank aan de burgerlijke partij 
Oosters Pierre, 

terwijl de debatten over deze vorderin
gen, die tegenover eiser Marc Van Bug
genhout gesteund waren op overtredin
gen van het Wegverkeersreglement, voor 
de Correctionele Rechtbank te Turnhout, 
op de terechtzitting van 9 mei 1984 (stuk 
8) in openbare terechtzitting van de vier
de kamer werden gehouden en niet in 
raadkamer, en het vonnis ingevolge deze 
miskenning van een wezenlijke procedu
reregel nietig is : 

Overwegende dat het voorschrift 
van artikel 36bis van de wet van 8 
april 1965, luidens welk de debatten 
in raadkamer plaatsvinden, enkel 
geldt wanneer de gerechten, be
voegd op grond van het gemeen 
recht, in de bij dit artikel bepaalde 
gevallen kennis nemen van de vor
deringen van het openbaar ministe
rie jegens minderjarigen die meer 
dan zestien jaar en minder dan voi
le achttien jaar oud zijn op het 
ogenblik van de feiten; 

Dat dit voorschrift, welk een uit
zondering uitmaakt op de grondwet

. telijke regel van de openbaarheid 
van de terechtzittingen, niet van 
toepassing is wanneer, zoals ten de
ze, bij bedoelde gerechten wat be

zij derhalve geen kennis moeten ne
men van vorderingen van het open
baar ministerie jegens hem; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

30 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Simont. 

Nr. 523 

2' KAMER - 30 april 1985 

1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE - HUIS 
VAN ONTUCHT OF PROSTITUTIE- BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE - ART. 
380BIS, 2°, SW. - ONTUCHT - BEGRIP. 

3° ONTUCHT EN PROSTITUTIE - ART. 
380BIS, 2°, SW.- HOUDEN VAN EEN HUIS VAN 
ONTUCHT OF PROSTITUTIE - BEGRIP. 

1° De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze of de, door de wegens 
overtreding van art. 380bis, 2°, Sw. 
vervolgde beklaagde, gehouden instel
ling, een huis van ontucht of prostitu
tie is, voor zoveel hij aan deze be
woordingen, waarvan de betekenis niet 
door de wet wordt bepaald, hun gewo
ne zin toekent (1). 

2° Het begrip « ontucht », in de zin van 
art. 380bis, 2°, Sw. is ruimer dan het 
begrip « prostitutie »; het omvat ook 
Jiederlijke en onzedelijke handelingen 

treft een minderjarige enkel aan- 1---------......;.-----
hangig is de civielrechtelijke verde
ring die tegen hem is ingesteld, en 

(1) Cass., 17 jan. 1955 (Bull. en Pas., 1955, I, 
505). 
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die met prostitutie niets te maken heb- (huis van ontucht of prostitutie ge
ben en die van elke vergoeding onaf- houden te hebben) veroordeeld 
hankelijk kunnen zijn (2). wordt : 

3• Het houden van een huis van ontucht 
of prostitutie kan bestaan in de exploi
tatie van een inrichting die aldus is ge
organiseerd dat er geregeld ontucht 
en/of prostitutie wordt bedreven, uit 
welke georganiseerde exploitatie de 
houder rechtstreeks voordeel haalt (3). 
(Art. 380bis, 2", Sw.) 

(VANDECASTEELE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9248) 

HET f.IOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 25 september 1984 
en 23 oktober 1984 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest van 25 sep
tember 1984: 

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; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest van 23 okto
ber 1984: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing dat het 
hof van beroep, bij gebreke van bo
ger beroep van het openbaar minis
terie, niet te oordelen heeft over feit 
B (waarvoor eiser door het beroepen 
vonnis werd vrijgesproken): 

Overwegende dat de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wegens de telastlegging A 

(2) en (3) Zie Cass., 24 feb. 1976 (A.C., 1976, 
734) en 8 april 1981, A.R. nr 1428 
(ib1d., 1980-81, nr 452). 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 380bis, 2•, en 382 van het Strafwet
boek, 

doordat, eerste onderdeel, eiser de 
prijs van de geslachtsbetrekkingen die 
een zekere De Weird zou gehad hebben 
met bepaalde klienten, in ontvangst zou 
genomen hebben; dat hieruit de mede
werking van (eiser) aan de ontucht en 
prostitutie zou blijken, 

terwijl verder in het arrest wordt be
weerd dat « zo uit sommige verklaringen 
zou blijken dat de prijs die moest be
taald worden voor geslachtsbetrekkingen 
met de prostituees volledig aan deze 
laatste toekwam, dan blijkt nochtans 
duidelijk uit het onderzoek dat beklaag
de voordeel trok ... »; dat dit enkel kan 
betekenen dat vastgesteld is dat het geld 
dat door bepaalde klanten aan (eiser) 
werd betaald, slechts bij hem in bewa
ring werd gegeven om het nadien aan de 
persoon voor wie het bestemd was, af te 
geven; dat dergelijk handelen niet nood
zakelijk betekent dat men medewerkt 
aan de ontucht of prostitutie; dat men ze
ker niet kan afleiden uit het louter bewa
ren van gelden door een prive-clubuitba
ter, voor een derde, dat het een huis van 
ontucht betreft, zelfs mocht blijken dat 
deze gelden voortkomen uit prostitutie; 

tweede onderdeel, eiser voordeel zou 
getrokken hebben uit de sexuele en on
tuchtelijke mogelijkheden die in zijn in
richting zouden zijn geboden, gehouden 
en bevorderd; dat dit enkel zou gebeurd 
zijn door het feit dat aldus het drankver
bruik meer dan normaal zou zijn aange
moedigd en verhoogd, en dat dit tegen 
prijzen zou gebeurd zijn die ver boven 
de normale prijzen zouden gelegen heb
ben; dat deze prijzen dus zouden vastge
steld zijn met inachtneming van de mo
gelijkheden die (eiser) in zijn inrichting 
zou hebben toegelaten en geboden wat 
betreft ontucht en prostitutie; dat deze 
vaststelling zou moete.n toelaten te be
sluiten dat (eiser) winst putte uit het feit 
dat er in zijn bedrijf aan prostitutie zou 
zijn gedaan, en dit in de mate dat men 
kan spreken van het exploiteren van eer1 
huis van ontucht en prostitutie, 

terwijl het verkopen van drank in een 
private club, zelfs met een grote winst
marge, op zich geen laakbare handeling 
is; dat het misdrij£ van het houden van_ 
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een huis van ontucht vereist dat winst 
wordt geput uit het feit dat er aan prosti
tutie of ontucht wordt gedaan in het be
drijf; dat het vaststaat dat (eiser) geen 
betalingen voor zichzelf ontving die pro
stitutie als oorzaak hadden; dat daaren
boven het verkrijgen van een opbrengst 
door verkoop van drank niet het enige 
bestanddeel van de specifieke winst kan 
zijn die nodig is om het misdrijf te doen 
ontstaan; dat het arrest' derhalve onvol
doende gemotiveerd is en het misdrijf 
niet ten genoege van rechte bewezen is: 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantasthare wijze heoordeelt 
of de door een heklaagde gehouden 
instelling een huis van ontucht of 
van prostitutie is, voor zoveel hij 
aan "deze hewoordingen, waarvan de 
hetekenis niet door de wet hepaald 
wordt, hun gewone zin toekent; dat. 
« ontucht >> niet aileen '' prostitutie » 
omvat, doch ook liederlijke en onze
delijke handelingen die met prosti
tutie niets te maken hehhen en die 
van elke vergoeding onafhankelijk 
kunnen zijn; 

Overwegende dat het houden van 
een huis van ontucht of prostitutie 
kan bestaan in de exploitatie van 
een inrichting die aldus georgani
seerd is dat er regelmatig ontucht 
en/of prostitutie wordt hedreven en 
uit welke georganiseerde exploitatie 
de houder rechtstreeks voordeel 
trekt; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststeilen dat uit het onderzoek 
duidelijk hlijkt dat in de inrichting 
van eiser ontucht en prostitutie 
werd gepleegd, niet enkel met zijn 
medeweten maar ook op zijn aan
stichting en door het organiseren 
van « party's », door een kamer ter 
heschikking te steilen voor het hou
den van , geslachtshetrekkingen te
gen hetaling en door prostituees ge
durende hepaalde periodes in zijn 
in:richting op te nemen, juist met 
het doel zich aan prostitutie over te 
leveren, terwijl ook in de periodes 
of op de dagen waarin de prosti
tuees niet aanwezig waren het ple
gen van ontucht niet aileen tussen 
koppels ' maar ook tussen toevallige 
aanwezigen tot de gewone gang van 

zaken hleek te hehoren; dat de toe
voeging dat eiser zelf in sommige 
gevailen de prijs inde die hetaald 
moest worden voor de prostitutie en
kel dit plegen van prostitutie in zijn 
instelling onderstreept, maar niet 
zegt dat eiser uit die prostitutiever
goeding zelf voordeel trok wat trou
wens voor het houden van een huis 
van ontucht of van prostitutie niet 
vereist is, terwijl eiser wegens de te
lastlegging van souteneur te zijn ge
weest, niet werd veroordeeld; dat 
daartegenover de appelrechters 
overwegen dat « zo uit sommige ver
klaringen zou hlijken dat de prijs 
die moest hetaald worden voor ge
slachtshetrekkingen met de prosti
tuees volledig aan deze laatsten toe
kwam, dat nochtans duidelijk uit 
het onderzoek hlijkt dat eiser voor
deef trok uit de seksuele en ontuchte
lijke mogelijkheden die in zijn in
richting werden gehoden, gehouden 
en hevorderd, door hetfeit dat aldus 
het drankverhruik werd aangemoe
digd en verhoogd, meer dan nor
maal, en dit tegen prijzen die ver 
hoven de normale prijzen liggen en 
dus duidelijk vastgesteld waren met 
inachtneming van de mogelijkheden 
die eiser in zijn inrichting toeliet en 
hood wat hetreft ontucht en prostitu
tie »; 

Dat zij aldus vaststellen dat eiser 
rechtstreeks voordeel trok uit de ex
ploitatie van een instelling die aldus 
georganiseerd was dater regelmatig 
ontucht en prostitutie werd hedre
ven; 

Dat zij door de voormelde heweeg
redenen, die de gehruikelijke zin 
der termen van het artikel 380 bis, 
2°, van het Strafwethoek niet mis
kennen, op onaantasthare wijze heh
hen kunnen heslissen dat eiser een 
huis van ontucht of prostitutie ge
houden heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de suhstan
tHHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de heslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

30 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
A. Tytgat, Gent. 

Nr. 524 

2' KAMER - 30 april 1985 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING 
TOT VERWIJZING INGESTELD DOOR DE BE
KLAAGDE - VASTSTELLING DOOR HET HOF 
VAN CASSATIE DAT DE AANGEVOERDE FEl
TEN VAN DIE AARD ZIJN DAT ZIJ GEWETTIG
DE VERDENKING KUNNEN DOEN ONTSTAAN 
T.A.V. HET GERECHT WAARBIJ DE ZAAK AAN
HANGIG IS - GEVOLG. 

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt 
dat de omstandigheden aangevoerd in 
de vordering van de beklaagde tot ver
wijzing wegens gewettigde verdenking, 
ter zake dat de feiten die als « smaad » 
zijn gekwalificeerd en waarvoor hij 
wordt vervolgd, zijn gepleegd t.a. v. een 
rechter die behoort tot de rechtbank 
van eerste aanleg waarbij de zaak is 
aanhangig gemaakt, van die aard zijn 
dat zij bij verzoeker en derden gewet
tigde verdenking kunnen doen ont
staan t.a.v. dat rechtscollege, verwijst 
het Hof de zaak naar een andere cor
rectionele rechtbank (1). (Artt. 542 en 
545 Sv.) 

(HELLINGS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9441) 

HET HOF; - ·Gelet op het ver
zoekschrift, op 25 februari 1985 
neergelegd ter griffie van het Hof 

en strekkende tot onttrekking aan 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen en tot verwijzing naar 
een andere rechtbank van eerste 
aanleg op grond van gewettigde ver
denking van de zaak notitienummer 
52.744/84 betreffende de door·· het 
openbaar ministerie ingestelde straf
vervolgingen tegen verzoeker; 

Overwegende dat verzoeker ver
volgd wordt voor de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ter zake 
van, te Antwerpen op 9 oktober 
1984, door woorden, daden, gebaren 
of bedreigingen W. De Roeck, 
magistraat van de rechterlijke orde, 
in de uitoefening of ter gelegenheid 
van de uitoefening van diens bedie
ning te hebben gesmaad; 

Overwegende dat verzoeker tot 
staving van de aanvraag de volgen
de omstandigheden aanvoert : Op 9 
oktober 1984 heeft verzoeker zich 
bij de onderzoeksrechter met dienst, 
de heer W. De Roeck, aangemeld 
om klacht met burgerlijke partijstel
ling neer te leggen tegen zijn echt
genote, Bea De Buysscher, wegens 
overspel; deze klacht was gegrond 
op buitenechtelijke verhoudingen 
die zijn echtgenote onderhield met 
de genaamde Werner De Roeck; na 
kennis van zijn klacht te hebben ge
geven aan onderzoeksrechter De 
Roeck, heeft deze laatste aan ver
zoeker laten weten dat Werner De 
Roeek een familielid is van hem, zo
dat hij de klacht niet kon opnemen; 
verzoeker heeft dan zijn klacht 
neergelegd in handen van een ande
re onderzoeksrechter; daarna is ver
zoeker teruggekeerd bij onderzoeks
rechter De Roeck; volgens de verkla
ring van M. Mollenvanger, griffier 
van onderzoeksrechter De Roeck, 
zou verzoeker dan gezegd hebben : 
« Na hetgeen U me daarjuist verteld 
hebt mag ik de zaak wel vergeten 
zeker? »; verzoeker zelf herinnert 
zich de juiste woorden niet meer die 
hij gebruikt heeft, maar geeft. toe 
dat het mogelijk is; de hierboven be-

-----------------1 schreven bijzondere omstandighe
(1) Zie Cass., 15 maart 1983, A.R. nr. 7901 

(A.C, 1982-83, nr. 394). · 
den die tot de vervolging van ver

. zoeker hebben geleid en hun z.eer 
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persoonlijk karakter, samen met de 
nauwe betrekkingen die tussen een 
onderzoeksrechter en zijn collega's 
van de zetel bestaan, hetzij hun pri
vate hetzij hun officiiHe verhoudin
gen, zijn van aard een gewettigde 
verdenking te doen ontstaan bij ver
zoeker en bij derden ten aanzien 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen; 

Overwegende dat de in het ver
zoekschrift aangehaalde omstandig
heden bij verzoeker en bij derden 
gewettigde verdenking kunnen doen 
ontstaan ten aanzien van de strikte 
onpartijdigheid van de rechtbank 
waarbij de zaak thans aanhangig is; 

Dat in de stand van de rechtsple
ging geen voorbereidende beslissing 
nodig blijkt en dat het verzoek tot' 
onttrekking van de zaak aan de 
rechter terstond dient te worden 
toegestaan; 

Om die redenen, beveelt de ver
wijzing van de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Mechelen; laat 
de kosten ten laste van de Staat; ge
zegde kosten begroot tot heden op 
nul frank. 

30 april 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Dassesse. 

Nr. 525 

2• KAMER - 30 april 1985 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
AMBTELIJKE OPDRACHT AAN EEN VREEMDE 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT ENKEL DE ONREGELMATIG
HEID AANVOERT VAN EEN AMBTELIJKE OP
DRACHT VAN EEN BELGISCHE RECHTER AAN 
EEN VREEMDE OVERHEID, ZONDER DE WET
TIGHEID OF DE REGELMATIGHEID VAN DE IN 
HET BUITENLAND UITGEVOERDE ONDER
ZOEKSMAATREGELEN TE BETWISTEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST -
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING -
CASSATIEBEROEP TEGEN DE VEROORDELEN
DE BESCHIKKING VERWORPEN - CASSATIE
BEROEP TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDEL
LIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VRAAG 
VAN BEKLAAGDE TOT OPSCHORTING VAN DE 
UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING, ZONDER 
VERDERE MOTIVERING - VEROORDELEND 
ARREST ZONDER NADERE OPGAVE VAN RE
DENEN IN DAT VERBAND - MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

5° MISDRIJF - STRAFWET - TERRITO
RIALE TOEPASSING. 

6° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- STRAFWET - TERRITORIALE TOEPASSING. 

1• De vreemde overheid die een ambte
lijke opdracht van een Belgische rech
ter uitvoert, handelt niet krachtens 
een bevoegdheid die haar door de ver
zoekende overheid is verleend, maar 
krachtens een bevoegdheid die haar 
rechtstreeks dc-.Jr haar nationale wet 
is toegekend; de wet betreffende de 
uitvoering van die ambtelijke opdracht 
is noodzakelijk de wet van de overheid 
tot wie het verzoek is gericht (1). 

2• Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel de onregelmatigheid van een 
door een Belgisch rechter aan een 
vreemde overheid gegeven ambtelijke 
opdracht aanvoert, zonder de wettig
heid of de regelmatigheid van de in 
het buitenlarid uitgevoerde onder
zoeksmaatregelen te betwisten. 

a• Wanneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een veroordelend 
arrest waarbij ook zijn onmiddellijke 
aanhouding wordt bevolen en de ver-

OVERHEID- BEVOEGDHEID VAN DIE OVER-1--------...... --------
HEID - AARD - UITVOERING VAN DE AMBTE
LIJKE OPDRACHT - TOEPASSELIJKE WET. (1) Cass., 26 sept. 1966 (A.C., 1967, 95). 
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oordelende beschikking, ten gevolge 
van de verwerping van het daartegen 
gerichte cassatieberoep, in kracht van 
gewijsde is gegaan, heeft het cassatie
beroep tegen het bevel tot onmiddel
Jijke aanhouding geen belang meer (2). 

4• Wanneer een beklaagde zonder nade
re motivering de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling heeft 
gevraagd, verwerpt de rechter die een 
veroordeling uitspreekt impliciet die 
vraag en hoeft hij de redenen van die 
verwerping niet te vermelden (3). 

5• en 6• Het misdrijf gepleegd op het 
grondgebied van het Rijk wordt over
eenkomstig de bepalingen van de Bel
gische wetten gestraft, zodat verweer
middelen afgeleid uit vreemde wetsbe
palingen in Belgie niet ter zake die
nend zijn. (Art. 3 Sw.) 

(BOMBELLO V., BOMBELLO R., BOMBELLO L., 
PRESTI, MICHIELSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9447) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van eerste ei
ser: 

A. tegen de beslissing waarop hij 
tot een straf wordt veroordeeld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23 van het 
Verdrag van 23 juni 1962 aangaande de 
uitlevering en de rechtshulp in strafza
ken tussen het Koninkrijk Belgie, het 
Groothertogdom Luxemburg en het Ko
ninkrijk der Nederlanden, goedgekeurd 
bij de wet van 1 juni 1964, en 62bis van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van twee jaar en 
een geldboete van tweeduizend frank we-

(2) Cass., 1 feb. 1983, A.R. nr. 7784, en 8 juni 
1983, AR. nr. 2913 (A.C., 1982-83, nrs. 314 en 
559). 

(3) Zie Cass., 13 nov. 1984, A.R. nr. 8974, en 
14 nov. 1984, A.R. nr. 3811 (A.C., 1984-85, nrs. 
165 en 167). 

gens de telastleggingen A en B, en zich 
daarbij onder meer steunt op de in Ne
derland uitgevoerde onderzoeksmaatre
gelen, op grand van de overwegingen 
« ten onrechte wordt opgeworpen dat de 
strafinformatie, minstens deze die in Ne
derland werd bekomen, ongeldig is, nu 
de rogatoire commissiestukken 2/51/1, 2, 
8 en 9, niet ondertekend zijn door de on
derzoeksrechter R. Pieters en dienvol
gens nietig zijn. Allereerst dient opge
merkt dat de betwiste stukken slechts 
copies zijn van originele brieven die 
uiteraard door de Nederlandse overheid 
werden behouden. Verder blijkt uit het 
kantschrift van 4 februari 1983, onderte
kend door de onderzoeksrechter R. Pie
ters (stuk 2/51/11) dat hij werkelijk een 
rogatoire commissie heeft gegeven aan 
de Nederlandse overheid, en uit de brie-

. ven van J.D.C.J. Janzen-van Oosten, 
rechter-commissaris bij de arrondisse
mentsrechtbank te Middelburg, en van 
J.G.F.A. Hage, hoofdofficier van Justitie 
bij dezelfde rechtbank (stukken 2/51/3 
en 24) dat zij werkelijk vanwege de on
derzoeksrechter R. Pieters de voormelde 
rogatoire commissies hebben ontvangen 
en uitgevoerd, wat tevens blijkt uit de 
processen-verbaal van uitvoering. Er is 
dus geen enkele reden om de in Neder
land uitgevoerde onderzoeksmaatregelen 
uit de debatten te weren », 

terwijl een rogatoire commissie uit
gaande van de onderzoeksrechter, door 
hem dient ondertekend te zijn, nu im~ 
mers de aangezochte partij slechts ge
volg kan geven aan rogatoire commissies 
aangaande een strafzaak, wanneer deze 
tot haar worden gericht door de rechter
lijke autoriteiten van de verzoekende 
partij, en de wettelijkheid van de rogatoi
>:e commissie niet kan worden nagegaan 
wanneer niet kan worden vastgesteld of 
deze gehandtekend is door de bevoegde 
onderzoeksrechter; het arrest slechts 
vaststelt dat uit een kantschrift onderte
kend door onderzoeksrechter Pieters 
blijkt • dat hij werkelijk een rogatoire 
commiss1e heeft gegeven » en dat uit de 
stukken van de Nederlandse overheid 
blijkt dat zij de « rogatoire commissies 
hebben ontvangen en uitgevoerd », het
geen vaststellingen zijn omtrent de wer
kelijkheid van het geven en uitvoeren 
van rogatoire commissies; deze werke
lijkheid nochtans geen invloed heeft op 
de wettelijkheid van deze rogatoire com
missies; het arrest derhalve niet wette
lijk vaststelt dat de door eiser aange
voerde nietigheid van de rogatoire com
missies en de ten gevolge daarvan uitge-
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voerde onderzoeksmaatregelen, niet be
staat (schending van de in het middel 
geciteerde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de overheid die 
een ambtelijke opdracht uitvoert, 
niet handelt krachtens een bevoegd
heid die haar zou verleend zijn door 
de verzoekende overheid, maar wel 
krachtens een bevoegdheid die haar 
rechtstreeks door de wet van haar 
land wordt verleend; dat de wet be
treffende de uitvoering van deze 
ambtelijke opdracht noodzakelijk de 
wet is van de overheid aan wie het 
verzoek wordt gericht; 

Overwegende dat, nu de Neder
landse overheid de ambtelijke op
dracht heeft uitgevoerd en nu eiser 
niet aanvoert dat de in Nederland 
ui tgevoerde onderzoeksmaatregelen 
nietig zijn naar Nederlands recht of 
dat die maatregelen uitgevoerd wer
den in strijd met de Belgische open
bare orde of met miskenning van 
het recht van verdediging of dat de 
stukken van die uitvoering onregel
matig bij de procedure zouden ge
voegd zijn, het middel bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 768 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, gesloten en onderte
kend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
rechten van verdediging, 

doordat het Hof van Beroep te Gent, 
na op de debatten voor gesloten deuren 
te hebben verklaard en de zaak in be
raad te hebben genomen, op 29 januari 
1985 - luidens het proces-verbaal der te
rechtzitting van deze datum -, na oproe
ping van de zaak, het openbaar ministe
rie hoort, dat eisers onmiddellijke aan
houding vordert, vooraleer « het hof, na 
beraadslaging, ( ... ) in openbare terecht
zittipg een arrest (velt) », 

terwijl het openbaar ministerie de be
raadslaging van de rechters niet bij
woont, op straffe van nietigheid van de 
getroffen beslissing (artikel 768 van het 
Gerechtelijk Wetboek en het algemeen 
rechtsbeginsel van de rechten van de 
verdediging); het proces-verbaal der te-

rechtzitting van 29 januari 1985 impli
ceert dat het openbaar ministerie gevor
derd heeft, na de sluiting der debatten 
en vooraleer het beraad beeindigd was, 
en tevens dat het openbaar ministerie 
kennis had van de inhoud van het ar
rest, vooraleer dit in openbare terechtzit
ting uitgesproken werd (schending van 
artikel 768 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging); het horen 
van het openbaar ministerie na de slui
ting van de debatten en v66r het uitspre
ken van het arrest impliceert dat eisers 
recht op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak door een onafhankelijke en on
partijdige rechterlijke instantie wordt ge
schonden; dit feit immers met zich 
brengt dat eiser redelijkerwijze kon ver
moeden dat de appelrechters niet de_ no
dige onpartijdigheid en onafhankelijk
heid aan de dag hebben gelegd om zijn 
zaak te beoordelen (schending van arti
kel 6.1 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden) : 

Overwegende dat het middel feite
lijke grondslag mist, nu uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het openbaar 
ministerie de beraadslagingen bij
woonde, ten gronde vorderde na het 
sluiten van de debatten en, vooral
eer het arrest in openbare terecht
zitting werd uitgesproken, kennis 
had van de inhoud van het veroor
delingsarrest; 

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

B. tegen de beslissing waarbij zijn 
onmiddellijke aanhouding wordt be
volen: 

Overwegende dat, nu de veroorde
'lende beslissing in kracht van ge
wijsde gaat wegens de verwerping 
van de daartegen gerichte voorzie
ning, de tegen het bevel tot onmid
dellijke aanhouding gerichte voor
ziening zonder belang en mitsdien 
niet ontvankelijk is; 
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II. Op de voorziening van tweede 
eiser: 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 380bis, 3", 
382, tweede lid, van het Strafwetboek, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet en luidende 
als volgt: 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van vier maanden 
en tot de betaling van een deel van de 
gerechtskosten, en hem verbod tot de ac
tiviteiten vermeld in artikel 382, tweede 
lid, van het Strafwetboek oplegt wegens 
het plegen van het misdrijf bepaald in 
artikel 380bis, 3", van het Strafwetboek, 
oordelende dat de elementen van het 
strafdossier de tenlastelegging in zijnen 
hoofde bewijzen en daaromtrent overwe
gende « Hij leefde in de betrokken perio
de minstens gedeeltelijk op kosten van 
zijn vriendin Van Hoorde Marie-Rose 
(zie verklaring van deze laatste, stuk 
75) >> (dit is de motivering sub III in het 
bestreden arrest, wat eiser betreft), 

terwijl, eerste onderdeel, Van Hoorde 
Marie-Rose ter terechtzitting van 4 april 
1984 van de Correctionele Rechtbank te 
Gent onder eed verklaart : « ... Ik werkte 
voor mijzelf en heb nooit geld afgegeven 
aan Bombello ... >>, zodat het arrest de 
bewijskracht miskent welke door de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek moet gehecht worden aan 
de boven aangehaalde verklaring van 4 
april 1984· van Van Hoorde Marie-Rose, 
wanneer het arrest overweegt dat eiser 
minstens gedeeltelijk << op kosten van 
zijn vriendin Van Hoorde Marie-Rose 
leefde >> om hem schuldig te verklaren 
en te veroordelen; 

tweede onderdeel, het arrest het be
staan niet vaststelt van een der wezen
lijke bestanddelen van het weerhouden 
misdrijf, namelijk het exploiteren door 
eiser van de prostitutie van de persoon 
op wiens kosten hij geheel of ten dele 
leefde door in de bovenaangehaalde mo
tivering sub III vim het arrest enkel ge
wag te maken van het feit dat eiser leef
de, minstens gedeeltelijk, op kosten van 
zijn vriendin Van Hoorde Marie-Rose, 
zonder vast te stellen dat hij de prostitu
tie exploiteert van die persoon : 

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

<< Hij (Roberto Born bello) leefde in 
de betrokken periode minstens ge
deeltelijk op de kosten van zijn 

vriendin Van Hoorde Marie-Rose 
(zie verklaring van deze laatste, 
stuk 75) >>, zonder te gewagen van 
enige verklaring ter terrechtzitting 
van 4 april 1984 afgelegd; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de appelrechters 
met de considerans << De elementen 
van het strafdossier bewijzen de 
tenlastelegging in zijnen (Roberto 
Bombello) hoofde >>, oordelen dat ei
ser de prostitutie van Marie-Rose 
Van Hoorde exploiteerde, nu de te
lastlegging luidt << Souteneur te zijn 
geweest door geheel of ten dele op 
kosten van een persoon van wie hij 
de prostitutie exploiteert, te hebben 
geleefd ( ... ), de vierde (Robert Born
bello) : op kosten van Van Hoorde 
Marie-Rose te Zelzate, in de periode 
van 1 mei 1982 tot 8 januari 1983 >>; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 380bis, 3", 
en 382, tweede lid, van het Strafwetboek, 
3 van de wet van 29 juni 1964 betreffen
de de opschorting, het uitstel en de pro
batie, 97 van de Grondwet en van het 
recht van verdediging en luidende als 
volgt: 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van vier maanden 
en hem verbod tot de activiteiten ver
meld in artikel 382, tweede lid, van het 
Strafwetboek oplegt wegens het plegen 
van het misdrijf voorzien in artikel 
380bis, 3", van het Strafwetboek, 

terwijl eiser in het belang van zijn ver
dediging uitdrukkelijk gevraagd heeft te 
mogen genieten van de gunst van de op
schorting van de uitspraak van de ver
oordeling zoals op authentieke wijze 
blijkt uit de meldingen voorkomende in 
het zittingsblad van 16 oktober 1984 van 
de vierde correctionele kamer van het 
Hof van Beroep te Gent, en het arrest 
die vraag van de verdediging volledig on
besproken laat : 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 16 ok
tober 1984 van het Hof van Beroep 
te Gent vermeldt : << Meester Haus, 
advocaat te Gent, pleit voor Bombel
lo Roberto en vraagt de gunst van 
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de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling en legt een bankuit
treksel neer »; 

Overwegende dat het arrest deze 
vraag impliciet verwerpt nu het, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser tot een straf veroordeelt; 
dat het hof van beroep de redenen 
niet diende op te geven waarom het 
weigerde op de niet nader gemoti
veerde vraag in te gaan; 

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; 

III. Op de voorziening van derde 
eiser: 

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; 

IV. Op de voorziening van vierde 
eiser: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, en 
luidende als volgt : Niet aileen zegt het 
hof van beroep niet op welke bewijzen 
het zich steunt op die overweging te rna
ken en het vonnis eenvoudigweg te be
vestigen. Verder doet het hof van beroep 
nergens uitspraak op de uitdrukkelijke 
vraag tot opschorting van uitspraak, of
schoon vermeld in het zittingsblad : 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 16 ok
tober 1984 van het Hof van l3eroep 
te Gent vermeldt: « Mr. Castille, ad
vocaat te Gent, pleit voor Presti Bi· 
agio en vraagt de gunst van de op
schorting van de uitspraak van de 
veroordeling »; 

Overwegende dat het arrest deze 
vraag impliciet verwerpt nu het, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser tot een straf veroordeelt; 
dat het hof van beroep de redenen 
niet diende op te geven waarom het 

weigerde op de niet nader gemoti
veerde vraag in te gaan; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser aangaan
de de tegen hem aangevoerde be
wij smiddelen verweer he eft gevoerd; 
dat de appelrechters, bij ontstente
nis van een conclusie dienaangaan
de, de schuldigverklaring van eiser 
regelmatig met redenen omkleden 
door het bevestigen van het beroe
pen vonnis dat de in de bewoordin
gen van de wet omschreven feiten 
als bewezen heeft aangenomen; 

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; 

V. Op de voorziening van eiseres : 

Over de eerste grief, woordelijk 
gesteld als volgt : 

« Aangezien een eerste grief erin 
bestaat dat de strafinformatie, en 
dus niet ter zake doende van de 
hand dient te worden gewezen. Aan
gezien stukken nrs. 101, 102, 108 en 
109, uit het strafdossier opdrachten 
betreffen die uitgaan van de heer 
onderzoeksrechter Pieters te Gent 
en gericht zijn aan de rechter-com
missaris van de Arrondissements
rechtbank te Middelburg-Nederland. 
Aangezien deze opdrachten niet on
dertekend zijn door de onderzoeks
rechter. Dat het hier onder meer be
treft opdrachten tot informatie, tot 
huiszoeking en tot inbeslagname. 
Aangezien deze stukken aldus geen 
enkel juridisch effekt kunnen sorte
ren. Alle akten die er het gevolg van 
zijn zoals de verschillende proces
sen-verbaal van de rijkspolitie te 
Middelburg, de huiszoeking te Ne
derland en de inbeslagname, zijn 
derhalve als totaal nietig te beschou
wen en dienen uit de debatten te 
worden geweerd » : 

Overwegende dat het dossier, dat 
in kaften is onderverdeeld waarin 
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de stukken afzonderlijk genummerd 
werden, geen enkel stuk bevat dat 
een der nummers 101, 102, 108 en 
109 zou dragen; 

Dat de grief feitelijke grondslag 
mist; 

Over de tweede grief, woordelijk 
gesteld als volgt: 

« Aangezien een tweede grief die 
erin bestaat dat de bewijslast die 
aan het openbaar ministerie be
hoort, niet naar behoren is voldaan. 
Ret is aan het openbaar ministerie 
te bewijzen dat eiser heeft uitge
voerd of meegewerkt aan de uitvoe
ring of zodanige hulp heeft verleend 
of uitgelokt tot het aanwerven, mee
nemen of overbrengen van meerder
jarige en buiten de gevallen van de 
artikelen 379 en 380 Strafwetboek 
minderjarigen, zelfs met hun toe
stemming, met het oog op het ple
gen van ontucht of prostitutie. Ret 
openbaar ministerie bewijst zulks 
niet. Uit het dossier blijkt immers 
onder andere wat betreft: 1° Van 
Roorde Rose-Marie - dat zij zelf 
was beginnen uitkijken naar derge
lijk werk - dat zij eerst reeds in 
een andere bar had gewerkt - dat 
zij aangeworven werd door Diane 
Geysel, de werkelijke patronne van 
de Club Diane. Eiseres verwijst 
hiervoor naar het P.V. nr. 79 en P.V. 
nr. 1922; 2o Faes Sabine - dat zij 
voordien reeds in een andere bar 
had gewerkt - dat zij werd aange
worven door Diane Geysel. Eiseres 
verwijst hiervoor naar het P.V. 
nr. 3081; 3° De Smet Kristel - dat 
zij in de Club Diane terechtgekomen 
is op eigen initiatief en er slechts 
toe gedreven werd door het feit dat 
zij groot geld nastreefde, dat haar 
nooit iemand er heeft toe aangezet 
- dat zij reeds voordien in' een an
dere bar had gewerkt - dat zij 
werd aangeworven door Diane Gey
sel. Eiseres verwij st hiervoor naar 
het P.V. nr. 3412; 4° GuerarQ. Isabel
le - dat zij werk zocht en zelf gete
lefoneerd heeft naar de Club Diane 
- dat zij werd aangenomen door 
Diane Geysel. Eiseres verwijst hier
voor naar het P.V. nr. 72 en het P.V. 

nr. 122; 5" Dobbels Gilberte. Uit het 
P.V. nr. 1922 blijkt overduidelijk dat 
eiseres met de aanwerving geen uit
staans heeft, maar wel anderen; 
6° Van Twenbeke Ann. Eiseres ver
wijst naar het P.V. nr. 1922 waaruit 
duidelijk blijkt dat zij met de 
tewerksteling van Van Twembeke 
A. niets te maken heeft; 7o Baecke 
Anne-Marie. Eiseres verwijst hier 
ook naar het P.V. nr. 1922 waar let
terlijk staat : " ... en toe hij later ook 
nog Baecke Anne-Marie aanbracht 
... "; 8° Veroncini Lisa. Eiseres ver
wijst naar het P.V. nr. 1922 en het 
P.V. nr. 1169, waaruit duidelijk 
blijkt dat Veroncini Lisa aangewor
ven werd door Pagano Diego. Uit de 
supra gemelde gevallen komt duide
lijk tot uiting dat eiseres met de 
aanwerving van "de meisjes" geen 
uitstaans heeft. Er dient onderlijnd 
dat de Club Diana van start is ge
gaan onder de leiding van Diana 
Geysel (cfr. P.V. nr. 97}. Verklaart 
deze immers zelf niet wat volgt, in 
P.V. nr. 97: "De meisjes welke er 
werkten of kwamen, kwamen er bij 
mijn weten uit vrije wil in die zin 
dat ze zich aanboden omdat ze za
gen dat de club bestond en dat ze 
gehoord hadden over de werksfeer 
en kring door vriendinnen~.; Begin 
van de maand oktober 1983, zijnde 
een maandag, is dan de Club Diane 
van start gegaan, ik had dan een 
zestal meisjes welke er kwamen 
werken. Riervan kan ik echter, met 
uitzondering van ... , geen namen ge
ven. Deze meisjes waren bij mij ge
komen gevolg aan de mondelinge 
reklame door mij aan diensters wel
ke ik kende en die zulks hadden 
doorgezegd aan hun vriendinnen. 
De namen van het bij mij werkende 
personeel kan zeker wel bekomen 
worden bij de politie in Nederland". 
Eiseres laat opmerken dat Diane 
Geysel verder in hetzelfde P.V. 
spreekt over tien meisjes. Welnu de
ze beantwoorden aan de meisjes 
vermeld in de dagvaarding. Eiseres 
laat tevens opmerken dat Diane 
Geysel i'n deze zaak niet vervolgd 
wordt. Uit dit alles blijkt dat de 
meisjes vermeld in de dagvaarding 
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aangeworven zijn door Diane Gey
sel. W anneer uit bepaalde andere 
P.V.'s bepaalde feitelijkheden dien
aangaande anders worden voorge
steld, is dit enkel te wijten aan het 
feit dat eiseres zoveel mogelijk, en 
dit om andere te sparen, de zaak 
naar zich heeft toegetrokken. Het is 
echter duidelijk dat zij slechts de 
kruimel is in de hand van anderen, 
zodat haar verantwoordelijkheid ni
hil is minstens minimaal. Ter illus
tratie van deze thesis verwijst eise
res naar een paragraaf uit het P.V. 
nr. 1922 waarin letterlijk staat als 
volgt: "Bij het laatste verhoor van 
Van Hoorde kwam duidelijk naar 
voor dat ze werkelijk geprogram
meerd was door R.B. Zij had duide
lijk de opdracht alle schuld op Mi
chielsen te steken ". De vordering 
van het openbaar ministerie is zo
wel in feite als in rechte ongegrond. 
Waarom? Wat de feiten betreft ver
wijst eiseres naar wat reeds supra 
werd uiteengezet. In rechte wordt 
door het openbaar ministerie ver
volgd op grond van artikel 380bis 
van het Strafwetboek. Dienaangaan
de dient gesteld dat artikel 380 bis 
van het Strafwetboek slechts straf
baar kan gesteld worden lastens ei
seres, voor zoveel de handelingen 
die aan de aangeworven personen 
toebedeeld worden, volgens de natio
nale rechtsorde binnen dewelke zij 
de handelingen stelden, het begrip 
ontucht of prostitutie uitmaken. 
Zulks betekent dan, daar waar vast
staat dat op Belgisch grondgebied 
de eventueel aangeworven personen 
geen daden van ontucht of prostitu
tie pleegden, het aan het openbaar 
ministerie behoort het bewijs te le
veren dat de Nederlandse rechtsor
de, binnen dewelke de feiten slechts 
kunnen gepleegd zijn, deze feiten 
als ontucht of prostitutie aanziet, en 
deze strafbaar stelt, hetzij naar wet 
hetzij in haar rechtspraak. Dat het 
openbaar ministerie dit bewijs niet 
Ievert. Dat het in ieder geval zo is 
dat in Nederland dergelijke feiten 
niet meer worden vervolgd. Lande
lijk wordt door de overheid daarte
gen niet meer opgetreden. Slechts 

de lokale overheid voorziet in de al
gemene politieverordening met een 
maatregel tot sluiting van huizen 
waarin de gelegenheid wordt gege
ven. Echter zolang deze huizen geen 
hinder aan de omwonenden opleve
ren, en de in de huizen werkzame 
vrouwen zich Iaten registreren, wor
den deze ongemoeid gelaten. Deze 
stelling die de enige juiste is, wordt 
gestaafd door de strafinformatie 
zelf, daar waar erin vermeld staat 
dat steeds aangifte wordt gedaan 
aan de politie ter plaatse van de 
identiteit van de meisjes die zijn te
werkgesteld. Hier in concreto werd 
de aangifte steeds gedaan wat be
treft de meisjes tewerkgesteld in de 
Club Diane, aan de politie te Honte
nisse (Nederland). Eiseres, van Ne
derlandse nationaliteit, kan dan ook 
niet vervolgd worden door het open
baar ministerie en nog minder ge
straft worden door een Belgische 
rechtbank. Indien het hof per impos
sibile van oordeel zou zijn dat toch 
kan vervolgd worden en de Belgi
sche rechtbank toch kan oordelen, 
dient gesteld dat de Belgische recht
bank die oordeelt over een persoon 
van Nederlandse nationaliteit, die in 
Nederland woont, zich de vraag 
dient te stellen in welke mate, daar 
waar er geen klacht is uitgaande 
van de Nederlandse overheid, de 
Belgische rechtbank zich strenger 
dient te tonen dan de Nederlandse 
rechtbank en de Nederlandse juris
prudentie, temeer de ontucht ~1 dan 
niet bewezen, gepleegd werd m Ne
derland »: 

Overwegende dat eisers gestraft 
werd voor het feit B.4 dat gepleegd 
werd « te Zelzate, in de periode van 
25 maart 1982 tot 10 mei 1982 »; 

Overwegende dat de Nederlandse 
wetgeving en de Nederlandse juris
prudentie met de beslissing van het 
hof van beroep niets te maken heb
ben, nu luidens artikel 3 van het 
Strafwetboek << het misdrijf op het 
grondgebied van het Rijk door Bel
gen of door vreemdelingen gepleegd 
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( ... ) gestraft (wordt) overeenkomstig 
de bepalingen van de Belgische wet
ten»; 

Overwegende dat de grief voor 
het overige opkomt tegen de beoor
deling van de feiten door de rechter; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

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 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

30 april 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Butzler; Haus, Gent, J.F. Castille en Van
den Abeele, Gent. 

Nr. 526 

1' KAMER - 2 mei 1985 

F AILLISSEMENT, F AILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKQORD - GERECHTELIJK AKKOORD 

- BEGINSEL VAN GELIJKHEID TUSSEN DE 
SCHULDEISERS - BEGRIP - GEVOLGEN. 

wordt gedaan aan het door de samen
lopende schuldeisers vanaf het in
dienen van het verzoekschrift ver
kregen recht dat geen afzonderlijke 
schuldeiser of geen categorie schuldei
sers een hager bedrag zal uitbetaald 
knjgen dan zijzelf (1). 

(CREDIT DU NORD BELGE N.V. 
T. NOBELS-PEELMAN N.V.) 

De heer advocaat-generaal Janssens 
de Bisthoven heeft in substantie gezegd: 

Het bestreden arrest bevestigt het 
vonnis van de Rechtbank van Koop
handel te Dendermonde dat het door 
verweerster verkregen gerechtelijk 
akkoord homologeert. 

De in verband met het gerechtelijk 
akkoord gedane voorstellen waren de 
volgende: 

1. Vorderingen tot en met 500.000 
frank: 

integrale terugbetaling op 31 maart 
1983; 

2. vorderingen van 500.000 frank tot 
1 miljoen frank: 

integrale terugbetaling tot beloop van 
500.000 frank; 

terugbetaling van de helft van het 
gedeelte boven de 500.000 frank, op 31 
maart 1983 en zonder interesten; 

kwijtschelding van de rest; 
3. vorderingen boven 1 miljoen frank : 
kwijtschelding van de helft; 
terugbetaling binnen vijf jaar van de 

rest, vermeerderd met een interest van 
10 pet. 

De eiseres heeft tegen het vonnis van 
homologatie hager beroep ingesteld. 
Haar schuldvordering bedroeg bijna 
39.000.000 frank. zij had tegen de voor
stellen gestemd. Zij voerde o.m. aan dat 

. die voorstellen de regel van de gelijkheid 
onder de schuldeisers miskenden. 

Het arrest verklaart het hager beroep 
van eiseres ongegrond, op grand o.m. 
« dat de door appellante (hier eiseres) 
gelaakte indeling in categorieen niet 
door de wet verboden is, geenszins 
onbezonnen geschied is en feitelijk, 
hetgeen ten deze een vervalsing van de 
meerderheid onmogelijk maakte, alleen 
ertoe gestrekt heeft, verhoudingsgewijze 
en zonder benadeling van andere schuld-

Het beginsel van gelijkheid tussen de 
schuldeisers, neergelegd in de artt. 7 
en 8 Hypotheekwet, is een fundamen
tele regel inzake gedwongen tenuit
voerlegging en meer bepaald van elke 
procedure tot gemeenschappelijke 
vereffening. Dat beginsel verbiedt met 
name dat bij het opstellen van het 1-----------------
gerechtelijk akkoord door de meerder
heid van de schuldeisers afbreuk 

( 1) Zie de rechtspraak en de rechtsleer 
vermeld in de cone!. van het O.M. 
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eisers, het verlies van een terzake 
uiterst gering aantal schuldeisers te 
beperken ... '' 

Het arrest overweegt ook : « Appel
lante (hier eiseres) verliest insgelijks uit 
het oog dat het gerechtelijk akkoord, 
eens dat, overeenkomstig de wet, de 
meerderheid der schuldeisers de voor
stellen van hun debiteur aanvaard 
hebben, opgelegd wordt aan diegenen 
die tegengestemd hebben. Heel de wet 
strekt er immers toe, ih acht genomen 
zowel het belang van de schuldenaar als 
dit van zijn schuldeisers., de ongelukkige 
en te goeder trouw zijnde handelaar te 
beschermen, ten over~taan van een 
onhandelbaar en kortzichtig schuldeiser 
en te vermijden dat door de onverzoen
lijkheid en het egoi:sme van een enkele 
geldschieter iedereen zou benadeeld 
worden. » 

Verder zegt het arrest nog: « Wellicht 
strekt het gerechtelijk akkoord niet tot 
het (volledig) voordeel van appellante 
(hier eiseres), doch zulks is niet nodig. 
Het volstaat dat het algemeen belang 
der schuldeisers er mede gebaat is. 
Zulks is het geval wanneer blijkt, zoals 
ten deze, dat de concordataire voor
stellen voor uitvoering vatbaar zijn en 
tot stand kwamen zonder onrechtmatige 
benadeling der minderheid. Tenslotte 
wordt evenmin voorgehouden, minstens 
niet het bewijs geleverd dat er redenen 
zijn, spruitende uit het algemeen belang, 
om de homologatie te weigeren. » 

Het arrest beslist aldus : 
1. dat de indeling van de schuldeisers 

in categorieen, waardoor zij op ongelijk
matige wijze zijn behandeld, door de wet 
niet verboden is, · 

2. dat de meerderheid van de schuldei
sers zodanige indeling wettelijk aan de 
minderheid mag opleggen, in zoverre de 
voorstellen het openbaar belang en het 
belang van de schuldeisers niet 
schenden. 

De voorziening is tegen deze beslis
singen gericht, in 't bijzonder tegen de 
overweging van het arrest dat de inde
ling van de schuldeisers in categorieen 
door de wet niet verboden is. 

In het eerste onderdeel van het eerste 
middel voert eiseres aan dat het opdelen 
van de schuldeisers in categorieen naar 
gelang van de waarde van hun 
respectieve vorderingen, waarop meteen 
een verschillend terugbetalingsschema 
wordt toegepast, onverenigbaar is met 
het beginsel van de gelijkheid onder de 

, schuldeisers en derhalve in stri]d is met 
het openbaar belang en/of het belang 
der schuldeisers, in de zin van artikel 23 
van de wetten op het gerechtelijk 
akkoord. 

De voorziening stelt een belangrijk en 
moeilijk juridisch probleem aan de orde, 
dat tot dusver nog niet aan het Hof is 
voorgelegd. 

Zoals dikwijls gaat het ten deze om 
een conflict tussen de efficiency, die de 
beslissing van de feitenrechter bei:n
vloedt, en de juiste toepassing van de 
principes, wat de taak van het Hof 
uitmaakt. 

* 
* * 

In zijn arrest van 17 oktober 1980 
heeft het Hof geoordeeld dat uit de arti
kelen 5 en 11 van de wetten op het 
gerechtelijk akkoord blijkt dat de wet de 
goederen, die zich in het vermogen van 
de schuldeuaar bevinden en het gemeen
schappelijk pand van zijn schuldeisers 
uitmaken, met onbeschikbaarheid treft; 
dat de door de wet opgelegde beper
kingen het bewij s opleveren van de wil 
van de wetgever om aan de daden van 
beschikking van de schuldenaar en aan 
de door de afzonderlijke chirografaire 
schuldeisers verrichte daden van uitvoe
ring elk uitwerksel te onttrekken, zodat 
elke regeling ten voordele van een van 
hen, waardoor het aandeel van de 
anderen zou worden verminderd, verhin
derd wordt; dat aldus een samenloop 
onder de schuldeisers tot stand wordt 
gebracht, op de dag zelf van het 
indienen van het verzoekschrift tot het 
verkrijgen van een gerechtelijk akkoord, 
dit met het oog op de gelijkmatige afdoe
ning van het akkoord (2). 

Dit is de leer van dat arrest, in navol
ging van tal van voorgaande arresten (3). 

De samenloop die het indienen van 
een verzoekschrift tot het verkijgen van 
een gerechtelijk akkoord doet ontstaan, 
is nie'ts anders dan een toepassingswij ze 
of modaliteit, in verband met het gerech
telijk akkoord, van het beginsel van de 

(2) Cass., 17 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 107). 

(3) Cass., 27 maart 1952 (Bull. en Pas., 1952, 
I, 475) en de conc!usie van proc.-gen. Hayoit 
de Termicourt, toen eerste adv.-gen., 14 sept. 
1961 (ibid., 1962, I, 63); 18 nov. 1971 (A.C., 1972, 
279) en de conclusie van proc.-gen. Dumon, 
toen adv.-gen. (Bull. en Pas., 1972, I, 262 e.v.) 
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gelijkheid onder de schuldeisers, een lissement, een gerechtelijk akkoord of de 
beginsel dat in de artikelen 7 en 8 van vereffening van een vennootschap gaat. 
de Hypotheekwet is neergelegd. Inzake faillissement voorziet de wet 

Die artikelen bepalen dat ieder die in verscheidene maatregelen om het 
persoonlijk verbonden is, gehouden is vermogen van de schuldenaar werkelijk 
zijn verbintenissen na te komen, onder aan te wenden tot betaling van de 
verband van al zijn goederen, hetzij schuldeisers, terwijl zij deze laatsten 
roerende, hetzij onroerende, zo tegen- beschermt tegen elke vervreemding of 
woordige als toekomstige, dat de tegen de gevolgen van elke nieuwe 
goederen van de schuldenaar strekken verbintenis. Andere maatregelen zullen 
tot gemeenschappelijke waarborg voor de gelijkheid onder de schuldeisers 
zijn schuldeisers, en dat de prijs ervan waarborgen, behoudens wettige redenen 
onder hen naar evenredigheid van hun van voorrang, b.v. vorming van het 
vordering wordt verdeeld, tenzij er passief op de datum van het vonnis van 
tussen de schuldeisers wettige redenen faillietverklaring en definitieve vaststel
van voorrang bestaan. ling van de rechten van de gezamenlijke 

Het beginsel van de gelijkheid onder schuldeisers. 
de schuldeisers, neergelegd in voormelde Gelet op het verschil tussen het faillis
wetsbepalingen, is een fundamentele sement en het gerechtelijk akkoord kon 
regel inzake gedwongen tenuitvoerleg- de vraag rijzen of er samenloop met het 
ging en meer bepaald van elke proce- gerechtelijk akkoord ontstond. Zoals 
dure tot gemeenschappelijke vereffening. hierboven gezegd, leidt het Hof uit de 

« Le principe de l'egalite des crean- artikelen 5 en 11 van de wetten op het 
ciers, regle fondamentale de !'execution gerechtelijk akkoord af dat tussen de 
forcee, se concretise dans ce qu'on schuldeisers samenloop onstaat op de 
appelle la loi du concours ''• schrijft De dag zelf van het indienen van het 
Page in zijn commentaar bij de artikelen verzoekschrift, met het oog op een veref-
7 en 8 van de Hypotheekwet. Men leest fening op voet van gelijkheid (6). 
ook : « Tous les creanciers sont, precise- In verband met de vereffening van een 

1ment parce qu'ils n'ont que des droits handelsvennootschap verwijst het Hof 
identiques, appeles a concourir, en cas· naar het gelijkheidsbeginsel van artikel 
de saisie, sur tous les biens du debiteur, 184 van de Vennootschappenwet. 
sans distinction ni preeminence entre Uw arresten van 24 maart 1977 en 19 
eux " (4). januari 1984 stelden het zo: « De inveref-

Het gevolg van de samenloop is dat de feningstelling van een handelsvennoot
prijs van de verkoop van de goederen schap doet een samenloop ontstaan 
van de schuldenaar onder de schuldei- tussen de niet bevoorrechte schuldeisers 
sers naar evenredigheid van hun vorde- van de vennootschap, wier schuldvorde-
ring wordt verdeeld (artikel 8 ring bestaat van v66r de vereffeningstel-
Hypotheekwet). ling, en legt de rechten van deze schuld-

In zijn studie " L'egalite des creanciers eisers onherroepelijk en onderling vast » 
en cas de liquidation ou de transmission (7). 
d'un passif » commenteert J.G. Renauld, Het voorgaande wijst aan dat de regel 
op scherpzinnige en afdoende wijze, de van de gelijkheid ten grondslag ligt aan 
regel van de gelijkheid en analyseert hij alle mechanismen van vereffening. 
de draagwijdte alsook de toepassings- De regel van de gelijkheid is een alge
sfeer ervan (5). Hij onderstreept het mene regel, schrijft ook De Page. Zij is 
wezenlijk karakter van die regel en echter geen absolute regel. Zoals bij 
toont ons hoe de gelijkheid, die maar artikel 8 van de Hypotheekwet is 
virtueel is wanneer de zaken normaal bepaald, kan van die regel worden afge
verlopen, actueel wordt als een passief weken als er tussen de schuldeisers 
bij wege van vereffening wordt afgere- wettige redenen van voorrang aanwezig 
kend. Dan voorziet de wet in mecha- zijn, te weten, volgens artikel 9 van voor
nismen voor een vereffening op voet van melde wet, de voorrechten en hypo
gelijkheid, ongeacht of het om een fail- !-----------------

(4) DE PAGE, Traite, t. VI, nrs. 748 en 749. 

(5) J.G. RENAULD, « L'egalite des creanciers 
en cas de liquidation au de transmission d'un 
passif », Annales de droit, 1966, biz. 217 e.v. 

(6) Zie noot 2 hierboven. 

(7) Zie Cass., 24 maart 1977 (A. C., 1977, 802, 
eerste zaak, en 804, tweede zaak) en de 
conclusie van proc.-gen. Delange; 19 jan. 1984; 
A.R. nr. 6898 (A.C., 1983-84, nr. 265). 
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theken. Evenwel kunnen de redenen van 
voorrang enkel door de wet worden inge
steld (8). 

Kort samengevat luidt mijn redenering 
tot hiertoe dus als volgt : 

1. Het verzoekschrift tot het verkrijgen 
van een gerechtelijk akkoord doet een 
samenloop onder de schuldeisers ont
staan. 

2. De samenloop is een toepassing van 
het beginsel van de gelijkheid dat in de 
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet is 
neergelegd. 

3. Het beginsel van de gelijkheid is 
een fundamentele regel van elke soort 
gemeenschappelijke vereffening. 

4. Bij de gedwongen tenuitvoerlegging, 
als bij elke soort vereffening, kan van 
dat beginsel niet worden afgeweken dan 
door de wet. 

Verder, na de inhoud en het karakter 
van de regel te hebben onderzocht, zal ik 
de regel aan het wezen van het gerechte
lijk akkoord en aan het doel van deze 
instelling toetsen. 

Wat houdt die regel in? 
De regel impliceert dat aile schuldei

sers op dezelfde voet worden geplaatst, 
dat zij allen mogen rekenen op een 
gelijke behandeling, dat iedere. schuld
eiser bij de verdeling van het recht 
verkrijgt dat een niet bevoorrechte 
schuldeiser geen groter bedrag uitbe
taald krijgt dan hijzelf. 

Uw Hof heeft het zo bepaald in zijn 
arrest van 24 maart 1977 inzake de 
vereffening van een vennootschap, waar 
het zei: « dat hieruit (dat wil zeggen uit 
de toepassing van de regel van de gelijk
heid) volgt dat het voor de schuldeisers 
een verworven recht is dat een afzonder
lijk niet bevoorrechte schuldeiser geen 
groter aandeel uitbetaald krijgt dan 
hijzelf " (9). 

Raakt de regel van de gelijkheid de 
openbare orde? Is die regel van dwin
gend recht? Het probleem is complex. 

Dienaangaande zegt De Page dat de 
regels neergelegd in de artikelen 7 en 8 
van de Hypotheekwef van open bare· orde 
zijn of van dwingend recht zijn, in 

(8) DE PAGE, Traite, t. II, nr. 748. 

(9) Cass., 24 maart 1977 (A.C., 1977 802); DE 
PAGE, Traite, t. VI, nr. 749; P GERARD, " La 
regle de l'egalite entre creancrers d'une socrete 
commercrale en liqurdation », R.C.J.B., 1977, 
blz. 638 en 639. 

zoverre zij de rechten van de gezamen
lijke schuldeisers beschermen (10). 

Wat meer bepaald de regel van de 
gelijkheid betreft, schrijft De Page dat 
overeenkomsten die strijdig zijn met die 
regel en waarbij b.v. een schuldeiser of 
een aantal schuldeisers t.o.v. de andere 
worden bevoordeeld, strikt verboden 
zijn, aangezien daardoor de rechten van 
de andere schuldeisers noodzakelijk 
worden benadeeld (11). 

Coppens en 't Kint oordelen dat de 
regels van de artikelen 7 en 8 van de 
Hypotheekwet de openbare orde raken 
en dat zij aan de wet van de meerder
heid niet kunnen worden onderworpen 
(12). 

Naar mijn oordeel is het probleem 
door deze auteurs niet goed gesteld. 

De kwestie is niet of de gelijkheid kan 
worden miskend door een overeenkomst 
ttissen schuldenaar en schuldeisers of 
tussen de schuldeisers onderling. Het 
wordt immers aangenomen dat aile 
schuldeisers, zonder uitzondering, een 
vrijwillig akkoord kunnen sluiten dat de 
gelijkheid niet eerbiedigt. Dit wordt in 
het Frans concordat amiable 
genoemd. 

Ten deze is er geen sprake van over
eenkomst, van akkoord van aile schuldei
sers, maar wel van een voorstel dat door 
de meerderheid is gestemd en dat, na 
homologatie, iedere schuldeiser zal 
verbinden. Wat iets heel anders is! 

Het is niet nodig te onderzoeken of 
het voorstel of het akkoord een regel van 
openbare orde of van dwingend recht 
schendt. In werkelijkheid rijst de vraag 
of de meerderheid die voor het akkoord 
stemt en de rechter die het homologeert, 
voorstellen kunnen aannemen die in 
strijd zijn met een beginsel dat in de 
Hypotheekwet is neergelegd en dat ten 
grondslag ligt aan aile gemeenschappe
lijke vereffening. 

Laten de wetten op het gerechtelijk 
akkoord toe dat de concordataire voor
stellen tot gevolg hebben dat bepaalde 
categorieen schuldeisers, zoals ten deze, 
t.o.v. andere worden benadeeld ? Kan 
men uit de tekst van die wetten, uit hun 
geest of uit het doe! waartoe zij 
strekken, afleiden dat de wetgever afwij-

(10) DE PAGE, op. cit., nr 752. 

(11) DE PAGE; op. cit., nr 755. 

(12) CoPPENS en 'T KrNT, " Examen de jurrspr 
(1974-1979), Les far·llrtes et concordats », 
R.C.J.B., 1979, blz. 440, nr 106. 
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kingen van de regel van de gelijkheid 
aanvaardt? 

Ik meen van niet! 
Deze rechtsleer neemt eensgezind aan 

dat de gelijkheid een wezenlijke regel is 
van de procedure betreffende het gerech
telijk akkoord, die principieel door de 
meerderheid in acht moet worden 
genomen. Voor de meeste auteurs kan er 
van die regel niet worden afgeweken. De 
meerderheid kan dus geen regeling 
treffen waardoor aan zekere schuldeisers 
bijzondere voordelen worden toegekend. 

In die zin: 
VanRyn en Heenen: << La majorite est 

tenue de respecter l'egalite des crean
ciers; certains creanciers ne peuvent 
done obtenir une quotite plus elevee que 
les autres; cette regie est souvent 
meconnue en faveur des petits crean
ciers (Ripert en Roblot, t. II, nr. 3107), 
mais la validite de la clause qui leur 
accorde un traitement de faveur est fort 
douteuse (Lyon-Caen en Renault, t. VIII, 
nr. 609quater) ,, (13). 

Coppens : « Aucun principe n'empeche 
les creanciers, abdiquant partiellement 
de leur droits, de signer un contrat 
concordataire qui confere des avantages 
speciaux a certains d'entre eux. Le cas le 
plus frequent est celui qui prevoit le 
paiement integral des petits creanciers 
pour circonscrire entre les creanciers 
importants les problemes du concordat. 
La majorite des creanciers peut-elle 
imposer cet arrangement? Fredericq 
(t. VIII, nr. 712) estime que !'accord de 
tous n'est pas necessaire. Nous pense
rions, malgre les inconvenients prati
ques, que la regie de l'egalite a toute sa 
rigueur et que la determination du seuil 
a compter duquel les creances seront 
considerees comme importantes aurait 
des resultats paradoxaux. Imaginons le 
conflit d'interets entre le creancier de 
5.000 francs paye integralement et le 
creancier de 5.100 francs paye par divi
dende ... • (14). 

soumises a la loi majoritaire. Fredericq 
est plus tolerant lorsqu'il ecrit que les 
propositions concordataires ne peuvent 
detruire " injustement" l'egalite (t. VIII, 
nr. 712; Handboek, t. II., nr. 2134). Les 
tribunaux de commerce semblent 
partager cette opinion. Elle peut s'expli
quer dans le fait, lorsque la rupture 
d·egalite est de peu d'importance. Elle 
n'est jamais justifiee en droit , (15). 

Lyon-Caen en Renault: << Malgre la 
faveur dont elle beneficient, il est impos
sible d'admettre la validite de ces stipu· 
lations d'avantages speciaux ou de traite
ments differentiels pour certaines catego
ries de creanciers. Le concordat, comme 
toute la procedure de faillitte, est domine 
par le principe de l'egalite des creanciers 
qui doit etre considere comme d'ordre 
public. C'est ce principe d'egalite qui seul 
permet de justifier son vote a la majo
rite. C'est uniquement parce que tous les 
creanciers parties au concordat doivent 
etre mis par celui-ci sur le meme pied 
d'egalite, que l'on peut admettre que la 
majorite impose a la minorite les conces
sions de delais et les remises eventuelles 
de dettes qui sont de !'essence du 
concordat. L'interet commun de la majo
rite et de la minorite est en effet la meil
leure suavegarde que la minorite ne 
verra pas ses interets abusivement 
compromis par la majorite. , (16). 

Ripert en Roblet (17) en Vasseur (18) 
zijn ook van hetzelfde advies. 

Andere auteurs zijn van oordeel dat 
een ongelijke behandeling per catego
rieen mogelijk is, voor zover zij op geen 
onrechtvaardigheid is gegrond. Hun 
opinie is genuanceerd. Zonder de regel 
te negeren, menen zij in de toepassing 
ervan een dosis soepelheid te kunnen 
invoegen. 

In die zin: 
Fredericq Mais le concordat 

presente par un debiteur de bonne foi 
pourrait en lui-meme contenir certaines 
clauses contraires a !'interet general; par 

Coppens en 't Kint : << Nous avons t------------------
(15) CoPPENS en "!' KINT, « Examen de juris

prudence (1974-1979), Faillites et concordats >, 

R.C.J.B., 1979, biz. 440, nr. 106. 

condamne cette rupture de l'egalite des 
creanciers (voy. notre chronique, Rev. 
crit. 1961, p. 162). Les regles enoncees 
aux articles 7 et 8 de la loi hypothecaire 
sont d'ordre public. Elles ne peuvent etre (16) LYON-CAEN en RENAULT, Traite de drOJt -------------------t commercial, t. VII, biz. 734. 

(13) VAN en HEENEN, Prmc1pes de d1·01t 
commercial, t. IV, nr 2844. 

(14} COPPENS, Examen de JUI'lSpr 
(1957 1960), Fa!llites et concordats », R.C.J B., 
1961, biz 162 

(17} en (18} Ripert et Roblot, Traite elemen 
taire de drOit commercial, t. II, nr 2819; 
VASSEUR, L'Egalite entre les creanciers chiro
graphaires dans !a fa!lhte, biz 198 tot 213 zie 
ook Dalloz, Repertoire de drmt commercial 
Failhte (modes de cloture}, nr 284 
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exemple, detruire injustement l'egalite 
qui doit regner entre les creanciers. A 
cet egard, une question s'est posee : le 
~bncordat peut-il prevoir que les 
creances d'un certain montant seront 
payees integralement? La jurisprudence 
admet que l'egalite absolue entre les 
creanciers n'est pas une regie invariable 
a laquelle on ne puisse deroger dans 
l'interet de tous. Elle autorise par 
exemple le payement integral des titu
laires de creances de minime impor
tance. Mais n'est-ce pas !a creer un privi
lege par la seule majorite des voix? On a 
repondu a cette objection qu'en vue de 
!'interet public, le lE~gislateur a, precise
ment, voulu deroger en matiere de 
concordat judiciaire aux regles restric
tives enoncecs par les articles 7 et 8 de 
la loi du 16 decembre 1851 sur les privi
leges et hypotheques, en permettant a la 
majorite des creanciers d'accorder a 
quelques-uns d'entre eux certains avan
tages ne pouvant causer de prejudice 
serieux a la masse. Certes, le debiteur ne 
peut assurer par convention un privilege 
a certains creanciers, car il n'y a pas 
d'autre privilege que ceux qui sont 
expressement constitues par un texte 
legal. Mais aucun principe n'empeche les 
creanciers renonc;:ant par des conven
tions particulieres a une partie de leur 
droit, de consentir a un contrat qui 
reconna1t a certains d'entre eux des 
avantages speciaux. La minorite doit 
subir la volonte de la majorite. C'est la · 
urie derogation a la loi de 1851 )) (19). 

Van Ommeslaghe: « Une question deli
cate concerne le traitement inegal des 
creanchirs : on sait q11e, dans la pratique, 
les propositions concordataires prevoient 
souvent des modalites de paiement diffe
rentes pour les creanciers chirogra
phaires en proportion de l'importance de 
leur creance. Bien souvent, on propose 
de payer les petites creances en premier 
lieu, et parfciis integralement, alors que 
des sacrifices plus lourds sont demandes 
aux creanciers plus importants. 
Plusieurs autres contestent la legalite de 
cette pratique; ... la jurisprudence se 
montre mains stricte; elle considere, 
conformement a la pratique, que des 
inegalites de traitements par categories 

part les lois sur le · concordat judiciaire 
n'excluent nullement de telles proposi
tions; elle ne comportent d'ailleurs 
aucune restriction formelle quant aux 
propositions susceptibles d'etre faites. 
D'autre part, elles conferent un large 
pouvoir d'appreciation au tribunal lors 
de l'homologation du concordat ,, (20). 

Verougstraete: « Voorstellen mogen 
niet indruisen tegen regels van dwin
gend recht. Een steeds terugkomende 
vraag is deze of de gewone schuldeisers 
ongelijk mogen behandeld worden. Het 
is soms onontbeerlijk, om belangrijke 
kosten te vermijden, eerst de kleine 
schuldeisers af te betalen ineens en hen 
aldus een voordeel te geven t.a.v. de 
grate schuldeisers. Rechtsleer en recht
spraak zijn het quasi-eenparig eens dat 
dit moet toegelaten worden wanneer de 
kostprijs van een volstrekt evenredige 
verdeling de redelijke uitvoering van een 
akkoord onmogelijk maakt " (21). 

De stelling van deze auteurs is niet 
overtuigend. 

De wil van de wetgever om met de 
wetten op het gerechtelijk akkoord van 
de Hypotheekwet af te wijken, blijkt niet 
uit de tekst noch uit de parlementaire 
voorbereiding van die wetten. 

Waaruit blijkt dat de wetgever voor
stellen die een ongelijke behandeling 
van de schuldeisers meebrengen, niet 
heeft willen uitsluiten? Dit is een loutere 
affirmatie van Van Ommeslaghe. 

Het appreciatievermogen van de recht
bank, waarborg van het belang van de 
schuldeisers, kan niet in de plaats 
worden gesteld van de toepassing van 
een regel die door de wet is opgelegd 
juist om dat belang te beschermen. Op 
dat punt ook kan ik Van Ommeslaghe 
niet volgen. 

De eisen van de praktrijk volstaan 
klaarblijkelijk niet om een afwijking van 
die regel te rechtvaardigen. Andere 
modaliteiten kunnen worden gevonden 
om de belangen van iedereen in acht te 
nemen zonder de gelijkheid in de verde
ling te schaden, zoals b.v. een gelijklpa
tige verdeling over .een verschillend tijds
verloop naar gelai:~g van het bedrag van 
de schuldvorderingen. · 

peuvent etre acceptees pour autant 1-------------,.-------
(20) VAN 0MMESLAGHE, « Les liquidations 

volontaires et les concordats », in L'entreprise 
en difficulte, biz. 454, nr. 18. 

qu'elles ne soient pas injustes. ... Cette 
jurisprudence est conforme a une longue 
tradition. Elle repond aux necessites de 
la pratique et elle est justifiee. D'une 
. (21) VEROUGSTRAETE, « Gerechtelijk akkoord, 

overheidssteun, beheer met bijstand », T.P.R., 
(19) FREDERICQ, Trait€! de droit commercial,1979, nr 9, biz. 798; oak R.P.D.B., v" Concordat 

beige, t. VIII, biz. 950, nr. 712. . judicia!re, Complement II, nr 372. . 
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Ik zou die auteurs niet durven volgen 
om te zeggen dat de wetgever niet aile 
ongelijke behandeling tussen de schuld
eisers heeft willen uitsluiten, voor zover 
zij niet onrechtvaardig is. Zoals Cloquet 
het beklemtoont : « Dire que l'egalite 
peut etre rompue, si c'est justement, 
c'est contester que le legislateur ait 
considere l'egalite comme condition de la 
justice , (22). 

Hoe trouwens het criterium vastleggen 
om uit te maken wat rechtvaardig is en 
wat niet? 

Is het rechtvaardig dat degene die een 
schuldvordering van een miljoen heeft, 
750.000 frank in eenmaal terugkrijgt, 
terwijl degene die een schuldvordering 
van een miljoen en een frank heeft, 
maar 500.000 frank krijgt binnen vijf 
jaar? Dit is evenwel het gevolg van de 
litigieuze concordataire voorsteilen. 

Waar ligt het criterium? Hoe zou het 
Hof een criterium kunnen bepalen? 

In zijn werk « L'egalite entre les cre
anciers chirographaires de la faillite », 
acht Vasseur het niet moeilijk aan te 
tonen dat de enkele toepassing van het 
meerderheidsbeginsel op zich de moge
lijkheid uitsluit om in het faillissements
akkoord clausules in te voegen die, ten 
nadele van sommige schuldeisers, een 
ongelijke behandeling zouden bepalen. 

De toepassing van het meerderheids
beginsel veronderstelt dat de stemmende 
!eden van de groepering een zelfde 
toestand op het oog hebben, andere kan 
de coilectieve beslissing niet meer 
worden beschouwd als de uitdrukking 
van de gemeenschappelijke belangen 
van aile !eden, aangezien dezen dan bij 
de stemming door uiteenlopende 
belangen werden gedreven. 

Elke groepering waarin de beslis
singen bij meerderheid worden ge
nomen, berust trouwens op de « wezen
lijke grondslag • dat het meerderheids
beginsel niet mag worden aangewend 
ten koste van de rechten van de minder
heid en van de afwezigen. Gelijkgerech
tigdheid voor alle !eden van de groepe
ring is het zekerste middel ter bescher
ming van de andersdenkenden en afwe
zigen, voor wie zij overigens een eigen 
en onaantastbaar recht is; zij aileen 

kan dwingen de inkrimping van hun 
schuldvorderingen of de verlenging van 
de termijnen buiten hun goedvinden te 
aanvaarden (23). 

Vasseur concludeert dat de wetgever 
en hij aileen de toepassing van het 
beginsel van de gelijkheid in de proce
dure van gerechtelijk akkoord zou 
kunnen versoepelen, eventueel door 
bijzondere voorwaarden en waarborgen 
te bepalen. Hetzelfde geldt in ons land. 

Op te merken valt dat artikel 15 van 
het voorontwerp « gerechtelijk akkoord » 

van de Benelux-studiecommissie voor 
eenmaking van het recht bepaalt dat de 
enkele omstandigheid dat in het akkoord 
niet alle schuldeisers op gelijke wijze 
worden behandeld, geen grand is voor 
weigering van de homologatie. De 
commissie is van mening dat voldoende 
waarborgen bestaan als de rechtbank de 
homologatie mag weigeren wanneer het 
akkoord in strijd is met het algemeen 
belang of de belangen van de schuldei
sers of wanneer het akkoord door bedrog 
of met behulp van andere laakbare 
middelen tot stand is gekomen. 

De commissie stelt vast dat het in de 
drie landen als regel geldt dat in het 
akkoord alle schuldeisers op gelijke 
wijze behandeld moeten worden. Zij 
geeft te kennen dat er aan deze regel 
bezwaren kleven en stelt de wijziging 
voor van de wetgeving om sociale en 
praktische redenen (24). 

De commissie is dus van oordeel dat 
de rechter in de beste positie verkeert 
om, ter gelegenheid van de homologatie, 
de belangen van de schuldeisers, zelfs op 
het gebied van een gelijkmatige behan
deling, te beoordelen. Het kan zijn! 

Maar zolang de wetgever, zoals de 
Benelux-commissie voorstelt, niet uit
drukkelijk bepaalt dat een ongelijke 
behandeling van de schuldeisers geen 
grond is tot weigering van de homolo
gatie en de eventuele perken niet vast
stelt waarin de ongelijkheid kan worden 
aangenomen, blijven de thans bestaande 
regels van toepassing. 

Om te concluderen : 
Luidens artikel 23 van de wetten op 

het gerechtelijk akkoord moet de fmten-
verschaft een verantwoording voor het 1------------------
feit dat de meerderheid van de schulde!
sers die dissidenten en afwezigen ertoe 

(22) CLOQLET, NoFelles, Drmt commercial, 
IV Le concordat~ et !a fa!lllte, 1974, nr 632. 

(23) VASSEUR, L'egahte entre Jes creancJers 
cl11rographa1res dans la failhte, biz 20(! 

(24) Benelux studiecommissie voor eenma 
kmg van het recht. Voorontwerp « gerechteltJk 
akkoord >> - Memone van toellchtmg art 15 
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rechter de belangen van de schuldeisers 
in acht nemen, alvorens het akkoord te 
homologeren. 

Ingevolge de samenloop die bij het 
indienen van het verzoekschrift tot het 
verkrijgen van het gerechtelijk akkoord 
ontstaat, en krachtens het beginsel van 
de gelijkheid waarvan de samenloop de 
uitdrukking is, heeft iedere schuldeiser 
een verkregen recht dat een niet bevoor
rechte schuldeiser geen grater bedrag 
uitbetaald krijgt dat hijzelf. 

De modaliteiten van de uitoefening 
van dat recht worden weliswaar bepaald 
door de meerderheid van de schuldei
sers, met inachtneming van de bij de 
recoiirdineerde wetten voorgeschreven 
vormen en voorwaarden en onder het 
toezicht van de rechter als voorge
schreven in artikel 23 van voormelde 
wetten. 

Noch die wetsbepaling, noch enige 
andere geeft echter aan de meerderheid 
bevoegdheid om voorstellen te doen 
waardoor dat verkregen recht zou 
worden aangetast. 

Ten deze bevat het akkoord voor
stellen waardoor de schuldeisers op 
ongelijke wijze worden behandeld. 

Het arrest dat dit akkoord homolo
geert op grond van de hierboven 
vermelde reden schendt de in het middel 
aangewezen bepalingen. 

Besluit: vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 4031) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 10 maart 1983 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over het ambtshalve door het open
baar ministerie tegen de voorziening 
opgeworpen middel van niet-ontvanke
Jijkheid, waarvan overeenkomstig artikel 
1097 van het Gerechtelijk Wetboek 
kennis is gegeven, en dat hieruit is afge
leid dat het Hof in de onmogelijkheid 
verkeert na te gaan of de voorziening is 
geschied binnen acht dagen te rekenen 
van de bekendmaking van het arrest van 
het hof van beroep in de bladen, zoals 
vereist bij artikel 28 van de wetten op 

het gerechtelijk akkoord, gecoiirdineerd 
bij Regentsbesluit van 25 september 
1946: 

Overwegende dat uit de thans aan 
het Hof overgelegde stukken blijkt 
dat de voorziening binnen de voor
geschreven termijn is geschied; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aange
nomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, 8 van de 
wet van 16 december 1851 betreffende de 
voorrechten en hypotheken, 23 van de 
wetten op het gerechtelijk akkoord, 
gecoiirdineerd bij Regentsbesluit van 25 
september 1946, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiseres ongegrond verklaart, op 
grand onder meer : dat eiseres, evenzeer 
als de andere schuldeisers van haar cate
gorie, zich erbij moet neerleggen dat de 
meerderheid, na hierover gestemd te 
hebben, zonder meer aanvaard heeft dat 
op de concordataire vergadering nog een 
tussencategorie van schuldeisers voor
zien werd; dat de door eiseres gelaakte 
indeling in categorieen niet door de wet 
verboden is, geenszins onbezonnen 
geschied is en feitelijk, hetgeen ten deze 
een vervalsing van de meerderheid 
onmogelijk maakte, er alleen toe 
gestrekt heeft, verhoudingsgewijze en 
zonder benadeling van andere schuldei
sers, het verlies van een ter zake uiterst 
gering aantal schuldeisers (37) te 
beperken, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de arti
kelen 7 en 8 van de wet van 16 december 
1851 volgt dat, behoudens het bestaan 
van wettige redenen van voorrang, onder 
de schuldeisers van een schuldenaar een 
gelijkheid in acht moet worden ge
nomen; het aannemen van categorieen 
schuldeisers, naar gelang van de waarde 
van hun respectieve vordering, waarop 
een verschillend terugbetalingsschema 
wordt toegepast, onverenigbaar is met de 
gelijkheid onder de schuldeisers, en 
derhalve in strijd is met het openbaar 
belang en/of het belang der schuldeisers,. 
in de zin van artikel 23 van de gecoiirdi
neerde wetten op het gerechtelijk 
akkoord; het hof van beroep, dat vast
stelt dat er drie categorieen van schuld
eisers zijn (vorderingen tot en met 
500.000 frank; vorderingen van 500.001 
frank tot en met 1.000.000 frank; vorde
ringen boven 1.000.000 frank), waarop 
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telkens een verschillend terugbetalings
schema wordt toegepast, derhalve, 
krachtens artikel 23 van de gecoordi
neerde wetten op het gerechtelijk 
akkoord, de homologatie van het 
akkoord tussen verweerster en haar 
schuldeisers had moeten weigeren; zodat 
het arrest, dat het gerechtelijk akkoord 
homologeert, met miskenning van de 
regel van de gelijkheid onder de schuld
eisers, niet wettig verantwoord is (schen
ding van de artikelen 7 en 8 van de wet 
van 16 december 1851 betreffende de 
voorrechten en hypotheken, en 23 van de 
wetten op het gerechtelijk akkoord, 
gecoordineerd bij Regentsbesluit van 25 
september 1946); 

tweede onderdeel, eiseres in haar 
conclusie voor het hof van beroep had 
aangevoerd dat, zelfs indien een indeling 
van de schuldeisers in categorieen zou 
mogen worden aanvaard- quod non-, 
al!eszins strikte voorwaarden in acht 
moeten worden genomen; dat aldus 
onder meer enkel de << kleine schuldei
sers ,, integraal terugbetaald worden; dat 
de voorstellen van verweerster die tole
rantiegrens duidelijk overschreden 
hebben; dat immers schuldeisers van 
500.000 frank of 1 miljoen frank geen 
kleine schuldeisers zijn; dat het bestaan 
van drie tussencategorieen in strijd is 
met het beginsel van terugbetaling van 
een wel omlijnde en gedefinieerde groep 
van « kleine schuldeisers "• nu het 
bestaan van een tussencategorie noodza
kelijk impliceert dat verweerster erkent 
dat « middelmatige , schuldeisers ook 
een geprivilegieerde behandeling krijgen; 
het arrest geen antwoord bevat op dit 
middel, gebaseerd op de belangrijkheid 
van de schuldeisers, gemeten naar het 
bedrag van hun vorderding, en derhalve 
niet regelmatig gemotiveerd is (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
het arrest in elk geval steunt op onduide
lijke, ten minste dubbelzinnige motieven, 
in de mate dat het in het onzekere laat 
of het heeft willen beslissen dat de door 
eiseres aangevochten indeling in drie 
categorieen tot doel heeft een aantal 
« kleine , schuldeisers, in de zin van 
schuldeisers met een vordering ten 
belope van een laag bedrag, te bevoor
delen, dan wel dat die indeling in drie 
categorieen tot doel heeft een gering 
aantal schuldeisers te bevoordelen, onge
acht de vraag of het bedrag van hun 
vordering laag, middelmatig of hoog is, 
en het arrest derhalve niet regelmatig 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet); het arrest, in de 

tweede hiervoor genoemde veronderstel
ling, in elk geval afbreuk doet aan de 
gelijkheid onder de schuldeisers, voort
vloeiend uit de artikelen 7 en 8 van de 
wet van 16 december 1851, op een wijze 
die niet meer verenigbaar is met het 
openbaar belang en/of het belang der 
schuldeisers, in de zin van artikel 23 van 
de gecoordineerde wetten op het gerech
telijk akkoord, en het derhalve niet 
wettig verantwoord is (schending van de 
artikelen 7 en 8 van de wet van 16 
december 1851 betreffende de voor
rechten en hypotheken, en 23 van de 
wetten op het gerechtelijk akkoord, 
gecoordineerd bij Regentsbesluit van 25 
september 1946) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 7 

en 8 van de Hypotheekwet bepalen 
dat ieder die persoonlijk verbonden 
is, gehouden is zijn verbintenissen 
na te komen, onder verband van al 
zijn goederen, hetzij roerende, hetzij 
onroerende, zo tegenwoordige als 
toekomstige, dat de goederen van de 
schuldenaar strekken tot gemeen
schappelijke waarborg voor zijn 
schuldeisers, en dat de prijs ervan 
onder hen naar evenredigheid van 
hun vordering wordt verdeeld, tenzij 
er tussen de schuldeisers wettige 
redenen van voorrang bestaan; 

Overwegende dat het beginsel van 
de gelijkheid tussen de schuldeisers, 
neergelegd in voormelde wetsbepa
lingen, een fundamentele regel is 
inzake gedwongen tenuitvoerlegging 
en meer bepaald van elke procedure 
tot gemeenschappelijke vereffening; 

Overwegende dat het indienen 
van een verzoekschrift tot verkrij
ging van een gerechtelijk akkoord 
een samenloop doet ontstaan onder 
aile schuldeisers van de schuldenaar 
die het akkoord aanvraagt, met het 
oog op een gelijkmatige vereffening; 

Dat hieruit volgt dat, vanaf de 
indiening van bovenvermeld ver
zoekschrift, iedere schuldeiser een 
verkregen recht heeft dat een niet 
bevoorrechte schuldeiser geen gro
ter bedrag uitbetaald krijgt dan hij
zelf; 
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Overwegende dat, hoewel de 
modaliteiten van de uitoefening van 
dat verkregen recht worden bepaald 
door een meerderheid van de schuld
eisers, met inachtneming van de 
bij de gecoordineerde wetten op 
het gerechtelijk akkoord voorge
schreven vormen en voorwaarden, 
het recht zelf echter door die meer
derheid niet kan worden aangetast; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat het gerechtelijk akkoord 
de schuldeisers in drie categorieen 
heeft ingedeeld, waarvan de eerste 
op 31 maart 1983 volledige terugbe
taling krijgt (vorderingen tot en 
met vijfhonderdduizend frank}, de 
tweede op dezelfde datum gedeelte
lijke terugbetaling krijgt met kwijt
schelding van de rest (vorderingen 
van vijfhonderdduizend en een 
frank tot en met een miljoen frank} 
en de derde binnen vijf jaar gedeel
telijke terugbetaling krijgt met 
kwijtschelding van de rest (vorde
ringen hoven een miljoen frank}; 

Overwegende dat het arrest, door 
het gerechtelijk akkoord te homolo
geren op grond van de in het middel 
weergegeven redenen, de in het 
onderdeel aangewezen wetsbepa
lingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

Nr. 527 

1' KAMER - 2 mei 1985 

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 
HANDELSPRAKTRIJKENWET, ART. 54 - MET 
EERLIJK HANDELSGEBRUIK STRIJDIGE DAAD 
- BEGRIP. 

De schending van een wettelijk voor
schrift, dat niet speciaal wordt opge
somd in de Handelspraktijkenwet, kan 
een met eerlijk handelsgebruik strij
dige daad uitmaken in de zin van dat 
art. 54 van die wet, op voorwaarde dat 
de koopman, door het schenden van 
dat wettelijk voorschrift, de beroepsbe
Jangen van een andere koopman 
schaadt of tracht te schaden (1). 

(OSTEXPO P.V.B.A. T. OOSTENDSE HALLEN N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4515) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 2 februari 1984 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 54 en 55 van de wet 
van 14 juli 1971 betreffende de handels
praktijken, 

doordat, na vastgesteld en overwogen 
te hebben dat de voorwaarden die aan 
verweersters bouwvergunning van 11 
maart 1983 zijn verbonden, hun oar
sprang vinden in motieven van verkeers
technische aard, dat deze voorwaarden 
wettelijk konden worden opgelegd door 
de gemeentelijke overheid, dat de beper
kingen die daartoe in de bouwvergun
ning zijn ingewerkt, en zulks trouwens in 
volledige overeenstemming met verweer
sters aanvraag, door deze nageleefd 
moeten worden, en verder dat eiseres 
blijkbaar in de activiteiten van verweer
ster in zekere mate een bedreiging ziet 
voor de voordelen die zij bekomen heeft 
door haar dertigjarige vergunning om op 
het openbaar domein van de stad 
Oostende allerhande commercii:He en 

2 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 1----------------
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Simont. 

(1) Cass., 27 mei 1977 (A.C., 1977, 1001) en de 
noot E.K. 
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professionele tentoonstellingen te organi
seren, het arrest het hoger beroep 
gegrond en de oorspronkelijke vordering 
van eiseres ongegrond verklaart op 
grond dat de eventuele miskenning van 
de beperkingen in verweersters bouwver
gunning, wat betreft de duur en het 
aantal der extrasportieve activiteiten 
door haar georganiseerd in de polyva
lente zaal, enkel dan als een oneerlijke 
handelspraktijk kan worden aangemerkt 
wanneer verweerster daardoor een 
economisch voordeel op eiseres zou 
bekomen, dat deze beperkingen echter 
uitsluitend opgelegd werden om redenen 
van gebeurlijke plaatselijke verkeers
hinder verbonden aan dergelijke exploi
tatie van verweersters hallen door volks
toeloop en parkingproblemen tijdens 
deze handelsbeurzen en showmanifesta
ties, dat de hinder die eiseres als schade 
ervaart, niet voortvloeit uit de overtre
dingen die met de handel te maken 
hebben en dat verweerster niets doet dat 
de normale concurrentievoorwaarden 
vervalst, met andere woorden dat haar 
een concurrentievoorsprong op eiseres 
bezorgt of deze laatste in haar concur
rentiemogelijkheden onrechtmatig hin
dert, overwegingen waaruit het hof 
van beroep afleidt dat de eiseres 
derhalve haar vordering tot staking niet 
kan doen steunen op de ingeroepen over
treding van voorwaarden die verweerster 
in verband met de duur en het aantal 
der door haar geplande niet sportieve 
·activiteiten, enkel om verkeerstechnische 
redenen werden opgelegd, omdat, om 
voornoe~d motief, deze overtredingen 
niet aangemerkt kunnen worden als 
daden die strijdig zijn met de eerlijke 
handelsgebruiken in de zin van artikel 
54 van de wet betreffende de handels
praktijken, 

terwijl, eerste onderdeel, elke wets
overtreding en elke overtreding van. een 
wettelijke opgelegde verplichting (zoals 
ter zake de overtreding bestaande in de 
niet-eerbiediging van de in een bouw
vergunning opgelegde voorwaarden} 
gepleegd in of ter gelegenheid van de 
handel een daad uitmaakt die strijdig is 
met de handelspraktijken, daad die 
onder het verbod valt van artikel 54 van 
de wet op de handelspraktijken, en 
waarvan derhalve, krachtens artikel 55, 
littera i, van deze wet, de staking kan 
bevolen worden wanneer zij van aard is 

·om de beroepsbelangen van een andere 
handelaar te schaden (schending van 
alle in het middel opgesomde wetsbepa
lingen); 

tweede onderdeel, bij deze beoorde
ling, de bestemming van het overtreden 
voorschrift of het door dit voorschrift 
onmiddellijk beschermd belang niet in 
aanmerking komt (schending van alle in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen), 

zodat het arrest, dat nochtans de over
treding van de voorwaarden van de 
bouwvergunning vaststelt en daaren
boven aanneemt dat eiseres, die een met 
de overtreder concurrerende handelsacti
viteit voert, uit deze overtreding hinder 
als schade ervaart, niet wettelijk kon 
beslissen dat zulke overtredingen de 
normale concurrentievoorwaard€m niet 
vervalsen, niet aangemerkt kunnen 
worden als daden strijdig met de eerlijke 
handelsgebruiken, en dus dat geen 
vordering tot staking op deze overtre
dingen kan worden gebaseerd, om de 
enkele reden dat de overtreden voor
waarden enkel om verkeerstechnische 
redenen werden opgelegd en niets met 
de handel te maken hebben: 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest 
oordeelt : « De eventuele miskenning 
van de beperkingen in (verweetc 
sters) bouwvergunning, wat betreft 
de duur en het aantal der extra
sportieve activiteiten door haar 
georganiseerd in haar polyvalente 
zaal, kan enkel dan als een oneer
lijke handelspraktijk worden aange
merkt wanneer de (verweerster) 
daardoor een economisch voordeel 
op de (eiseres) zou bekomen »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
te kennen geeft dat een vereiste om 
miskenning van een voorschrift als 
een oneerlijke handelspraktrijk aan 
te mer ken ·is dat die gene, die het 
voorschrift miskent, door de misken~ 
· ning van het voorschrift · een econo'
m:isch voordeel op een ander krij gt; 

Overwegende . dat het ·arrest ten 
aanzien van dit vereiste beslist : 
« Deze beperkingen werden echter 
uitsluitend opgelegd om redenen 
van gebeurlijke plaatselijke ver~ 
keershinder verbonden aan derge~ 
lijke exploitatie van. (verweersters) 
hallen door volkstoeloop en parking
problemen tijdens deze handels
beurzen en schowmanifestaties. De 



1190 HOF VAN CASSATIE Nr. 528 

hinder die (eiseres) als schade 
ervaart vloeit niet voort uit overtre
dingen die met de handel te maken 
hebben »; 

Overwegende dat het arrest, in 
die considerans, als criterium om uit 
te maken of verweerster door 
miskenning van een voorschrift een 
economisch voordeel op eiseres 
krijgt, de strekking van het voor
schrift aanwendt; dat echter de · 
strekking van een voorschrift er 
niet aan in de weg staat dat de 
koopman die het miskent, door het 
te miskennen de beroepsbelangen 
van een of meer andere kooplieden 
schaadt of tracht te schaden; dat het 
arrest, waarvan de beslissing erop 
neerkomt dat schade of mogelijke 
schade voor een koopman in de zin 
van artikel 54 van de wet betref
fende de handelspraktijken slechts 
in aanmerking kan komen als ze 
voortvloeit uit « overtredingen die 
met de handel te maken hebben >> in 
de betekenis die het arrest daaraan 
geeft, door aldus te beslissen die 
wettelijke bepaling schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat 
de · beslissing daaromtrent a an de 
feitenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

2 mei 19B5 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luid,ende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Van Ommeslaghe en De 
Gryse. 

Nr. 528 

1' KAMER - 3 mei 1985 

1° OUDERLIJKE MACHT - BEWARING 

VAN EEN KIND - REGEL!NG NA ECHTSCHEI
DING - BELANG VAN HET Kll\D, 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - BEWARING VAN EEN 

KIND - REGELING NA ECHTSCHEIDING 
BELANG VAN HET KIND. 

1" en 2" Bij de beoordeling van een 
vordering tot wijziging van het bewa
ringsrecht over een kind van uit de 
echt gescheiden ouders, dient de 
rechter met het belang van het kind 
rekening te houden (1). 

(V ... T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4750) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 12 april 1984 
door de Jeugdkamer van het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 302, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd bij de 
wetten van 8 april 1965 en 1 juli 1974, 

doordat het arrest het door eiseres 
ingestelde verzoek om de hoede te 
bekomen over haar twee minderjarige 
kinderen Renaud en Denis D ... , ge
boren respectievelijk op 13 september 
1974 eri 18 oktober 1977, als ongegrond 
afwijst, op grand : dat de eerste rechter 
om al de oordeelkundige redenen die het 
hof van beroep de zijne maakt en die 
door geen enkel van de door eiseres 
ontwikkelde argumenten wordt weer
legd, deze vordering tot wijziging van 

(1) Zie KEBERS, « Les dispositions de droit 
civil relatives aux mineurs » (Ann. dr., 1966, 
biz. 104, nr. 28); STEENNOT, « Het belang van 
het kind », R. W:, 1975-1975, kol. 1749-1752; 
BAETEMAN e.a., Het echtscheidingsrecht in 
Belgie na de hervorming 1974-1975, biz. 90, 
nr. 142. 
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het hoederecht als ongegrond heeft afge
wezen; dat, hoe ook de maatschappelijk 
assistente zich heeft uitgedrukt ten 
opzichte van het levensmilieu van 
eiseres en haar opvoedingscapaciteiten, 
zij slechts een !outer advies verstrekt 
waardoor de rechter niet gebonden is, 
doch slechts over bepaalde aspecten van 
het gesteld probleem wordt ingelicht; dat 
alle beoordelingselementen in acht 
genomen, dit onderzoek niet overtuigend 
is met betrekking tot de noodwendigheid 
om in het belang van deze grater 
geworden jongens deze aan de bewaking 
van hun vader te onttrekken; dat noch 
het gevaar waarin zij er zouden 
verkeren, wordt bewezen - zelfs niet 
omdat zij wellicht materieel minder 
verzorgd worden bijvoorbeeld qua 
kleding - noch het belang voor hen om 
nu door hun moeder te worden opge
voed, waar deze thans het beter aankan, 
zowel op materieel als op moreel vlak; 
dat de door de moeder en de kin
deren desaangaande uitgedrukte wensen 
evenmin ten deze als doorslaggevende 
elementen kunnen beschouwd worden, 
en alleszins niet kunnen opwegen tegen 
de behoefte aan stabiliteit waarop de 
eerste rechter zeer terecht wijst; 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar akte van hager beroep uitdrukke
lijk staande hield dat de eerste rechter 
ten onrechte geoordeeld had dat voor de 
wijziging van de bewaking der kinderen 
van uit de echt gescheiden ouders te 
bekomen, er noodzakelijk zou aange
toond moeten worden dat de toestand in 
het leven geroepen door de beslissing, 
getroffen tijdens de echtscheidingsproce
dure, een ernstig gevaar zou inhouden 
voor het lichamelijk of zedelijk belang 
van de kinderen; integendeel de wet in 
alle gevallen het belang der kinderen als 
criterium vooropstelde en geenszins de 
noodzaak van een ernstig gevaar; het 
arrest de motieven van de eerste rechter 
goedkeurt en overneemt zonder echter 
op dat verweer te antwoorden (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, na ontbinding van 
het huwelijk door de echtscheiding, de 
jeugdrechtbank in alle gevallen in het 
belang van de kinderen kan beslissen 
over de bewaking van de kinderen, zodat 
het arrest, door overname van de 
redenen van de eerste rechter, ten 
onrechte geoordeeld heeft dat er noodza
kelijk dient aangetoond te worden, om 
een wijziging te bekomen van de 
bestaande gerechtelijke beslissing inzake 
bewaking der kinderen, dat er noodzake-

lijk zou aangetoond worden dat de 
toestand in het leven geroepen door deze 
gerechtelijke beslissing een ernstig 
gevaar inhoudt voor het lichamelijk of 
zedelijk belang van de kinderen, 
derwijze dat een wijziging slechts uitzon
derlijk kan tussenkomen zo het belang 
van het kind in het gedrang komt; 
immers de wet geenszins de beperkende 
voorwaarden, waaraan het arrest de 
wijziging in de bewaking onderwerpt, 
voorziet; het wettelijk criterium het 
belang van het kind is en niet vereist 
wordt dat noodzakelijk zou aangetoond 
worden dat het kind bij de ouder aan 
wie het toevertrouwd is, lichamelijk of 
zedelijk in gevaar is om een wijziging in 
het bewakingsrecht te bekomen (scherr
ding van artikel 302, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek}; 

derde onderdeel, de samengelezen 
motieven van het bestreden arrest en 
van de eerste rechter het door de rechter 
ten onrechte gestelde criterium van de 
noodzaak van het bewijs van een acuut 
gevaar voor de kinderen bij de vader en 
het criterium van het !outer belang van 
de kinderen, om anders over het bewa
kingsrecht te beslissen, vermengen, 
zodat de motieven dubbelzinnig zijn en 
de beslissing niet wettelijk rechtvaar
digen; immers het arrest oordeelt dat het 

" gevaar voor de kinderen bij verweerder 
niet bewezen was en daarom de vraag 
tot wijziging weigert en de eerste rechter 
eveneens de stabiliteit van de opvoeding 
had vermeld (schending van de artikelen 
97 van de Grondwet en 302, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Over het geheel van het middel : 
Overwegende dat eiseres in haar 

verzoekschrift tot hoger beroep 
staande hield dat de eerste rechter 
volledig ten onrechte geoordeeld 
had dat om de wijziging van het 
hoederecht over de kinderen van uit 
de echt gescheiden ouders te 
bekomen, er noodzakelijk zou 
aangetoond moeten worden dat de 
toestand die door de gerechtelijke 
beslissing getroffen tijdens de echt
scheidingsprocedure in het leven is 
geroepen, een ernstig gevaar 
inhoudt voor het lichamelijk of zede
lijk belang van de kinderen en dat 
integendeel de wet in alle gevallen 
het belang van de kinderen als 
criterium vooropstelt en geenszins 
de noodzaak van een ernstig gevaar; 
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Overwegende dat het arrest, om 
te oordelen dat de vordering tot 
wijziging van het hoederecht over 
de gemeenschappelijke kinderen 
van de partijen als ongegrond 
diende te worden afgewezen, niet 
aileen overweegt dat het gevaar 
waarin de kinderen bij de vader 
zouden verkeren, niet is bewezen, 
doch ook dat, enerzijds, het belang 
voor hen om nu door hun moeder te 
worden opgevoed en, anderzijds, de 
door de moeder en de kinderen 
uitgedrukte wensen niet kunnen 
opwegen tegen hun behoefte aan 
stabiliteit; 

Dat uit het geheel van die overwe
gingen blijkt dat het arrest, zonder 
door de aangevoerde dubbelzinnig
heid te zijn aangetast, de beslissing 
laat steunen op het belang van de 
kinderen zonder van het bewijs van 
een ernstig gevaar dat de kinderen 
bij de vader zouden lopen, een 
exclusieve voorwaarde te maken 
voor de wijziging van het hoede
recht; 

Dat het aldus het verweer van 
eiseres impliciet beantwoordt en de 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kim aange
nomen worden; 

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

3 mei 1985 - 1• kamer - Voorzitter en 
verslaggever: de h. Mahillon, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, procureur-generaal -
Advocaten: mrs. Houtekier en Biltzler. 

Nr. 529 

1 • KAMER - 3 mei 1985 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN -
HYPOTHEEKCONTRACT - UITVOERING OP 

ANDERE DAN GEHYPOTHEKEERDE 
GOEDEREN - VOORWAARDEN. 

Daar artikel 1563 Gerechtelijk Wetboek 
noch van openbare orde noch van 
dwingend recht is, is het de partijen 
toegestaan in een hypotheekcontract 
te bedingen dat de schuldeiser de 
vervolgingen zal mogen aanvangen 
met de verkoop van de goederen die 
niet met hypotheek zijn bezwaard, 
zonder de ontoereikendheid van de 
gehypothekeerde goederen te hoeven 
bewijzen (1). 

(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.) 

Procureur-generaal Krings heeft in 
substantie gezegd: 

Eiseres heeft uitvoerend beslag gelegd 
op bepaalde onroerende goederen van 
haar schuldenaars, die bij haar een 
kredietopneming hadden verkregen 
maar de bedingen ervan niet naleefden. 

Na bevel tot betaling te hebben 
gedaan en op die goederen beslag te 
hebben gelegd, overeenkomstig de regels 
van het uitvoerend beslag, heeft eiseres 
bij de beslagrechter twee verzoeken 
ingediend: 

1) enerzijds tot aanstelling van een 
notaris die met de verdere afwikkeling 
van de gedwongen onteigening zal 
worden belast; 

2) anderzijds ten einde verlof te 
bekomen om, overeenkomstig artikel 
1563 van het Gerechtelijk Wetboek, 
andere dan de gehypothekeerde 
goederen in beslag te mogen nemen en 
te doen verkopen. 

Op dit tweede verzoek heeft de eerste 
rechter beslist dat het laattijdig was, 
omdat het v66r elke daad van vervolging 
moest worden ingediend. Die beslissing 
werd in hoger beroep niet meer betwist. 

Wat het eerste verzoek betreft hebben 
zowel de eerste rechter als de rechter in 
hoger beroep beslist dat het dient te 
worden verworpen, omdat de voor
schriften van artikel 1563 niet werden 
nageleefd. 

Tegen die beslissing werd cassatiebe
roep ingesteld. 

(1) Zie de verwijzingen naar de rechtspraak 
en rechtsleer in de conclusie van het openbaar 
ministerie. 
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Het ging dus om een verzoek van 
eiseres ten einde over te gaan tot de 
gedwongen uitvoering op onroerende 
goederen waarop eiseres geen hypo
theekrecht bezit. 

In het contract van lening, waarbij 
eiseres een hypotheek op bepaalde 
onroerende goederen van de geldopne
mers heeft bekomen, kwam ook een 
beding voor luidens hetwelk « indien de 
kredietnemers hun verbintenissen niet 
uitvoeren, (de bank} het recht heeft 
gelijktijdig de verkoop te vervolgen van 
de gehypothekeerde goederen en van de 
andere goederen, die aan de kredietne
mers toebehoren. Ze mag zelfs de vervol
gingen instellen met de verkoop van 
deze laatste goederen zonder de on
toereikendheid der gehypothekeerde 
goederen te moeten bewijzen, en dit in 
afwijking van artikel 1563 Gerechtelijk 
Wetboek ». 

Deze laatste bepaling houdt in dat de 
schuldeiser de vervolgingen tot uitwin
ning van de onroerende goederen 
waarop hij geen hypotheek heeft, niet 
mag beginnen dan ingeval de goederen 
waarop hij hypotheek heeft, ontoerei
kend zijn. 

Uit de volgende leden van dit artikel 
volgt dat de schuldeiser zich eerst tot de 
rechter moet wenden om het bewijs te 
leveren dat de waarde van de gehypothe
keerde goederen ontoereikend is. Die 
uitlegging wordt niet betwist. 

Het bovenbedoelde beding waarvan 
eiseres toepassing vordert, wijkt dus a£ 
van de bepaling van artikel 1563, in elk 
geval op een punt, namelijk dat de 
schuldeiser niet hoeft te bewijzen dat de 
gehypothekeerde goederen hem geen 

Tevens werd onderstreept dat de 
schuldeiser in elk geval bewarend beslag 
op de andere goederen mag leggen, 
zodoende de schuldenaar belettend er 
verder oyer te beschikken (2). 

Het lijkt mij dan ook dat er geen 
twijfel bestaat dat de schuldeiser tot de 
uitwinning van de niet gehypothekeerde 
goederen mag overgaan, alvorens de te 
zijnen behoeve gehypothekeerde goe
deren te doen verkopen. 

Alleen blijft dus de vraag of hij zulks 
mag doen ook wanneer hij niet bewijst 
dat de waarde van de gehypothekeerde 
goederen ontoereikend is om de betaling 
van de schuldvordering te verkrijgen. 

Hier hebben we dan in elk geval te 
doen met een uitdrukkelijke afwijking 
van artikel 1563. 

De vraag is nu of die afwijking, die 
contractueel tussen partijen werd 
bedongen, wettig is of niet. 

Ik merk eerst op dat uit het onderzoek 
van de rechtsleer en van de rechtspraak 
duidelijk blijkt dat het hier besproken 
beding bijna een stijlclausule is 
geworden, die in vrijwel alle hypothe
kaire contracten voorkomt. 

Over haar wettigheid zijn rechtsleer 
en rechtspraak verdeeld. 

Sommigen (3} gaan uit van het stand
punt dat alle bepalingen betreffende 
het uitvoerend beslag op onroerende 
goederen van openbare orde zijn en dat 
er bijgevolg geen sprake van kan wezen 
aan die bepalingen te derogeren. Dit zou 
dus ook gelden wat artikel 1563 betreft. 

Anderen (4} ontkennen dat alle voor
melde bepalingen van openbare orde 
zijn. Slechts enkele bepalingen zouden 

mogelijkheid van volledige terugbetaling 1-----------------
bieden. 

Er is ook nog een tweede punt dat in 
dit verband hier moet worden vermeld, 
t.w. dat de schuldeiser de vervolgingen 
op de niet gehypothekeerde goederen 
instelt, voordat hij de verpande goederen 
aanspreekt. 

Wat dit punt betreft moet hier worden 
aangestipt dat de wetgever het vraag
stuk bij de voorbereiding van de tekst 
van de wet in de commissie voor de 
Justitie van de Kamer uitdrukkelijk 
heeft besproken. Er werd toen gezegd 
dat de ontoereikendheid van het gehypo
thekeerd goed niet uit de verkoop ervan 
moet blijken, maar dat het volstaat dat 
de schuldeiser bewijst, aan de hand van 
de schatting van het goed, dat de waarde 
ervan onvoldoende is om hem te betalen. 

(2) St. Kamer, nr. 59, 1965-1966/49, biz. 213. 

(3) Rep. notarial, v" Saisie immobiliere, nr. 4, 
biz. 68; ENGELs, Het uitvoerend beslag op 
onmerend goed, 1981, nr. 26, biz. 18 e.v.; BAUG· 
NIET, in Annales du notariat, 1968, biz. 290 
(heeft echter betrekking op de vormen van de 
rechtspleging zelve); Rb. Kortrijk 29.9.1970, 
R. W, 1974-75, kol. 1390 met noot Kolenberg; 
CHABOT-LEONARD, Saisies conservatoires et 
saisies executions, 1979, biz. 16 e.v.; zie 
evenwel zelfde auteur, biz. 348. 

(4) Rep. notarial, v" Saisie immobiliere, 
nr. 112; plechtige uitreiking van de driejaar
lijkse prijs van het Antwerps Notariaat op 
29.11.1983, verslag van de jury, R. W:, 1984-85, 
kol. 71; LAENENS, « Geschillen, beslechtings
overeenkomsten en de grondrechten "• in De 
toepasselijkheid van de grondrechten in 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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wei onder de openbare orde vallen, o.m. 
a! de bepalingen die in artikel 1622 
staan. 

Artikel 1563 zou in elk geval niet van 
openbare orde zijn, enerzijds omdat het 
niet in artikel 1622 wordt vermeld, 
anderzijds omdat een soortgelijke bepa
ling reeds voorkwam in de wet van 1854 
en rechtspraak en rechtsleer eensgezind 
oordeelden dat die bepaling niet van 
openbare orde was. 

Ik zou eerst dit laatste aspekt van het 
vraagstuk willen onderzoeken. 

Naar mijn mening kan uit de omstan
digheid dat de oude bepaling niet van 
openbare orde was, geen argument 
worden afgeleid. 

Die bepaling maakte dee! uit van een 
wettelijk systeem, dat precies door de 
nieuwe wet werd opgeheven. In de oude 
wet bestond met name de procedure van 
de dadelijke uitwinning, die aan de 
schuldeisers ruimere machten toekende. 
Vergeleken bij de mogelijkheden die uit 
de dadelijke uitwinning volgden, was de 
bepaling die de schuldeiser toestond ook 
de andere goederen van de schuldenaar 
uit te winnen, van ondergeschikt belang. 

Bovendien bleek toen de vrijheid van 
contracteren vee! grater. De dadelijke 
uitwinning was daarvan een bewijs. 

Het Gerechtelijk Wetboek is in dit 
opzicht strenger. De dadelijke uitwin
ning werd voortaan opgeheven en 
luidens artikel 1626 wordt het beding dat 
de schuldeiser, bij niet-nakoming van de 
jeg<ms hem aangegane verbintenissen, 
het recht heeft de onroerende goederen 
van zijn schuldenaar te doen verkopen, 
zonder inachtneming van de formali
teiten voorgeschreven voor het uitvoe
rend beslag op onroerend goed, als niet 
bestaande beschouwd. 

Artikel 1563 heeft dus thans zijn 
plaats in een wettelijk systeem dat 
verschilt van datgene dat voordien 
bestond. Het nieuwe systeem beperkt 
ontegensprekelijk de vrijheid van 
contracteren, vermits het bepaalde over
eenkomsten verbiedt. 

Uiteraard, zoals aile beperkingen van 
vrijheid van handelen, moeten deze 
strikt en derhalve restrictief worden 
uitgelegd. 

(Vervolg nota van vorige biz.) 
private verhoudingen », Kiuwer 1982, biz. 
302-303; Rec. gen., nr. 21917, t. 124, biz. 178; 
STRANARD-THILLY, << Privileges immobiliers et 
ies hypotheques », Rev. de Ja Banque, 1981. 
Lhronique de jurispl'Ud., 1967-1979. 

Er is immers slechts een beding dat 
uitdrukkelijk uitgesloten is : de dadelijke 
uitwinning. 

Ik meen derhalve dat aileen voor zover 
het hier besproken beding tot gevolg zou 
hebben rechtstreeks of onrechtstreeks 
een regeling in te voeren die bij de dade
lijke uitwinning aansluit, het eveneens 
onder het wettelijk verbod moet vallen. 

Er moet dus eerst worden nagegaan 
wat het in artikel 1626 neergelegde 
verbod inhoudt. 

Waarin bestond de dadelijke uitwin
ning onder het stelsel van de wet van 
1854? 

Het beding van dadelijke uitwinning 
werd in de Pandectes belges a!s volgt 
beschreven : 

<< La vente par expropriation forcee est 
!a regie generale, la vente par voie paree 
est une derogation a cette regie ... 

... En un seul cas la loi permet de 
deroger aux formalites de !'expropriation 
forcee: c'est lorsque le creancier a 
stipule en sa faveur la clause de voi 
paree. La clause dont ils s'agit est un 
pouvoir, un mandat in rem suam, 
consenti par le debiteur au profit du 
creancier premier inscrit, pour le cas ou 
il serait en defaut de remplir les engage
ments envers ce dernier. Ce mandat 
consiste precisement en la faculte de 
faire vendre Jes biens hypotheques dans 
Ja forme des ventes volontaires, c.a.d. 
sans devoir remplir les formalites de la 
saisie immobiliere. 

Done, le creancier, muni de ce mandat 
d'une nature toute speciale, donne 
uniquement dans son interet et, par 
consequent, revocable par lui seul, peut 
faire proceder a la vente volontaire des 
biens du debiteur, vente dont les forma
lites sont beaucoup moins compliquees 
que celles de la saisie immobiliere >> (5). 

Bijzonder beklemtoond moet hier dus 
worden dat de dadelijke uitwinning 
precies een uitzondering op de 
gedwongen uitvoering uitmaakte. Boven
dien lette men erop dat dit beding aileen 
mogelijk was als het om bevoorrechte of 
met hypotheek gewaarborgde schuldvor
deringen ging (6). Dit bracht overigens 
mede dat men oordeelde dat de toepas-

(5) Pand. belges, v" vente par voie paree, 
; nr. 34; zie ook nr. 7 e.v., waar wellicht het 
aanwenden van het instituut van het mandaat 
om het optreden van de schuideiser uit te 
ieggen, meer genuanceerd wordt. 

(6) ld., nr. 90. 
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sing van de dadelijke uitwinning 
gepaard kon gaan met de toepassing van 
een beding waarbij de schuldeiser 
gemachtigd werd ook op de niet met 
hypotheek bezwaarde goederen de 
gedwongen uitvoering te vervolgen (7). 
Die regeling werd in overeenstemming 
geacht met de regel gegeven in artikel 4 
van de wet van 15 augustus 1954, welke 
bepaling aan artikel 1563 Gerechtelijk 
Wetboek ten oorsprong ligt. 

Uit dit alles blijkt zeer duidelijk dat 
het verbod, neergelegd in artikel 1626, 
niets te maken heeft met de bepaling 
van artikel 1563 en evenmin met een 
beding dat de schuldeiser enkel vrijstelt 
van het bewijs dat de gehypothekeerde 
goederen niet volstaan om de terugbeta
ling van de schuldvordering te waar
borgen. 

Men moet integendeel vaststellen dat 
de uitvoering op de andere dan de gehy
pothekeerde goederen noodzakelijk aan 
aile regels van het beslag op onroe
rende goederen moet voldoen. Zulks 
wordt ten deze overigens niet betwist, 
vermits eiseres die regels heeft nage
leefd : bevel tot betaling, beslaglegging, 
aanstelling van een notaris door de 
beslagrechter, steeds met inachtneming 
van de termijnen die de wet stelt. 

Voor zover men dus oordeelt dat de 
regels betreffende de rechtspleging van 
het uitvoerend beslag op onroerende 
goederen van openbare orde zijn, welke 
vraag weliswaar ten deze werd opge
worpen, hoeft deze vraag hier niet 
verder te worden onderzocht, nu er 
geenszins wordt aangevoerd dat het 
betwist beding van die regels afwijkt. 

Dit komt zeer duidelijk tot uiting 
wanneer men even let op de plaats die 
artikel 1563 in het hoofdstuk gewijd aan 
het uitvoerend beslag op onroerende 
goederen inneemt. 

De artikelen 1560 tot en met 1563 
hebben betrekking op het bepalen van 
de goederen waarop een uitvoerend 
beslag kan worden gelegd. 

Artikel 1560 bepaalt dat het gaat om 
onroerende goederen en het toebehoren 
die eigendom van de schuldenaar zijn, 
en eveneens om de rechten van vrucht
gebruik, erfpacht en opstal die aan de 
schuldenaar toebehoren. 

In artikel 1561 wordt het vraagstuk 
van het beslag op een onverdeeld 
aandeel van de schuldenaar geregeld. 

Luidens artikel 1562 mag de uitwin
ning van de persoonlijke onroerende 
goederen van de vrouw tegen haar 
worden vervolgd. Heeft de man het 
genot van die goederen, dan worden 
man en vrouw in de vervolging 
betrokken. 

Dan komt tenslotte de reeds 
besproken bepaling van artikel 1563. 

Dit zijn geen eigenlijke regels van het 
uitvoerend beslag op onroerende 
goederen. Dit beslag wordt daarin niet 
geregeld. Het zijn voorafgaande regels 
die de goederen die met beslag mogen 
worden bezwaard, nader omschrijven. 

Het zijn derhalve regels die geen deel 
hebben van de aard zelve van de proce
dure van het uitvoerend beslag. Het zijn 
regels die bijgevolg naar hun eigen aard 
beoordeeld moeten worden. Zij kunnen 
weliswaar van openbare orde zijn, doch 
niet omdat zij deel uitmaken van de 
bepalingen betreffende het uitvoerend 
beslag. 

Raakt de bepaling van artikel 1563 de 
openbare orde? 

Wanneer geen beding desaangaande 
tussen partijen werd gesloten, dan is het 
begrijpelijk dat de wet een regeling treft 
ten opzichte van de hypothecaire schuld
eiser, enerzijds om hem op te leggen 
eerst de goederen waarop hij een hypo
theek heeft, aan te spreken, anderzijds 
om hem in staat te stellen van die regel 
af te wijken, mits hij het bewijs !evert 
dat de verpande goederen niet volstaan 
om hem te waarborgen en met verlof 
van de beslagrechter. 

Maar kan men zeggen dat van deze 
laatste rege!ing niet kan afgeweken 
worden door een contractueel beding en 
dat hierdoor de openbare orde in het 
gedrang komt? 

Men merke op dat, wat die « andere >> 

goederen betreft, de hypothecaire schuld
eiser uiteraard niet bevoorrecht is en dat 
hij dus met de andere schuldeisers in 
elk geval (met of zonder beding) zal 
moeten delen. 

De vraag rijst, en wordt hier overigens 
niet verder onderzocht, of bij samenloop 
met andere chirografaire schuldeisers, 
de hypothecaire schuldeiser voor de alge
heelheid van zijn schuldvordering in 
aanmerking komt, dan we! slechts voor 
het dee! dat door de hypotheek niet 
gedekt wordt. De vraag vergt buiten kijf 
een grondig onderzoek en wordt geens-----------·-------1 zins opgelost door het geldig verklaren 

(7) Id., nr. 32. van het beding. 
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Er moet bovendien worden opgemerkt 
dat door het feit dat een dee! van de 
schuldvordering van de hypothecaire 
schuldeiser door de tegeldemaking van 
de andere goederen gedelgd wordt, zulks 
de bevrijding meebrengt van de 
verpande goederen en dus het onder
pand van de chirografaire schuldeisers 
vergroot. 

Dit alles wijst uit dat het beding dat 
hier wordt besproken, zelfs ten aanzien 
van de regeling van de rechten van de 
schuldeisers, niet noodzakelijk nadelig 
uitvalt. 

In ieder geval kan niet worden beslist 
dat dit beding in strijd is met regels van 
openbare orde. 

Ik ben derhalve van oordeel dat het 
beding als dusdanig wettig is. 

Nu kan ik overgaan tot het onderzoek 
I'm van het arrest en van het opgeworpen 
mid del. 

Het arrest constateert eerst dat de 
vraag die het hof van beroep wordt 
gesteld, beperkt is tot de geldigheid van 
het beding dat van artikel 1563 afwijkt. 

Het constateert vervolgens dat artikel 
1563 het vroeger artikel 4 van de wet 
van 15 augustus 1854 overneemt en dat 
die bepaling niet van openbare orde was. 

Het arrest beslist dan dat « waar de 
vormen voor de uitwinning van onroe
rende goederen vereenvoudigd werden, 
en thans nagenoeg die van de vroegere 
dadelijke uitwinning zijn, ze beschouwd 
moeten worden als onontbeerlijk voor de 
rechten van aile betrokkenen. Ze hebben 
derhalve een aard van openbare orde "· 

Dat is de betekenis van artikel 1626, 
dat de dadelijke uitwinning heeft 
geweerd en de huidige formaliteiten als 
een noodzakelijk minimum heeft opge
legd. Dit artikel heeft een algemene 
draagwijdte en slaat op aile pleegvormen 
en voorschriften, i.z. het uitvoerend 
beslag op onroerende goederen. 

Het arrest verwijst hier naar de ziens
wijze van Engels (B). 

Derhalve, besluit het arrest, zou het 
we1mg zin hebben uitzondering te 
maken voor artikel 1563, dat de schulde
naar moet beschermen tegen een moge
lijk misbruik, maar anderzijds voor de 
schuldenaar met een rechtmatig belang 
de mogelijkheid openlaat tot afwijking, 
maar onder controle van de rechter. 

(8} Zie loc.cd., biz. 29 en 131 

In deze beslissing komen aldus twee 
grote overwegingen naar voren : 

1) AI de pleegvormen van de uitvoe
ring op onroerende goederen zijn onont
beerlijk voor de bescherming van al de 
betrokkenen. Ze zijn derhalve van open
bare orde. 

De vraag rijst dan of de bepaling van 
artikel 1563 een regeling inhoudt die tot 
de eigenlijke uitvoering behoort. We 
hebben zoeven gezien dat er in dit 
verband een onderscheid dient te 
worden gemaakt en dat artikel 1626, dat 
de grondslag van de redenering van het 
arrest vormt, niets te maken heeft met 
de in artikel 1563 gegeven regel. 

2} Artikel 1563 houdt een bescher
mende maatregel in voor de schulde
naar. Dit is immers de kern van het 
vraagstuk. Is die bescherming van open
bare orde - of is ze van imperatieve 
aard, d.w.z. dat er niet van mag worden 
afgeweken v66r dat er een geschil 
ontstaat. Merken we in dit verband op 
dat in elk geval de wet dienaangaande 
niets bepaalt. 

Tot zover de analyse van het arrest. 
Tegen dit arrest doet eiseres een 

middel gelden, dat aileen betrekking 
heeft op het verzoek tot aanstelling van 
een notaris en dus daardoor op de gel
digheid van het beding, ter uitvoering 
waarvan die aanstelling wordt gevraagd, 
zonder voorafgaand verlof van de beslag
rechter. 

Het middel werpt op dat artikel 1626 
enkel verband houdt met het verbod een 
beding van dadelijke uitwinning in te 
lassen. Die bepaling belet geenszins dat 
een conventionele afwijking van de regel 
gesteld in artikel 1563, eerste lid, in het 
contract zou worden opgenomen. 

Mijn antwoord op het middel kan 
thans zeer kort zijn. 

Zoals uit de ontleding van het vraag
stuk blijkt, staat de bepaling van artikel 
1626 immers geheel los van de bepaling 
van artikel 1563. Deze bepaling betreft 
geenszins de procedure zelve van de 
uitwinning. 

Het arrest mocht bijgevolg niet 
bes!issen dat, gezien de bepaling van 
artikel 1626, de bepaling van artikel 1563 
ook van openbare orde is. 

Maar het arrest beslist tevens dat, 
vermits de bepaling van artikel 1563 een 
beschermingsmaatregel uitmaakt, zij ook 
om die reden de openbare orde raakt. 
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Zoals reeds werd aangestipt is die stel
ling eveneens onjuist, nu klaarblijkelijk 
de wetgever er niet aan gedacht heeft. 

Ik ben derhalve van oordeel dat het 
middel gegrond is. 

Besluit: cassatie. 

ARREST 

(A.R. nr. 2 E.V.) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 29 september 
1983 door het Hof van Beroep te 
Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1563, 1622, 1626 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest het verzoek van 
eiseres afwijst, strekkend tot de aanstel
ling van een notaris, belast met de 
verkoop van door eiseres in beslag 
genomen onroerende goederen . en met 
de verrichting tot rangregelmg, op 
grond : dat eiseres bij notarii:He akte aan 
de echtgenoten D.-D. (lees: F.-V. en 
D.-D.) een krediet toestond, met als 
waarborg een hypotheek op een aan de 
schuldenaars toebehorend goed; dat in 
die akte volgend beding werd opge
nomen onder artikel 13 : « Indien de 
kredietnemers hun verbintenissen niet 
uitvoeren, heeft de bank (eiseres) het 
recht gelijktijdig de verkoop te vervolgen 
van de gehypothekeerde goederen en 
van de andere goederen, die aan de 
kredietnemers toebehoren. Zij mag zelfs 
de vervolgingen instellen met de verkoop 
van deze laatste goederen zonder de 
ontoereikendheid der gehypothekeerde 
goederen te moeten bewijzen, en dit in 
afwijking van artikel 1563 van het 
Gerechtelijk Wetboek »; dat het de vraag 
is of bij voorafgaand beding geldig kon 
afgeweken worden van het verbod van 
artikel 1563, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek; dat het ongetwijfeld juist is 
dat artikel 1563 het vroegere artikel 4 
van de wet va:n 15 augustus 1854 
herneemt, waarvan algemeen werd 
aangenomen dat het niet van openbare 
orde was; dat echter de vormen voor de 
uitwinning van onroerend goed, waar 
deze vereenvoudigd werden en thans 
nagenoeg deze zijn van de vroegere 
dadelijke uitwinning, moeten beschouwd 
worden als onontbeerlijk voor de rechten 
van alle betrokkenen; dat ze der halve 

van openbare orde zijn, krachtens 
artikel 1626 van het Gerechtelijk 
Wetboek; dat deze bepaling, die de dade
lijke uitwinning heeft geweerd en de 
huidige formaliteiten als een noodzftke
lijk minimum heeft opge!egd, een alge
mene draagwijdte heeft en betrekking 
heeft op alle pleegvormen en . voor
schriften inzake uitvoerend beslag op 
onroerend goed; dat het weinig zin zou 
hebben hierop uitzondering te maken 
voor artikel 1563 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat enerzijds de schuldenaar 
moet beschermen tegen een mogelijk 
misbruik, doch anderzijds voor de 
schuldeiser met een rechtmatig belang 
de mogelijkheid tot afwijking openlaat, 
zij het ·onder controle van de beslag
rechter, 

terwijl artikel 1626 van het Gerechte
!ijk Wetboek enkel bepaalt dat het 
beding dat de schuldeiser, bij niet-nako
ming van de jegens hem aangegane 
verbintenissen, het recht heeft de onroe
rende goederen van zijn schuldenaar te 
doen verkopen « zonder inachtneming 
van de formaliteiten voorgeschreven 
voor het uitvoerend beslag op onroerend 
goed », als niet bestaande wordt 
beschouwd; deze bepaling slechts betrek
king heeft op de « formaliteiten van het 
uitvoerend beslag », en zich niet verzet 
tegen een conventionele afwijking van 
de regel van artikel 1563, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, dit is tegen 
een verkoop van andere goederen dan 
deze waarvoor hypotheek werd verleend, 
voor zover de daarop toepasselijke 
vormen in acht worden genomen; zodat 
het arrest, dat niettemin beslist dat de 
regel van artiekl 1563, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek de openbare orde 
raakt niet wettelijk verantwoord is 
(sche~ding van alle in het middel aange
wezen bepalingen) : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert in welk opzicht de arti
kelen 97 van de Grondwet en 1622 
van het Gerechtelijk Wetboek 
werden geschonden; 

Overwegende dat artikel 1626 van 
het Gerechtelijk Wetboek tot doel 
heeft elk beding te verbieden dat tot 
gevolg zou hebben een soortgelijke 
rechtspleging als dadelijke uitwin
ning in te voeren, en derhalve van 
de procedurevormen die voor de 
gedwongen tenuitvoerlegging op 
onroerende goederen worden voor
geschreven, af te wijken; 
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Overwegende dat de artikelen 
1560 tot 1563 tot voorwerp hebben 
de goederen aan te duiden die 
voor gedwongen tenuitvoerlegging 
vatbaar zijn; dat die bepalingen 
echter niet de eigenlijke procedure
vormen van de gedwongen tenuit
voerlegging op onroeri:mde goederen 
regelen; dat in het bijzonder artikel 
1563 het recht van ,de hypotheek
houdende schuldeiser uitdrukkelijk 
erkent om, benevens de hem 
verpande goederen, ook de andere 
goederen van de schuldenaar in de 
gedwongen tenuitvoerlegging te 
betrekken; dat die bepaling evenwel 
daartoe voorwaarden ''stelt, ten einde 
de rechten van de schuldenaar en 
van derden te vrijwaren; dat de wet 
echter geen enkele sanctie op het 
niet naleven van die voorwaarden 
stelt; dat die bepaling, die de private 
belangen van partijen regelt, 
derhalve noch de openbare orde 
raakt noch dwingend recht uit
maakt; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
partijen onder elkaar vrijelijk 
mogen overeenkomen van de bepa
ling van artikel 1563 af te wijken; 

Dat het hof van beroep dus niet 
wettig beslist dat de partijen van 
dat artikel niet bij overeenkomst 
mogen afwijken; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde 
arrest. 

Nr. 530 

3' KAMER - 6 mei 1985 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHER!VIDE WERK

NEMER - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE 
REDEN - VERZOEK TOT DE ARBEIDSRECHT-
BANK TERMIJN 
VERZOEKSCHRIFTEN 
FElTEN. 

VERSCHEIDJ:NE 
VERSCHEIDENE 

Het arbeidsgerecht kan verscheidene 
feiten samen als dringende reden voor 
het ontslag van een beschermde werk
nemer in aanmerking nemen, wanneer 
elk van de feiten is aangevoerd in een 
verzoekschrift dat is neergelegd 
binnen drie werkdagen nadat de werk
gever van het feit kennis heeft 
gekregen (1). (Art. 21, § 2, tweede lid, 
Bedri,ifsorganisatiewet en art. 1bis, § 2, 
tweede lid, Gezondheid en Veilig
heidswet.) 

(SCHOOFS T. MAKRO N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4691) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 22 juni 1984 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 702 en 807 
van het Gerechtelijk Wetboek, van het 
algemeen rechtsbeginsel naar luid 
waarvan de rechter geen uitspraak mag 
doen over niet gevorderde zaken, zoals 
dit bevestigd wordt in artikel 1138, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek, van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiedi
ging van het recht van verdediging, van 
de artikelen 21, § 2, tweede lid, van de 
wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, gewij
zigd bij koninklijk besluit nr. 4 van 11 
oktober 1978, 1bis, § 2, tweede lid, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, gewi.i-

3 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
cte h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever · de h. Mattijs, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 1-----------------
Krings, procureur-generaal - AdFocaat: 
mr. Simont, 

(1) Zie Cass., 18 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr 377). · 
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zigd bij koninklijk besluit nr. 4 van 11 
oktober 1978, en 35, derde lid, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat het beroepen vonnis " na 
onderzoek, aileen van de feiten vermeld 
in het verzoekschrift van 20 april 1984 "• 
voor recht zegt dat de feiten 
omschreven in het verzoekschrift van 20 
april 1984 ten laste van Schoofs Hubert 
een dringende reden uitmaken welke 
zijn onmiddellijk ontslag wettigen 
zonder schadevergoeding ••, en na te 
hebben overwogen dat, wat de feiten 
betreft, aangehaald in het verzoekschrift 
van 20 april 1984, eiser " derhalve onge
twijfeld een fout begaan (heeft) door op 
18 april 1984 niet te werken voor 
(verweerster), zonder daarvoor toelating 
te hebben bekomen en zonder (verweer
ster) zelfs verwittigd te hebben ''• maar 
dat deze fout aileen echter geen drin
gende reden oplevert, en, wat de feiten 
betreft, aangehaald in het verzoekschrift 
van 25 april 1984, aan eiser terecht 
verweten wordt " dat hij de reeds op 10 
april 1984 aangemaakte kaarten opnam 
in zijn weekverslag van 16-20 april 1984 
en aldus een vals beeld over zijn activi
teit in die periode gaf >>, beslist, met 
gedeeltelijke bevestiging van het be
roepen vonnis, dat " de feiten vermeld in 
het verzoekschrift van 20 april 1984 
samen met deze vermeld in het 
verzoekschrift van 25 april 1984 een drin
gende reden uitmaken ••, eisers hoger 
beroep afwij st en hem tot de kosten 
veroordeelt, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, slechts als grand 

voor een ontslag wegens dringende 
reden van een beschermde werknemer 
in acht kan worden genomen het feit dat 
sedert minder dan drie werkdagen aan 
de werkgever bekemd is, en de werk
gever die een beschermde werknemer 
wegens dringende reden wil ontslaan, 
gehouden is binnen drie werkdagen na 
kennisneming van de als dringende 
reden in te roepen feiten, de zaak 
aanhangig te maken bij de arbeidsrecht
bank ten einde de erkenning van de 
dringende reden te bekomen; feiten of 
omstandigheden die aan de werkgever 
bekend zijn sedert meer dan drie werk
dagen v66r de aanhangigmaking bij de 
arbeidsgerechten van de vordering tot 
erkenning van de als dringende reden 
mgeroepen feiten, slechts kunnen 
worden aangevoerd tot staving van (het 

gewichtig karakter van) de als dringende 
reden ingeroepen feiten, zonder noch
tans op zichzelf, of samen met andere 
feiten, zonder nochtans op zichzelf, of 
samen met andere feiten, als dringende 
reden te mogen worden beschouwd; het 
arbeidshof derhalve, voor zover de 
rechters het voorwerp van de vordering 
van verweerster niet zouden hebben 
miskend, alleszins door de feiten 
vermeld in het verzoekschrift van 20 
april 1984, samen met de feiten vermeld 
in het verzoekschrift van 25 april 1984, te 
beschouwen als dringende reden tot 
ontslag van eiser, de artikelen 21, § 2, 
tweede lid, van de wet van 20 september 
1948, gewijzigd bij koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978, 1bis, § 2, 
tweede lid, van de wet van 10 juni 1952, 
gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, en 35, derde lid, van de 
wet van 3 juli 1978 schendt: 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser niet be
twist dat verweerster elk van beide 
verzoekschriften bij de arbeidsrecht
bank heeft ingediend binnen drie 
werkdagen nadat zij kennis kreeg 
van de feiten die zij ih elk ver
zoekschrift als dringende reden aan
voerde; 

Dat het arbeidsgerecht verschil
lende feiten samen als dringende 
reden voor het ontslag van een 
beschermde werknemer in aanmer
king kan nemen, wanneer elk van 
de feiten is aangevoerd in een 
verzoekschrift dat is neergelegd 
binnen drie werkdagen nadat de 
werkgever van het feit kennis heeft 
gekregen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede m1ddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, ... 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de vordu.i.ng tot 
bindendverklaring van het arrest bij 
gebrek aan belang niet ontvankclijk 
is; 
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Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre dit het 
beroepen vonnis bevestigt wat 
betreft het bedrag van de rechtsple
gingsvergoeding in eerste aanleg 
voor verweerster; verwerpt de voor
ziening voor het overige alsmede de 
vordering tot bindendverklaring van 
het arrest; beveelt dat van onder
havig 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 
2 aak naar het Arbeidshof te 
Antwerpen. 

_ 6 mei 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 531 

3' KAMER - 6 mei 1985 

zinnig is, wanneer wordt aangevoerd 
dat de beslisisng in beide uitleggingen 
die het van de redengeving geeft, 
onwettig is (1). 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. VERSPECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4707) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 7 april 1983 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech
telijk Wetboek, 153, inzonderheid 1", van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, gewijzigd door de konink
lijke besluiten van 11 september 1964, 4 
april 1966, 22 november 1977 en 5 
oktober 1979, 77, inzonderheid eerste lid, 
2°, van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid, gewijzigd door 
de ministerii:He besluiten van 25 sep
tember 1964 en 1 december 1978, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de administra-
tieve beslissing vernietigt waarbij de 
door verweerster gevraagde vrijstelling 

OP van stempelcontrole om medische 
WERKLOOSHEIDSUITKERING - CONTROLE redenen geweigerd werd omdat uit het 
- VRIJSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKT- door de geneesheer van het gewestelijk 
HElD - BEOORDELING. bureau van de Rijksdienst voor Arbeids

lo W}!;RKLOOSHEID RECHT 

2° CASSATIEMIDDELEN REDENGE-

VING DUBBELZINNIGHEID BEIDE 
UITLEGGINGEN ONWETTIG. 

1o Wanneer de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening weigert de werkloze van 
controle vrij te stellen omdat hij 
volgens de vaststelling van de genees
heer van het gewestelijk bureau 
minder dan 33 pet. arbeidsongeschikt 
is, mag de werkloze de aldus vastge-

. stelde graad van arbeidsongeschikt
heid voor de arbeidsgerechten 
betwisten. (Art. 77, eerste lid, 2°, M.B. 
4 juni 1964.) 

voorziening ingesteld onderzoek (van 3 
november 1981) gebleken was dat de 
fysieke arbeidsongeschiktheid van ver
weerster slechts 20 pet. bedroeg en er 
geen reden tot vrijstelling bestond; het 
arrest zijn beslissing laat steunen op de 
overwegingen dat, hoewel de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening beweert dat 
alleen de geneesheer van het gewestelijk 
bureau de graad van arbeidsongeschikt
heid vaststelt, de betrokken werknemer 
echter steeds de gegrondheid van deze 
vaststelling kan betwisten, en dat in 
onderhavig geval het arbeidshof van 
oordeel is dat, gelet op de door verweer
ster voorgelegde attesten, deze meer dan 
33 pet. arbeidsongeschikt was, 

2° Niet ontvankelijk is het middel in 1-----------------
zoverre het schending van artikel 97 
van Grondwet aanvoert, op grand dat 
de redengeving van het arrest dubbel-

(1) Cass., 15 maart 1984, A.R. nr. 7005 
(A.C., 1983-84, nr. 409). 
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terwijl, eerste onderdeel, overeen
komstig artikel 153, § 1, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloos
heid, de minister bepaalt in welke 
gevallen en onder welke voorwaarden 
vrijstelling van werklozencontrole kan 
worden verleend; overeenkomstig het ter 
uitvoering daarvan genomen artikel 77 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964, van de gemeentelijke stempelcon
trole (onder meer) worden vrijgesteld de 
werklozen wier arbeidsongeschiktheid 
ten minste 33 pet. bedraagt en die reeds 
meer dan een jaar volledig werkloos 
zijn, de commissie van advies deze vrij
stelling in individuele gevallen mag 
uitbreiden tot de werklozen wier onge
schiktheid geen 33 pet. bedraagt, en de 
graad van fysieke arbeidsongeschiktheid 
wordt vastgesteld door de geneesheer 
van het gewestelijk bureau; uit deze 
bepalingen blijkt dat de uitslag van het 
medisch onderzoek door de geneesheer 
van het gewestelijk bureau beslissend is 
voor de vaststelling van de graad van 
arbeidsongeschiktheid, vereist voor de 
vrijstelling van stempelcontrole en dat 
de aldus vastgestelde graad. van arbeids
ongeschiktheid niet meer kan betwist 
worden bij de arbeidsgerechten; het 
arrest derhalve de genoemde bepalingen 
van het koninklijk besluit en van het 
ministerieel besluit schendt door zich 
bevoegd te achten tot het beslechten van 
een betwisting nopens een overeen
komstig artikel 77 van het ministerieel 
besluit door de geneesheer van het 
gewestelijk bureau gedane vaststelling 
van de graad van arbeidsongeschiktheid 
(schending van artikel 77, eerste lid, 2", 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 en, voor zover nodig, van artikel 
153, § 1, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963}; 

tweede onderdeel, zelfs indien zou 
moeten worden aangenomen, quod non, 
dat de ter uitvoering van artikel 77, 
eerste lid, 2", van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 door de geneesheer van 
het gewestelijk bureau gedane vaststel
ling wel voor de arbeidsgerechten kan 
aangevochten worden, het arbeidshof 
niet op wettige wijze tot het besluit kon 
komen dat de arbeidsongeschiktheid van 
verweerder meer dan 33 pet. bedroeg op 
grond van de enkele overweging « dat, 
gelet op de medische attesten die belang
hebbende overlegt, deze meer dan 33 pet. 
arbeidsongeschikt was >>, aangezien het 
arrest, door aldus te redeneren, ofwel 
bedoeld heeft te zeggen dat de graad van 

arbeidsongeschiktheid die van de werk
loze vereist wordt voor het bekomen van 
vrijstelling van stempelcontrole, wordt 
vastgesteld door de behandelende 
geneesheer van de werkloze, in welk 
geval het arrest de bepaling schendt van 
artikel 77 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 luidens welke genoemde 
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld 
door de geneesheer van het gewestelijk 
bureau (schending van artikel 77, eerste 
lid, 2", van het ministerieel besluit van 4 
juni 1964 en, voor zover nodig, van 
artikel 153, § 1, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963}; het arrest 
ofwel bedoeld heeft te zeggen dat, bij 
strijdigheid tussen de vaststellingen van 
de geneesheer van het gewestelijk 
bureau en die van de behandelende 
geneesheer, de voorkeur, althans in 
huidig geval, moet uitgaan naar de vast
stellingen van laatstgenoemde, in welk 
geval het arrest de bepaling van 
genoemd artikel 77 schendt door niet uit 
te leggen waarom de voorkeur moest 
uitgaan naar de vaststellingen van de 
behandelende geneesheer, hetgeen het 
arrest nochtans moest uitleggen vermits, 
overeenkomstig genoemd artikel 77, de 
vaststellingen van de geneesheer van het 
gewestelijk bureau ter zake beslissend 
zijn (schending van artikel 77, eerste lid, 
2", van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 en, voor zover nodig, van artikel 
153, § 1, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963}; het arrest, wegens 
deze dubbelzinnigheid of onduidelijk
heid, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 77, 

eerste lid, 2°, van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 inzake werk
loosheid, genomen ter uitvoering 
van artikel 153, § 1, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 20 
december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, be
paalt dat ervan worden vrijgesteld 
zich ter gemeente controle aan te 
bieden de werklozen wier arbeidson
geschiktheid ten minste 33 pet. 
bedraagt en die reeds meer dan een 
jaar volledig werkloos zijn, en dat 
de graad van de fysieke arbeidson
geschiktheid door de geneesheer 
van het gewestelijk bureau wordt 
vastgesteld; 
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Dat die bepalingen niet inhouden 
dat de aldus vastgestelde graad van 
arbeidsongeschiktheid niet meer 
kan worden betwist voor de arbeids
gerechten; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
niet ontvankelijk is in zoverre het 
aanvoert dat de redengeving van het. 
arrest dubbelzinig is, nu het betoogt 
dat de beslissing in de beide uitleg
r;ingen die het van de redengeving 
geeft, onwettig is; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest, met de in het middel 
weergegeven consideransen, duide
lijk te kennen geeft dat, naar het 
oordeel van het arbeidshof, de door 
verweerster overgelegde medische 
attesten, in strijd met de vaststel
ling van de geneesheer van het 
gewestelijk bureau van eiser, het 
bewijs leveren dat verweerster meer 
dan 33 pet. arbeidsongeschikt is; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de vor
dering, veroordeelt eiser in de kos
ten. 

6 mei 1985 - 3• kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Soetaert, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Simont en 
Biitzler. 

Nr. 532 

3" KAMER - 6 mei 1985 

1° TAALGEBRUih. - SOCIALE BETREK 
KINGEN TUSSEN WERKGEVERS EN WERKNE 

MERS - NEDERLANDS TAALDECREET -
TOEPASSINGSGEBIED - PERSONEN IN HE1 
NEDERLANDSE TAALGEBIED TEWERKGE 
STELD - TAALGRENSGEMEENTEN. 

2° TAALGEBRUIK - SOCIALE BETREK 
KINGEN TUSSEN WERKGEVERS EN WERKNE· 
MERS - AKTEN EN BESCHEIDEN BESTEMI' 
VOOR HET PERSONEEL - ONTSLAGBRIEF. 

3° TAALGEBRUIK - SOCIALE BETREK
KINGEN TUSSEN WERKGEVERS EN WERKNE
MERS - ONTSLAGBRIEF - BEDRiJF MET 
EXPLOITATIEZETEL IN HET FRANSE TAALGE
BIED - IN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED 
TEWERKGESTELDE WERKNEMER - TAAL 
WAARIN DE BRIEF MOET WORDEN GESTELD .. 

4° ARBITRAGEHOF PREJUDICIELE• 
VRAAG - STRIJDIGHEID TUSSEN WET EN 
DECREET. 

5° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRIJDIG
HEID TUSSEN WET EN DECREET - PREJU
DICIELE VRAAG - ARBITRAGEHOF. 

6° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- STRIJDIGHEID TUSSEN WET EN DECREET 
- PREJUDICIELE VRAAG - ARBITRAGEHOF. 

1° Het bepaalde in art. 1 van het Neder
Jandse Taaldecreet, luidens hetwelk 
het decreet van toepassing is op de 
natuurlijke personen en rechtsper
sonen die een exploitatiezetel in het 
Nederlandse taalgebied hebben of die 
personeel in het Nederlandse taalge
bied tewerkstellen, maakt geen onder
scheid naargelang het Nederlandse 
taalgebied waar het personeel tewerk
gesteld is, al dan niet gemeenten 
omvat die aan een ander taalgebied 
palen en waar de wet het gebruik van 
een andere taal dan het Nederlands 
voorschrijft of toelaat (1). 

2o Voor de toepassing van art. 52, § 1, 
Taalwet Bestuurszaken is een ontslag
brief een stuk dat bestemd is voor het 
personeel (2). 

3o De ontslagbrief die een prive nijver
heid-, handels- of financiebedrijf 
waarvan de exploitatiezetel in het 
Franse taalgebied is gevestigd, richt 

(1) en (2) Zie Cass., 11 juni 1979 
(A.C., 1978-79, 1192) met cone!. O.M. Zie ook 
Cass., 30 maart 1981 (A.C., 1980-81, 851) met 
cone!. O.M. in Tijdschrift voor Bestuursweten· 
schappen en Publiekrecht, 1981, 594. 
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aan een in het Nederlandse taalgebied 
tewerkgestelde werknemer, moet in 
het Nederlands gesteld zijn met 
toepassing van het Nederlandse Taal
decreet en in het Frans met toepassing 
van artikel 52, § 1, Taalwet Bestuurs
zaken (3). 

4", 5° en 6° Wanneer een voorziening de 
uitspraak over een conflict tussen een 
wetsbepaling en een decreet van 
een Gemeenschapsraad noodzakelijk 
maakt, stelt het Hof aan het Arbitra
gehof de prejudiciele vraag of de wets
bepaling dan wei het decreet de regels 
schendt die door of krachtens de 
Grondwet zijn gesteld voor het 
bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat en de 
Gemeenschappen (4). (Art. 15, § 1, a, 
wet 28 juni 1983.) 

{POLLEUN!S T. BRAGARD N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4719) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 15 mei 1984 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

doordat het arrest de door eiser inge
stelde vordering tot betaling van 341.066 
frank opzeggingsvergoeding en 127.900 
frank uitwinningsvergoeding door ver
weerster ongegrond verklaart, op de 
volgende gronden: " Naar luid van 
artikel 59bis, § 3, 3°, van de Grondwet 
regelen de Gemeenschapsraden, bij 
uitsluiting van de wetgever, ieder wat 
hem betreft, bij decreet, het gebruik van 
de talen voor de sociale betrekkingen 
tussen de werkgevers en hun personeel, 
alsmede de door de wet en verorde
ningen voorgeschreven akten en 
bescheiden van de ondernemingen. 
Krachtens artikel 59bis, § 4, tweede lid, 
hebben de decreten, genomen bij toepas
sing van voornoemde § 3, kracht van 
wet, respectievelijk in het Nederlands 
taalgebied en in het Frans taalgebied, 
uitgezonderd o.m. wat betreft de 
gemeenten of groepen van gemeenten 
palend aan een ander taalgebied en 
waar de wet het gebruik van een andere· 
taal dan die van het gebied waarin zij 
gelegen zijn, voorschrijft of toelaat. Nu, 
naar luid van artikel 8 van het konink
lijk besluit van 18 juli 1966 houdende 
coiirdinatie van de wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, de 
gemeenten Moelingen, Sint-Pieters-Voe
ren en Sint-Martens-Voeren, 's-Graven
voeren, Teuven en Remersdaal behoren 
tot de " taalgrensgemeenten " waarin het 
gebruik van een andere taal dan het 
Nederlands is toegelaten, is het Taalde
creet van 19 juli 1973 in deze aan het 

Over het middel, afgeleid uit de schen- Franse taalgebied grenzende groep van 
ding van de artikelen 3bis, 23, 59bis, §§ 3, gemeenten niet van toepassing. Derhalve 
3", en 4, tweede lid, van de Grondwet, 15 strekte de tewerkstellingssector van 
van de wet van 28 juni 1983 houdende de (eiser) zich tegelijk uit over, enerzijds, 
inrichting, de bevoegdheid en de werking een streek waar de taalregeling van de 
van het Arbitragehof, 2, 3, § 1, 1°, 8, 10o, bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 
52, § 1, 58 van de bij koninklijk besluit gecoiirdineerde wetten van toepassing 
van 18 juli 1966 gecoiirdineerde wetten zijn (Voergemeenten) en, anderzijds, een 
op het gebruik van de talen in bestuurs- streek waar het Taaldecreet van 19 juli 
zaken, 1, eerste lid, 2 en 10 van het 1973 moet worden toegepast (de overige 
decreet van 19 juli 1973 van de Cultuur- gemeenten van de provincie Limburg). 
raad voor de Nederlandse Cultuurge- Ten deze client onderzocht in welke taal 
meenschap tot regeling van het gebruik in deze omstandigheden een ontslagbrief 
van de talen voor de sociale betrek- moet worden opgesteld door een werk
kingen tussen de werkgevers en de gever waarvan de exploitatiezetel in· het 
werknemers, alsmede van de door de Franse taalgebied gevestigd is. Naar luid 
wet en de verordeningen voorgeschreven van artikel 52, § 1, lid 1, van de bij 
akten en bescheiden van de onderne- koninklijk besluit van 18 juli 1966 
mingen, gecoiirdineerde wetten op het gebruik 
-------------------! van de talen in bestuurszaken gebruiken 

(3) Cass., 11 juni 1979, vermeld in de vorige 
noot. 

(4) Cass., 14 mei 1984, A.R. nr. 4206 
(A.C., 1983-84, nr. 523) met cone!. O.M. 

de private ondernemingen voor akten en 
bescheiden, die voorgeschreven zijn bij 
wetten en reglementen en voor die 
welke bestemd zijn voor hun personeel, 
de taal van het gebied waar hun exploi-
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tatiezetel of onderscheiden exploitatieze
tels gevestigd zijn. Indien deze regel ten 
deze van toepassing zou zijn, kon de 
ontslagbrief van 29 februari 1980 rechts
geldig in het Frans gesteld worden, 
vermits de exploitatiezetel van verweer
ster te Arlon en derhalve in het Franse 
taalgebied gevestigd is. De artikelen 1, 2 
en 5 van het Taaldecreet van de Neder
landse Cultuurraad van 19 juli 1973 
leggen echter aan de werkgever de 
verplichting op de wettelijke voorge
schreven akte, alsmede alle documenten 
welke bestemd zijn voor het personeel, 
in het Nederlands te stelleh, wanneer 
het personeel in het Nederlands taalge
bied (tewerkgesteld is), waar ook de 
exploitatiezetel gevestigd zij. Aldus heeft 
het Taaldecreet van 19 juli 1973 artikel 
52, § 1, van de gecoi:irdineerde wetten op 
het gebruik van de talen in bestuurs
zaken gewijzigd en aangevuld door het 
invoeren van het criterium "tewerkge
steld zijn in het Nederlands taalgebied ". 
De bevoegdheid om aldus te handelen 
put de Cultuurraad uit artikel 59bis, § 3, 
3°, van de Grondwet, dat bepaalt dat 
deze Raad, bij uitsluiting van de 
wetgever, bij decreet het gebruik regelt 
van de talen van de sociale betrekkingen 
tussen de werkgevers en hun personeel, 
alsmede de door de wet en de verorde
ningen voorgeschreven akten en 
bescheiden van de ondernemingen. Met 
verwijzing naar de artikelen 3ter en 
59bis, § 4, van de Grondwet moet 
evenwel worden gesteld dat het een 
toegewezen bevoegdheid betreft, waar
van de reikwijdte strikt beperkt is 
tot het eigen taalgebied, daarenboven 
rekening gehouden met de in het tweede 
lid van § 4 van artikel 59 bis voorziene 
beperkende uitzonderingen met betrek
king tot de "taalgrensgemeenten ". Uit 
deze territoriale bevoegdh.~idsbeperk~ng i 
van de Cultuurraad tot ZIJn taalgeb1ed: 
vloeit voort dat wanneer het Taaldecreet 
als criterium hanteert het " tewerkge
steld zijn in het Nederlands taalgebied ", 
dit niet uitgebreid kan worden tot het 
"tewerkgesteld zijn in het Nederlands 
en Frans taalgebied ". Hetzelfde beginsel 
geldt wanneer, zoals ten deze, met de 
" taalgrensgemeenten " het geval is, het 
een streek betreft die, alhoewel beho
rend tot het Nederlandse taalgebied, met 
betrekking tot een bepaalde materie, 
krachtens de Grondwet aan de bevoegd
heid van de Cultuurraad is onttrokken. 
Dit betekent dat het Taaldecreet van 19 
juli 1973 niet toepasselijk is ingeval de 
exploitatiezetel van de werkgever buiten 

het Nederlandse taalgebied gevestigd is, 
terwijl de activiteit van de werknemer 
zich niet beperkt tot het gebied dat aan 
de bevoegdheid van de Nederlandse 
Cultuurraad onderworpen is, doch boven
dien tegelijk uitgeoefend wordt in de 
" taalgrensgemeenten " van het Neder
landse taalgebied, waar, met betrekking 
tot de kwestieuze materie, de Neder
landse Cultuurraad niet bevoegd is, ook 
al worden de prestaties hoofdzakelijk in 
het eerstvermelde gebied geleverd. Nu 
ten deze de exploitatiezetel van 
(verweerster) zich in Wallonie bevindt en 
eiser prestatie leverde in de eerder 
vermelde "taalgrensgemeenten ", waar 
de Nederlandse Cultuurraad, met betrek
king tot de taalregeling voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en 
werknemers, niet bevoegd is, diende 
(verweerster) bij het opstellen van de 
ontslagbrief van 29 februari 1980 de 
regels van het Taaldecreet van 19 juli 
1973 niet na te !even en moest zij, krach
tens de bepalingen van artikel 53, § 1, 
eerste lid, van de gecoi:irdineerde wetten 
op het gebruik der talen in bestuurs
zaken, de Franse taal gebruiken "• 

terwijl, eerste onderdeel, de bepa
lingen van artikel 1 van het decreet van 
19 juli 1973 van de Cultuurraad voor de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap, vol
gens welke het decreet toepasselijk is op 
rechtspersonen die personeel in het 
Nederlandse taalgebied tewerkstellen, op 
eiser,. die door verweerster in de 
provmcie Limburg tewerkgesteld is, 
toepasselijk is, zodat de ontslagbrief van 
29 februari 1980 in het Nederlands had 
moeten opgesteld zijn en deze brief, in 
het Frans gesteld, nietig is; het feit dat 
de gemeenten Herstappe en Voeren, die 
behoren tot de provincie Limburg, aan 
de toepassing van het decreet van 19 juli 
1973 onttrokken zijn, geen afbreuk doet 
aan de toepassing van dit decreet van 19 
juli 1973, .daar eiser hoofdzakelijk in het 
uitsluitend Nederlandse taalgebied van 
de provincie Limburg tewerkgesteld is 
(schending van de artikelen 3bis, 59bis, 
§§ 3, 3°, en 4, tweede lid, van de 
Grondwet, 1, eerste lid, 2, 10 van het 
decreet van 19 juli 1973, 2, 3, § 1, 1°, en 8, 
lOo, van het koninklijk besluit van 18 juli 
1966); .. 

tweede onderdeel, het arrest ten 
onrechte beslist dat de in de Franse taal 
gestelde ontslagbrief van 29 februari 
1980 niet nietig zou zijn omdat hij onder 
toepassing zou vallen van artikel 52, § 1, 
van de Taalwet in Bestuurszaken, 
volgens hetwelk deze brief in het Frans 
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zou mogen gesteld worden daar verweer
ster haar exploitatiezetel te Aarlen, in 
het Franse taalgebied, heeft; deze 
ontslagbrief, die een individuele akte is, 
en geen handeling van het openbaar 
gezag noch een gerechtszaak is, echter 
niet beoogd wordt door de bepalingen 
van artikel 52, § 1, van de Taalwet in 
Bestuurszaken, zodat het arrest ten 
onrechte toepassing van deze wet maakt 
(schending van de artikelen 23, 59bis, 
§§ 3, 3°, en 4, tweede lid, van de 
Grondwet, 52, § 1, en 58 van het konink
lijk besluit van 18 juli 1966); ingeval er 
anders over geoordeeld zou worden, de 
zaak bij de prejudiciele vraag naar het 
Arbitragehof dient te worden verwezen 
(schending van artikel 15, §§ 1, a, en 2 
van de wet van 28 juni 1983); 

derde onderdeel, ingeval de bepalingen 
van artikel 52, § 1, en 58 van de Taalwet 
in Bestuurszaken ter zake toepasselijk 
zijn op de ontslagbrief van 29 februari 
1980, er een conflict bestaat tussen ener
zijds deze wet, volgens welke de ontslag
brief, opgezonden door verweerster die 
een exploitatiezetel in het Franse taalge
bied heeft, in het Frans gesteld wordt, 
en de bepalingen van de artikelen 1, 2 en 
10 van het decreet van 19 juli 1973, 
volgens welke deze ontslagbrief, gericht 
aan eiser, die tewerkgesteld is in de 
provincie Limburg, Nederlands taalge
bied, in het Nederlands moet gesteld 
zijn; het feit dat deze provincie twee 
gemeenten bevat die taalfaciliteiten 
kennen aan deze nietigheid geen 
afbreuk doet; gezien dit conflict, de zaak 
dient verwezen te worden naar het Arbi
tragehof voor prejudiciele beslissing 
(schending van de artikelen 3bis, 59bis, 
§§ 3, 3°, en 4, tweede lid, van de 
Grondwet, 1, eerste lid, 2, 10 van het 
decreet van 19 juli 1973, 2, 3, § 1, 1°, 8, 
10°, 52, § 1, 58 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1966, en 15, § 1, a en b, en § 2, 
van de wet van 28 juni 1983) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster, met exploita
tiezetel in het Franse taalgebied, 
eiser bij een in het Frans gestelde 
brief van 29 februari 1980 heeft 
ontslagen uit zijn dienstbetrekking 
als verkoper in de sector die zich 
uitstrekte over de provincie 
Limburg, met inbegrip onder meer 
van Voeren; dat het de stelling van 
eiser, volgens welke die ontslagbrief 
nietig was, verwerpt op grand, 
eensdeels, dat, naar luid van artikel 

52, § 1, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1966 houdende 
coi:irdinatie van de wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurs
zaken, de private nijverheids-, 
handels- en financiebedrijven voor 
de akten en bescheiden die voorge
schreven zijn door de wetten en 
reglementen en die welke · bestemd 
zijn voor hun personeel, de taal van 
het gebied waar hun exploitatiezetel 
gevestigd is, gebruiken, ten deze het 
Frans, en, anderdeels, dat het Taal
decreet van 19 juli 1973 van de 
Cultuurraad voor de Nederland!')e 
Cultuurgemeenschap, dat in zijn 
artikelen 1, 2 en 5 voorschrijft zoda
nige akten in het Nederlands te 
stellen, wanneer het personeel in 
het Nederlands taalgebied tewerkge
steld is, ter zake niet toepasselijk 
kan zijn, omdat die Cultuurraad 
enkel bevoegd is voor het Neder
landse taalgebied, met uitsluiting 
van onder meer taalgrensgemeenten 
als Voeren, terwijl de werkzaamheid 
van eiser zich mede uitstrekte over 
de gemeente Voeren; 

Overwegende dat het arrest 
zodoende uitspraak doet over een 
conflict tussen het genoemde 
decreet en de genoemde gecoi:irdi
neerde wetten, welk conflict krach
tens artikel 107ter van de Grondwet 
wordt geregeld door het Arbitra
gehof; 

Dat, volgens artikel 15, § 1, a, van 
de wet van 28 juni 1983 houdende 
de inrichting, de bevoegdheid en de 
werking van het Arbitragehof, een 
conflict tussen een wet en een 
decreet een schending inhoudt van 
de regels die door of krachtens de 
Grondwet zijn vastgesteld voor het 
bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat, de 

. gemeenschappen en de gewesten; 
Overwegende dat het middel de 

door het arrest aan dat conflict 
gegeven oplossing aanvecht op 
grond dat: (1) artikel 1 van het 
decreet van 19 juli 1973 van de 
Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap toepasselijk is 
zowel op verweerster, die personeel 
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in het Nederlands taalgebied 
tewerkstelt, als op eiser, die hoofd
zakelijk in het Nederlandse taalge
bied tewerkgesteld is, (2) het in het 
arrest ingeroepen artikel 52, § 1, van 
de gecoordineerde wetten op het 
taalgebruik in bestuurszaken, niet 
toepasselijk is op een ontslagbrief, 
die een individuele akte is en geen 
handeling van het openbaar gezag 
of een rechtszaak, (3) althans, voor 
zover de genoemde wet en het 
genoemde decreet beide toepassing 
zouden vinden, er een wetsconflict 
rijst dat aan het Arbitragehof moet 
worden voorgelegd; 

Overwegende dat het decreet van 
de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap van 19 juli 
1973, luidens artikel 1, van toepas
sing is op de natuurlijke personen 
en rechtspersonen die een exploita
tiezetel in het Nederlandse taalge
bied hebben of die personeel in het 
Nederlandse taalgebied tewerk
stellen; 

Dat deze bepaling geen onder
scheid maakt naargelang het Neder
landse taalgebied waar het perso
neel tewerkgesteld is, al dan niet 
gemeenten omvat die aan een ander 
taalgebied palen en waar de wet het 
gebruik van een andere taal dan het 
Nederlands voorschrijft of toelaat; 

Overwegende dat, krachtens ar
tikel 59bis, § 4, tweede lid, van de 
Grondwet, de decreten van de ' 
Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap die het ge- , 
bruik van de talen regelen, welis- 1 

waar aileen kracht van de wet in 
het Nederlandse taalgebied hebben; 

Dat aan dit vereiste van territo
riale gelding nochtans is voldaan, 
wanneer de toepassing van de taal
regeling betreffende de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers 
en hun personeel bepaald wordt 
door de tewerkstelling van dit perso
neel in het Nederlandse taalgebied; 

Oat het arbeidshof, in strijd met 
w&t voorafgaat, oordeelt dat uit 
artikel 59bis, § 4, tweede lid, van de 
Grondwet volgt dat, wanneer het 

Taaldecreet als criterium hanteert 
« het tewerkgesteld zijn in het 
Nederlandse taalgebied », dit niet 
uitgebreid kan worden tot het 
tewerkgesteld zijn in het Neder
landse taalgebied, met inbegrip van 
de taalgrensgemeenten, ingeval de 
exploitatiezetel van de werkgever 
buiten het Nederlandse taalgebied 
gevestigd is; 

Dat evenwel, nu het arbeidshof 
vaststelt dat eiser in het Neder
landse taalgebied tewerkgesteld 
was, daaruit volgt dat de ontslag
brief met toepassing van het decreet 
van 19 juli 1973 in het Nederlands 
diende te worden gesteld; 

Overwegende dat het arbeidshof 
voorts oordeelt dat verweerster de 
aan eiser gerichte ontslagbrief in 
het Frans mocht stellen krachtens 
artikel 52, § 1, van de gecoordi
neerde wetten op het taalgebruik in 
bestuurszaken; 

Overwegende dat de voormelde 
wetsbepaling met « akten en 
bescheiden die bestemd zijn voor 
hun personeel », anders dan in het 
tweede onderdeel wordt betoogd, 
niet « handelingen van het openbaar 
gezag of een rechtszaak » bedoelt, 
maar de documenten die door de 
werkgever voor het personeel of 
voor een lid daarvan zijn bestemd 
uit hoofde van de arbeidsverhou
ding; 

Dat hieruit volgt dat de genoemde 
wetsbepaling toepassing vindt op de 
litigieuze ontslagbrief en dat deze 
ontslagbrief door verweerster, die 
haar exploitatiezetel volgens het 
arrest in het Franse taalgebied 
heeft, met toepassing van deze wets
bepaling in het Frans diende te 
worden gesteld; 

Overwegende dat de voorziening 
derhalve de vraag doet rijzen of het 
genoemde decreet dan wel de 
genoemde wet ten deze de regels 
schendt die door artikel 59bis, §§ 3, 
3°, en 4, tweede lid, van de 
Grondwet zijn vastgesteld voor het 
bepalen van de onderscheiden 
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bevoegdheid van de Staat en de 
Gemeenschappen; 

Dat, ingevolge artikel 15 van de 
wet van 28 juni 1983, het Arbitra
gehof bij wijze van prejudicii:He 
beslissing over die vraag uitspraak 
moet doen en dat het Hof van 
Cassatie ertoe gehouden is de preju
diciele vraag aan het Arbitragehof 
te stellen; 

Om die redenen, schort de 

landse taalgebied met inbegrip van 
gemeenten die aan een ander taal
gebied palen en waar de wet het 
gebruik van een andere taal dan het 
Nederlands voorschrijft of toelaat; 
houdt de beslissing over de kosten 
aan. 

6 mei 1985 - 3' kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Soetaert, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier en De Bruyn. 

Nr. 533 

3' KAMER - 6 mei 1985 

RECHTERLIJKE MACHT - RECHTER

LIJKE BESLISSING GEGROND OP BILLIJK
HEIDSREDENEN. 

De rechter mag om billijkheidsredenen 
niet van een wettelijke regeling afwij
ken (1}. 

(MICHIELS T. LOONES) 

ARREST 

(A.R. nr. 4725} 

uitspraak op totdat het Arbitragehof 
een prejudiciele beslissing zal 
hebben genomen over de volgende 
vraag : Worden de regels in artikel 
59bis, §§ 3, 3°, en 4, tweede lid, van 
de Grondwet gesteld voor het 
bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat en de 
Gemeenschappen geschonden door : 
1 o het decreet van de Cultuurraad 
voor de Nederlandse Cultuurge
meenschap van 19 juli 1973 tot bepa
ling van het gebruik van de talen 
voor de sociale betrekkingen tussen 
de werkgevers en de werknemers, 
alsmede van de door de wet en 
de verordeningen voorgeschreven 
akten en bescheiden van de onder
nemingen, in zoverre dit toepasse
lijk is op de natuurlijke personen en 
rechtspersonen die geen exploitatie- HET HOF; - Gelet op het bestre
zetel in het Nederlandse taalgebied den arrest, op 5 december 1983 door 
hebben, ten aanzien van hun perso- het Arbeidshof te Gent gewezen; 
neelsleden die tewerkgesteld zijn in Over het middel, afgeleid uit de schen
het Nederlandse taalgebied met ding van de artikelen 97 van de Grond
inbegrip van gemeenten die aan een wet, 3, 6, 1102, 1134, 1135, 1146, 1149, 
ander taalgebied palen en waar de 1151, 1165, 1184, 1382, 1383 van het Bur
wet het gebruik van een andere taal gerlijk Wetboek, 7, 1138, 3°, 1385bis, eer
dan het Nederlands voorschrijft of ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ge
toelaat; zo artikel 52 van de wetten wijzigd bij de wet van 31 januari 1980, 
betreffende het gebruik van de talen 3.1, 4 van de Benelux-Overeenkomst hou-

dende eenvormige wet betreffende de 
in bestuurszaken, gecoi:irdineerd op dwangsom en van de bijlage, onderte-
18 juli 1966, in zoverre dit artikel kend te 's Gravenhage op 26 november 
toepasselijk is op de private nijver- 1973, goedgekeurd door de wet van 31 ja
heids-, handels- en financiebedrijven 1----------------
waarvan de exploitatiezetel in het 
Franse taalgebied is gevestigd, ten 
aanzien van hun personeelsleden 
die tewerkgesteld zijn in het Neder-

(1) Zie Cass., 31 okt. 1935 (Bull. en 
Pas., 1936, I, 22); 20 feb. 1947 (A.C., 1947, 59); 3 
feb. 1950 (A.C., 1950, 355) en 19 nov. 1982, A.R. 
nr. 3514 (A.C., 1982-83, nr. 174). 
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nuari 1980, 1, 3, 34quater, 103, 106 van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organistie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, gewijzigd bij de wetten van 8 april 
1965, 27 juni 1969 en 7 juli 1976, en bij 
koninklijk besluit nr. 10 van 11 oktober 
1978, 1 en 2 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
de exceptie van niet-uitvoering, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
betaling aan verweerster van de som van 
2.200 frank, verminderd met de helft van 
de tegemoetkoming die op 11 januari 
1980 door de verzekeringsinstelling ver
schuldigd zou zijn geweest, en de door 
eiser ingestelde vordering tot afgifte van 
een getuigschrift voor verstrekte verzor
ging onder beta!ing van een dwangsom 
ten laste van verweerster verwerpt, op 
de volgende gronden : Nopens de inter
pretatie van artikel 34quater van de 
Ziekteverzekeringswet stelt de minister 
van Sociale Voorzorg dat, bij ontstente
nis van een akkoord van betalende der
de, de geneesheer het getuigschrift uit
reikt, de rechthebbende het afgeeft aan 
zijn ziekenfonds om het bedrag van de 
verzekeringstegemoetkoming te innen en 
vervolgens de honoraria die zijn gevor
derd door de geneesheer betaalt die dan 
het ontvangstbewijs overhandigt. Boven
dien is de binding van het recht op ver
zekeringstegemoetkoming aan de ef
fectieve betaling van het ereloon uitdruk
kelijk afgeschaft overeenkomstig het al
gemeen akkoord tussen de geneesheren 
en ziekenfondsen (Sint-Jansakkoorden). 
Met verwijzing naar dit akkoord wordt 
in de voorbereidende werkzaamheden 
van de wet van 8 april 1965 duidelijk ge
steld dat het recht van de zieke op ver
goeding niet gebonden is aan het uitrei
ken van een getuigschrift voor verstrek
te hulp. Zo de thesis van eiser nopens de 
interpretatie van artikel 34quater van de 
Ziekteverzekeringswet kan worden aan
genomen en verweerster verplicht was 
het gevraagde getuigschrift uit te reiken 
voor de geneeskundige verzorging die 
aanleiding gaf tot betaling van een hono
rarium, dient te worden vastgesteld dat 
de tegemoetkoming toe te kennen door 
de verzekeringsinstelling verjaard was 
op het ogenblik dat de eerste rechter uit-. 
spraak deed over de betwisting. De 
schuld van verweerster staat vast door 
het niet-afleveren van het getuigschrift 
voor verstrekte verzorging, dat onafhan
kelijk is van de betaling van het honora
rium door de rechthebbende. Ten aan-

zien van eiser dient ook te worden 
vastgesteld dat hij op de hoogte was van 
het risico van de verjaring, die hij kon 
stuiten door een aangetekend schrijven 
te sturen naar zijn verzekeringsfonds 
(artikel 106, § 1, laatste lid), zodat zowel 
de verstrekker van verzorging als eiser 
in gebreke zijn gebleven, de ene ten aan
zien van haar wettelijke verplichtingen, 
de andere ten aanzien van de mogelijk
heden hem geboden door de wet, die hij 
goed schijnt te kennen, om de verjaring 
te stuiten. Daar de verzekeringsinstelling 
geen partij kan zijn in dit geschil, dient 
de zaak tussen de partijen te worden ge
regeld, rekening houdend enerzijds met 
het feit dat verweerster aan de basis ligt 
van het geschil, omdat zij haar wette
lijke verplichtingen niet is nagekomen, 
en _anderzijds met het feit dat eiser zijn 
recht op tegemoetkoming heeft Iaten ver
jaren, met dien verstande dat er geen 
sprake meer kan zijn van de betaling 
van een dwangsom, waarin wettelijk niet 
is voorzien in de sociale-zekerheidsrege
ling. In die omstandigheden lijkt de 
meest billijke oplossing erin te bestaan 
eiser te veroordelen tot betaling aan ver
weerster van de som van 2.200 frank, te 
verminderen met de helft van de tege
moetkoming welke zou zijn toegekend 
wanneer verweerster tijdig het ge
tuigschrift voor verstrekte hulp had afge
leverd. Deze zienswijze houdt rekening 
met de feitelijke elementen eigen aan 
het geschil, zonder een principiiHe stel
ling in te houden, 

terwijl, eerste onderdeel, het disposi
tief van het arrest geen uitdrukkelijke 
beslissing inhoudt aangaande de door ei
ser gestelde vordering tot afgifte door 
verweerster van een getuigschrift voor 
verstrekte verzorging; uit de motieven 
echter blijkt dat verweerster ten on
rechte de aflevering van het ge
tuigschrift had geweigerd zodat mogelijk 
bij vergetelheid over deze vordering niet 
in het voordeel van eiser is beslist; het 
nochtans eveneens mogelijk is dat de 
vordering verworpen is omdat de rech
ters in billijkheid oordelen en geen prin
cipii:He stelling willen innemen, zodat de 
motieven en de beslissing duister en 
dubbelzinnig zijn (schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet en, voor zover 
nodig, 1138, 3", van het Gerechtelijk Wet
boek); 

tweede onderdeel, het arrest, na be
slist te hebben dat verweerster ten on
rechte geweigerd heeft een getuigschrift 
voor verstrekte verzorging aan eiser a£ 
te leveren, zonder hetwelk de verzeke-
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ringsinstelling hem geen vergoeding 
mocht toekennen, niet wettig vermag de 
vordering van eiser tot afgifte van dit ge
tuigschrift af te wijzen; noch de verja
ring van het recht van eiser op vergoe
ding van de verzekeringsinstelling, dat 
andere contractuele verhoudingen be
treft, noch regelen van billijkheid, noch 
het feit dat de rechters geen principiEHe 
stelling willen innemen, afbreuk doen 
aan deze wettelijke verplichting van ver
weerster, die strafrechtelijk gesanctio
neerd is en die tot de openbare orde be
hoort (schending van de artikelen 3, 6 
van het Burgerlijk Wetboek, 34quater, 
103 106 van de wet van 9 augusuts 1963 
en '7 van het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest, na beslist 
te hebben dat verweerster ten onrechte 
geweigerd heeft een getuigschrift voor 
verstrekte verzorging aan eiser af te le
veren, zonder hetwelk de verzekeringsin
stelling hem geen vergoeding mocht toe
kennen, niet wettig vermag eiser te 
veroordelen om aan verweerster een ho
norarium van 2.200 frank te betalen zon
der rekening te houden met de door ei
ser ingeroepen exceptie van niet-uitvoe
ring; immers, nu verweerster haar ver
plichting tot aflevering van het ge
tuigschrift voor verstrekte verzorging 
niet uitvoerde, eiser evenzeer gerechtigd 
was de uitvoering van zijn verplichting 
te schorsen; het arrest geen onevenwicht 
vaststelt tussen de verbintenissen die 
het voorwerp zijn van de door eiser inge
roepen exceptie, zodat eiser ten onrechte 
wordt veroordeeld (schending van de ar
tikelen 34quater van de wet van 9 augus
tus 1963, 1102 en 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel van de exceptie van niet-uitvoe
ring); 

vierde onderdeel, het feit dat eiser de 
verjaring van zijn recht op vergoeding 
vanwege de verzekeringsinstelling niet 
gestuit heeft, geen noodzakelijk oorzake
lijk verband vertbont met de schade die 
veroorzaakt geworden is door de onge
rechtvaardigde weigering van verweer
ster een getuigschrift voor verstrekte 
verzorging af te leveren; het arrest ten 
onrechte slechts de helft van deze door 
eiser gederfde vergoeding ten laste van 
verweerster legt; het oorzakelijk verband 
een rechtskwestie is waarover niet in bil
lijkheid mag worden geoordeeld (schen
ding van de artikelen 1146, 1149, 1151, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vijfde onderdeel, de toepassing van de 
dwangsom waarvan eiser de uitspraak 
vroeg ten laste van verweerster, slechts 
uitgesloten is in geval van veroordeling 
tot een geldsom en in geval van verde
ring tot uitvoering van een arbeidsover
eenkomst en deze beperkingen limitatief 
dienen te worden uitgelegd; de door eiser 
ingestelde vordering geenszins strekt tot 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
noch tot betaling van een geldsom, maar 
wel tot afgifte van een getuigschrift van 
verstrekte verzorging met toepassing 
van de Ziekteverzekeringswet en van het 
door eiser met verweerster gesloten con
tract van verzorging; de toekenning van 
de dwangsom derhalve ten onrechte 
wordt geweigerd (schending van de arti
kelen 1385bis, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, 3.1, 4 van de Benelux
Overeenkomst van 26 november 1973, 1, 
2 van de wet van 3 juli 1978, 1, 2 en 
34quater van de wet van 9 augustus 1963;; 

zesde onderdeel, de toepassing van de 
billijkheid ondergeschikt is aan de 
rechtsregels van artikel 34quater van de 
Ziekteverzekeringswet, dat van openbare 
orde en dwingend is; dientengevolge het 
arrest ten onrechte afbreuk doet aan de 
toepassing van de wet; deze toepassing 
daarbij niet afhankelijk is gemaakt van 
het feit of er al dan niet een principiele 
beslissing dient te worden genomen 
(schending van de artikelen 34quater, 
103 van de wet van 9 augustus 1963, 3, 6 
van het Burgerlijk Wetboek en 7 van het 
Gerechtelijk Wetboek): 

W at het tweede tot het zesde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat eiser van ver
weerster, op grond van artikel 
34quater van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
afgifte vorderde van een ge
tuigschrift voor verstrekte hulp, op 
straffe van een dwangsom van 250 
frank per dag; dat verweerster, bij 
tegeneis, van eiser betaling vorder
de van een ereloon van 2.200 frank 
en eiser, wegens de niet-afgifte van 
vorenbedoeld getuigschrift, als ver
weer de exceptie van niet-uitvoering 
van de overeenkomst opwierp; dat 
eiser voorts, voor zover de tegeneis 
van verweerster mocht worden inge
willigd, aanspraak maakte op een 
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schadevergoeding gelijk aan de te
gemoetkoming van de ziekte- en in
validiteitsverzekering voor de door 
verweerster verstrekte medische 
prestatie; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot betaling aan ver
weerster van de som van 2.200 frank 
verminderd met de helft van de te
gemoetkoming welke zou zijn toege
kend indien verweerster het ge
tuigschrift voor verstrekte hulp tij
dig had afgegeven; 

Dat het arbeidshof, voorafgaande
lijk aan die beslissing, overweegt : 
dat verweerster, krachtens artikel 
34quater van de wet van 9 augustus 
1963, verplicht was het gevraagde 
getuigschrift af te gevan onafhanke
lijk van de betaling van haar ere
loon, en dat eiser zijn recht op tege
moetkoming heeft laten verjaren, 
« met dien verstande dat er geen 
sprake meer kan zijn van de beta
ling van een dwangsom, die wette
lijk niet voorzien is in de sociale ze
kerheidsregeling »; dat de rechters 
evenwel hun beslissing uitsluitend 
hierop laten steunen : dat ze << in die 
omstandigheden de meest billijke 
oplossing (lijkt) ( ... ) (en) rekening 
houdt met de feitelijke elementen 
eigen aan het geschil, zonder een 
principiele stelling in te houden »; 
dat het arrest aldus de beslissing op 
de in de onderdelen aangevochten 
punten niet wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 

· op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

6 mei 1985 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui· 

dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Hou
tekier en Biitzler. 

Nr. 534 

3' KAMER - 6 mei 1985 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSWET -
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING -
WERKNEMERS - INVALIDITEITSUITKERING 
- BEDRAG - GERECHTIGDE MET PERSOON 
TEN LASTE. 

De gerechtigde op een invaliditeitsuitke
ring kan aanspraak maken op het be
drag van de uitkering als gerechtigde 
met personen ten Jaste, alvorens deze 
laatsten als rechthebbenden op genees
kundige verstrekkingen bij een verze
keringsinstelling zijn ingeschreven. 
(Artt. 50 en 62 Ziekte- en Invaliditeits
wet; artt. 165, 1, 169, 172 en 229, 1", 
K.B. 4 nov. 1963.) 

(IJAOUANE T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4732) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1984 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 50, 62, 106, 
§ 1, meer bepaald 2", van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisa
tie van een regeling voor verplichte ziek
te- en invalidtteitsverzekering, voormeld 
artikel 50 gewijzigd bij de wetten van 24 
december 1963 en 27 juni 1969, en 151 
van de wet van 22 december 1977 betref
fende de budgetaire voorstellen 
1977-1978, het enig artikel van de wet 
van 20 juli 1970 houdende goedkeuring 
van het algemeen verdrag betreffende de 
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk 
Belgie en het Koninkrijk Marokko on
dertekend te Rabat op 24 juni 1968, en 
de artikelen 1, 2, § 1, meer bepaald 2a, 
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van voormeld verdrag, 165, § 1, 169 en 
172 van het koninklijk besluit van 4 no
vember 1963 tot uitvoering van voormel
de wet van 9 augustus 1963, 

doordat het arrest - na impliciet aan
vaard te hebben: dat eiser arbeidsonge
schikt was sedert 265 februari 1976, dat 
hij vanaf 27 februari 1977 als aangeslote
ne bij een ziekenfonds invaliditeitsuitke
ringen ontving als alleenstaande, dat hij 
nochtans personen ten laste had, name
lijk een echtgenote en kinderen verblij
vende in Marokko, dat hij op 11 maart 
1980 het bewijs aanbracht van het be
staan van deze gezinslast en dan ook 
vanaf die datum de uitkeringen ontving 
voor een rechthebbende met personen 
ten laste - de vordering van eiser onge· 
grand verklaart, welke ertoe strekte, re· 
kening houdend met het feit dat de twee· 
jarige verjaring pas gestuit werd door 
het inleidend verzoekschr.ift van 18 juli 
1980, verweerder te horen veroordelen 
tot het betalen van het verschil, voor de 
periode van 1 juli 1978 tot 11 maart 1980, 
tussen de uitkeringen voor rechthebben
den met personen ten laste en de uitke
ringen voor alleenstaanden; het arrest de 
beslissing laat stoelen op de overweging 
dat uit het samenlezen van de artikelen 
165, § 1, punt 2, in fine, en punt 5, in fi
ne, 169, vijfde lid, en 172 van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 blijkt 
dat niet alleen de gerechtigden maar ook 
de personen ten laste ingeschreven wor
den, en dat de hoedanigheid van persoon 
ten laste eerst vanaf de inschrijving 
rechtsgevolgen heeft, 

terwijl, vanaf het ogenblik dat eiser bij 
een ziekenfonds was ingeschreven, als 
bedoeld in de artikelen 62 van de wet 
van 9 augustus 1963 en 172 van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963, 
en zich in de voorwaarden bevond om de 
uitkeringen te genieten bepaald in arti
kel 50 van de wet van 9 augustus 1963, 
wat het geval was, zoals het arrest impli
ciet aanvaardt, op 27 februari 1977, en 
indien eiser reeds op die datum perso
nen ten laste had als bedoeld in de arti
kelen 50 van de wet van 9 augustus 1963 
en 165, meer bepaald 1 en 4, van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963, 
eiser recht had op de uitkeringen voor 
gerechtigden met personen ten laste als 
bepaald bij artikel 151 van de hiervoren 
aangewezen wet van 22 december 1977, 
ook indien die personen ten laste niet 
vermeld waren in de vraag tot inschrij
ving bedoeld in artikel 169 van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963; 
eiser derhalve, door naderhand op 11 

maart 1980 het bewijs van de bedoelde 
gezinslast aan te brengen, gerechtigd 
was retroactief het hem te·weinig uitbe
taalde op te vorderen, welke retroactieve 
vordering door geen van de door het ar
rest ingeroepen bepalingen van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963 
wordt uitgesloten, doch slechts beperkt 
wordt door de verjaring van twee jaar 
ingevoerd bij artikel 106, § 1, meer be
paald 2°, van de wet van 9 augustus 1963; 
waaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen en te oordelen zoals vermeld, de 
aangewezen artikelen van de wetten van 
9 augustus 1963 en 22 december 1977 en 
van het koninklijk besluit van 4 novem
ber 1963 en 22 december 1977 en van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963 
schendt alsook de aangewezen artikelen 
van de wet van 20 juli 1970 en van het 
op 24 juni 1968 te Rabat ondertekende 
verdrag, nu luidens deze bepalingen ei
ser inzake ziekte- en invaliditeitsverze
kering dezelfde voordelen geniet als de 
Belgische onderhorigen : 

Overwegende dat het arrest aan
neemt : dat eiser bij een ziekenfonds 
van verweerder was aangesloten en 
ingeschreven en vanaf 27 februari 
1977 aanspraak had op invaliditeits
uitkeringen, dat eiser in Marokko 
een echtgenote en kinderen heeft 
maar pas op 11 maart 1980 het be
wijs leverde dat die aldaar als te zij
nen laste worden beschouwd; dat 
het arrest eiser de gevorderde inva
liditeitsuitkering voor gerechtigden 
met personen ten laste ontzegt over 
de periode van 27 februari 1977 tot 
11 maart 1980, op grond dat, uit de 
onderlinge samenhang van de arti
kelen 165, § 1, 169, vijfde lid, en 172 
van het koninklijk besluit van 4 no· 
vember 1963 tot uitvoering van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instel
ling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, blijkt << dat ook 
personen ten laste worden inge
schreven en dat de hoedanigheid 
van persoon ten laste eerst vanaf de 
inschrijving rechtsgevolgen heeft »; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 50 van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
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de invaliditeitsuitkering ten minste 
60 percent bedraagt van het in arti
kel 46, eerste lid, omschreven ge
derfde loon, voor de « gerechtigden 
met personen ten laste >>; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 229, 1°, van het koninklijk be
sluit van 4 november 1963, gewijzigd 
bij de koninklijke besluiten van 18 
januari 1967 en 3 september 1971, 
als werknemer << met persoon ten 
laste >> wordt beschouwd de << ge
rechtigde met een of meer van de 
personen ten laste als bedoeld in ar
tikel 165, § 1 ( ... ) >>; dat artikel 165, 
§ 1, gewijzigd bij de koninklijke be
sluiten van 23 oktober 1967, 25 juni 
1969, 18 april 1970, 3 september 1971 
en 27 juli 1974, de aldaar bedoelde 
hoedanigheid van persoon ten laste, 
rechthebbende op geneeskundige 
verstrekkingen, onder meer toekent, 
onder bepaalde voorwaarden, aan de 
echtgenote en de kinderen van de 
gerechtigde op geneeskundige ver
strekkingen; dat dit artikel niet als 
voorwaarde stelt dat de rechtheb
bende personen ten laste moeten 
zijn ingeschreven; dat het arrest 
niet ontkent dat de echtgenote en de 
kinderen van eiser de hoedanigheid 
van personen ten laste, rechtheb
benden op geneeskundige verstrek
kingen, bezitten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 62 van de wet van 9 augustus 
1963, de rechthebbenden op genees
kundige verstrekkingen, dit zijn de 
in de artikelen 2, f, en 21, 1o tot go en 
13°, van de wet bedoelde gerechtig
den en hun personen ten laste be
doeld in artikel 21, 10° tot 12°, alsme
de de in de artikelen 2, f, en 45, § 1, 
bedoelde gerechtigden op uitkerin
gen, moeten aangesloten zijn bij een 
ziekenfonds of ingeschreven bij de 
Hulpkas voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekering, om aanspraak te 
hebben op toekenning van de wette
lijke prestaties; dat de ter uitvoering 
van dit voorschrift uitgevaardigde 
artikelen 172 en 169, vijfde lid, van 
het koninklijk besluit van 4 novem
ber 1963 enkel bepalen dat het recht 
op prestaties voor iedere rechtheb-

bende ten vroegste ingaat de dag 
dat om zijn inschrijving bij een ver
zekeringsinstelling is verzocht, en 
dat het recht op geneeskundige ver· 
strekkingen van een nieuwe recht· 
hebbende persoon ten laste pas aan
vangt op het tijdstip dat de aan· 
vraag daartoe is ingediend, indien 
de wijziging in de samenstelling van 
het gezin van de gerechtigde niet 
binnen een tijdspanne van dertig 
dagen aan de verzekeringsinstelling 
is medegedeeld; 

Dat de beslissing van het arbeids
hof slechts eisers hoedanigheid van 
gerechtigde op uitkeringen << met 
persoon ten laste >> betreft en niet 
de aanspraak van diens echtgenote 
of kinderen op geneeskundige ver
strekkingen; dat het arrest, zoals 
reeds in vastgesteld, aanneemt dat 
eiser zelf als gerechtigde werkne
mer was ingeschreven bij een zie
kenfonds; 

Overwegende dat uit de door de 
appelrechters aangewezen bepalin
gen van de artikelen 165, 169 en 172 
van het koninklijk besluit van 4 no
vember 1963, gezamenlijk of apart 
genomen, niet volgt dat de gerech
tigde op uitkeringen << met personen 
ten laste >> pas aanspraak heeft op 
invaliditeitsuitkeringen naar rata 
van 60 percent van het gederfde 
loon vanaf het tijdstip van de 
inschrijving van de in artikel 50 van 
de wet van 9 augustus 1963 bedoelde 
<< persoon ten laste »; dat het zesde 
lid van artikel 169 van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 
weliswaar de gerechtigde verplicht 
te bewijzen dat zijn personen ten 
laste voldoen aan de in artikel 165 
gestelde voorwaarden, maar dat dit 
artikel aan een tardieve overlegging 
van de bewijzen voor de gerechtigde 
geen verlies van het recht op zie
kengeld verbindt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
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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. 

6 mei 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal Advocaat: mr. 
Bay art. 

Nr. 535 

2' KAMER - 7 mei 1985 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE· 
MENT, ART. 61.1.2° - VAST ORANJEGEEL VER
KEERSLICHT - BESTUURDER DIE NIET MEER 
OP VOLDOENDE VEILIGE WIJZE KAN STOPPEN 
- TOELATING HET LICHTSIGNAAL VOORBIJ 
TE RIJDEN - GELDT NIET VOOR DE BESTUUR
DER DIE NALAAT ZIJN SNELHEID TE REGE
LEN ZOALS VEREIST DOOR ART. 10.1.1° EN 3°, 
EN ART. 12.2 VAN HET WEGVERKEERSREGLE
MENT. 

Krachtens art. 61.1.:!' van het Wegver
keersreglement mag het vast oranje
geel Jicht niet voorbijgereden worden 
tenzij door de bestuurder die, bij het 
aangaan van het licht, zo dicht gena
derd is dat hij niet meer op voldoende 
veilige wijze kan stoppen; die uitzonde
ring op het bij die bepaling gestelde 
verbod geldt niet voor de bestuurder 
die nalaat zijn snelheid te regelen zo
als vereist door art. 10.1.1" en :! van be
doeld reglement en zodoende bij het 
oprijden van een kruispunt waarbij 
het Jicht is geplaatst, mede art. 12.2 
van dit reglement overtreedt (1). 

{WIELANDTS T. VAN PRAET) 

ARREST 

(A.R. nr. 9018) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Dendermonde; 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 12.2 en en 61.1.2" van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende 
het Wegverkeersreglement, 

doordat het bestreden vonnis, met her
vorming van het beroepen vonnis, eiser 
veroordeelt wegens het onvoorzichtig 
oprijden van het kruispunt, tot een geld
boete van vijftig frank en tot de kosten 
van de strafvervolging in hoger beroep, 
en eiser burgerrechtelijk aansprakelijk 
stelt voor drie vierde van de schade uit 
de aanrijding ontstaan; hem veroordeelt 
tot betaling van 45.570 frank, vermeer
derd met de intresten en kosten aan de 
burgerlijke partij, thans verweerder, en 
zulks om reden dat, enerzijds, « uit de 
vergelijking van deze verklaringen blijkt 
dat het ongeval zich alleszins heeft voor
gedaan tussen het moment dat het voor 
de richting gevolgd door beklaagde 
(thans eiser) oranjelicht werd en het mo
ment dat het groen licht werd voor de 
andere richting. Volgens de verklaring 
van (eiser) reed hij met een snelheid van 
70 km per uur, wat betekent 19,4 m per 
seconde, en merkte hij de verandering 
van groen op oranje op 20 a 30 meter 
v66r de lichten. Gekomen juist aan de 
verkeerslichten bemerkt hij de linksaf
slagbeweging en remt. ( ... ) blijkens de 
beoordelingsgegevens van het strafdos
sier er geen objectieve redenen zijn tot 
twijfel in verband met de getuigenver
klaring van C. Dat daaruit eveneens 
blijkt dat (eiser) op het ogenblik dat hij 
het oranjelicht voorbijreed dit reeds 1 se
conde brandt. Ter hoogte van het licht 
bemerkt hij de hindernis, rekening hou
dende met zijn reactietijd, zijn de rem
sporen pas te zien na 12 meter ( adhesie ------------------1 percentage 70 pet. - asfalt en droog 

(1) Zie Cass., 20 feb. 1967 (A.C., 1967, 775); 
25 sept. 1967 (ibid., 1968, 121). 

wegdek), dus juist het dubbele van de 
gemeten remsporen, met de aanrijding 
als gevolg. ( ... ) dat deze gegevens aanto-
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nen dat het aan de (eiser) onder A ten 
laste gelegde feit niet bewezen is geble· 
ven; dat bovendien het aan (eiser) onder 
B ten laste gelegde feit niet bewezen is 
gebleven », en dat, anderzijds, « waar de 
verkeerslichten vanop meer dan 1 km 
duide!ijk waarneembaar zijn het onder 
punt C ten laste gelegde feit bewezen is 
gebleven, dat trouwens het oranjelicht 
een stoplicht is, dat aldus geenszins de 
rechten geeft zoals een groen Iicht, doch 
integendeel wijst op een bijkomend ge
vaar, namelijk de verandering van de 
verkeerslichten over het gehele kruis
punt, hetwelk de bestuurder zeker moet 
aanzetten tot een du.bbele voorzichtig
heid ingevolge de principiele verplichting 
tot stilstand. ( ... ) Anderzijds draagt (ei
ser) oak duidelijk verantwoordelijkheid 
voor het ongeval, vermits het een kruis
punt betreft met verkeerslichten die op 
ongeveer 1 km afstand te zien zijn, dien
de hij zijn snelheid aan te passen aan de 
mogelijke verandering ervan, dit antici
peren van de verandering evenwel niet 
inhoudende dat (eiser) zijn snelheid 
drastisch diende te verminderen bij het 
benaderen van het Iicht vermits het 
oranje!icht toelating geeft het kruispunt 
vooralsnog op te rijden onder bepaa!de 
omstandigheden », 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 61.1.2" van de wegcode, een vast oran
jegeel Iicht slechts mag worden voorbij
gereden om het kruispunt over te steken 
zo dit kan gebeuren zonder andere weg
gebruikers in gevaar te brengen, en de 
vrijspraak van eiser van overtreding van 
deze bepaling (betichting B) derhalve im
pliceert dat de appelrechters hebben ge
oordeeld dat eiser bij zijn rijbeweging 
geen andere weggebruikers in gevaar 
heeft gebracht, door onder oranjegee! 
Iicht het kruispunt over te rijden; dat, in
dien de snelheid van eiser aan de oar
sprang van de aanrijding had gelegen, 
de appelrechters niet hadden kunnen 
oordelen dat eiser geen andere wegge
bruikers in gevaar had gebracht bij het 
overrijden van het kruispunt, en hem 
niet hadden kunnen vrijspreken van 
overtreding van artikel 61.1.2" van de 
wegcode; de appelrechters bijgevolg niet 
hebben kunnen beslissen, zonder zich
zelf tegen te spreken, dat eiser onvoor
zichtig zou zijn geweest bij het naderen 
van het kruispunt en dus een overtre
ding zou hebben begaan van artikel 12.2 
van de wegcode, en dat de snelheid 
waaraan eiser reed aan de basis zou lig
gen van de aanrijding die plaats heeft 
gevonden op het kruispunt tussen de 

voertuigen van de partijen; het bestreden 
vonnis derhalve niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de beslissing, die ei
ser veroordeelt voor overtreding van arti
kel 12.2 van de wegcode, evenmin wettig 
verantwoord is, vermits deze veroorde
!ing onverenigbaar is met de vrijspraak 
van eiser voor de overtreding van artikel 
61.1.2" van de wegcode (schending van de 
artikelen 12.2 en 61.1.2" van de wegcode} : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser op grand 

van artikel 61.1.2° van het Wegver
keersreglement enkel vervolgd was 
om « de stopstreep voor een oranje
licht of, zo er geen stopstreep is, het 
verkeerslicht zelf te (zijn) voorbijge
reden »; dat hij niet vervolgd was 
om met overtreding van bedoeld ar
tikel bij het oversteken van een 
kruispunt waarbij een vast oranje
geel licht geplaatst is, de andere 
weggebruikers na het voorbijrijden 
van dit licht in gevaar te hebben ge
bracht; 

Dat de rechters niet hebben be
slist dat eiser bij het oversteken van 
een kruispunt de andere weggebrui
kers niet in gevaar heeft gebracht; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 61.1.2° van het Wegverkeersregle
ment, het vast oranjegeel licht enkel 
mag worden voorbijgereden door de 
bestuurder die, bij het aangaan van 
het licht, zo dicht genaderd is dat 
hij niet meer op voldoende veilige 
wijze kan stoppen; dat deze uitzon
dering op het in die bepaling gestel
de verbod niet geldt voor de be
stuurder die nalaat zijn snelheid te 
regelen zoals vereist door artikel 
10.1.1° en 3° van bedoeld reglement 
en zodoende, bij het oprijden van 
een kruispunt waarbij het licht is 
geplaatst, artikel 12.2 van dit regle
ment mede overtreedt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat eiser een vast 
oranjegeel licht dat bij een kruis
punt was geplaatst, is voorbijgere
den en in het kruispunt is gereden 
waar hij een ongeval veroorzaakte; 
dat het eiser voor dit feit tegelijk 
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veroordeelt wegens overtreding van 
artikel 12.2 en vrijspreekt van de te
lastlegging omschreven in artikel 
61.1.2°; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door eiser vrij te spreken, 
oordeelt dat hij gerechtigd was het 
oranjegeel licht voorbij te rijden en 
aldus aanneemt dat hij het kruis
punt met de door artikel 12.2 vereis
te dubbele voorzichtigheid is opgere
den; 

Overwegende dat eisers veroorde
ling wegens overtreding van artikel 
12.2, om het kruispunt niet met de 
vereiste dubbele voorzichtigheid te 
zijn opgereden, niet regelmatig met 
redenen is omkleed, nu die veroor
deling en de motivering waarop zij 
berust, strijdig zijn met de beslis
sing waarbij eiser vrijgesproken 
wordt van de bij artikel 61.1.2° be
paalde overtreding; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die het gevolg is van 
eerstgenoemde beslissing; 

tekening van de voorziening die ten 
laste blijven van eiser; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Oudenaarde, 
zitting houdende in hager beroep. 

7 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 536 

2' KAMER - 8 mei 1985 

BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST -

BEKLAAGDE DIE EEN FElT AANVOERT DAT 
HET BESTAAN VAN HET MISDRIJF UITSLUIT 
- VONNIS DAT IN ELK GEVAL HET BEWIJS 
VAN HET TEGENDEEL AAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE OPDRAAGT - ONWETTIG. 

Niet wettig is de vrijsprekende beslissing 
die aldus kan worden uitgelegd dat, 
wanneer beklaagde een grand tot vrij
stelling van een strafrechtelijk ge
sanctioneerde verplichting aanvoert, 
het bewijs van de onjuistheid van die 
bewering door het openbaar ministerie 
dient te worden geleverd, zelfs als in 
de bewering niets geloofwaardigs te 
vinden is (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
•ROEP TE BERGEN T. VELKE, INTERCLEANER 

N.V.) 

ARRI::::T ( VC rtaL'ng) 

(A.Il. nr. 4180) 

HET IIOF; - Gelet op het bcstre
den arrest, op 18 januari 1985 d:::>or 
het Hof van lleroep te Bergen gev;e
zen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is om het tweede onderdeel 
van het middel te onderzoeken, ver· 
nietigt het bestreden vonnis in zo· 
verre het eiser veroordeelt, met dien 
verstande dat beslist blijft dat Ria 
Van Praet minstens voor een vierde 
aansprakelijk is voor de veroorzaak· 
te schade; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig- 1---------------
de vonnis; veroordeelt verweerder in (1) Cass., 30 maart 1953 (Bull. en Pas., 1953, 

een vierde van de kosten,· laat de I, 586); zie Cass., 4 me1 1976 (A.C., 1976, 987); 
Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981-82, A.R. nr. 2344); 

overige kosten ten laste van de Cass., 11 dec. 1984, A.R. nr. 9015 (Cass., 
Staat, behoudens de kosten van be· 1984-85, nr 227). 
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Gelet op het arrest van het Hof 
van 27 juni 1984 (2); 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 154, 155, 156, 189 
en 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het arrest de beklaagde Velke 
vrijspreekt en de naamloze vennoot
sohap lntercleaner buiten het geding 
stelt op grond dat « ... het bewijs van de 
vrijstellingsvoorwaarde niet door de be
klaagde die zich op vrij stelling van de 
wettelijke verzekeringsplicht beroept, 
client te worden geleverd "• maar dat 
daarentegen « het bewijs van elk be
:tanddeel van het misdrijf en met name 
van het feit dat de werknemers ... uitslui
tend als schoonmakers tewerkgesteld 
waren, door de vervolgende partij moet 
worden geleverd ... "• 

terwijl weliswaar niet kan worden be
twist dat het openbaar ministerie het be
wijs van de bestanddelen van het mis
drijf moet leveren, maar de verdediging, 
wanneer zij een omstandigheid aanvoert 
die haar schuld uitsluit, eerst de gege
vens moet aanbrengen die haar aanne-

, melijk maken; het openbaar ministerie 
aileen in die laatste veronderstelling het 
bewijs moet leveren van de onjuistheid 
van die gegevens; het hof van beroep al
dus, nu het zonder meer het bewijs van 
het misdrijf opdraagt aan het openbaar 
ministerie, onvoldoende of dubbelzinnige 
gronden opgeeft voor de beslissing, zodat 
het arrest niet regelmatig met redenen 
is omkleed naar het vereiste van de 
voormelde wetsbepalingen en de algeme
ne beginselen inzake bewijslast in straf
zaken: 

Overwegende dat de in het middel 
weergegeven redengeving van het 
arrest het in het ongewisse laat of 
het hof van beroep heeft beslist dat 
de bewering van de verweerders be
treffende het bestaan van een grand· 
tot vrijstelling van de door de wet 
op de maatschappelijke zekerheid 
van de werknemers opgelegde ver
plichtingen gegrond was op gege-' 
vens die haar geloofwaardig maak
ten en dat het openbaar ministerie 
de onjuistheid ervan niet bewezen 
had dan wel of het hof van beroep, 
in strijd met de regels inzake 

(2) A.C., 1983-84, AR. nr. 3561, nr. 614. 

bewijslast in strafzaken, heeft be
slist dat het openbaar ministerie de 
onjuistheid van de bewering diende 
te bewijzen, zelfs bij ontstentenis 
van gegevens die haar geloofwaar
dig konden maken; 

Dat die dubbelzinnigheid in de re
dengeving gelijkstaat met het ont
breken van redengeving; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; veroordeelt de verweerders in 
de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Luik. 

8 mei 1985 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 537 

2" KAMER - 8 mei 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- VOORZIENING TEGEN BEPAALDE BESCHIK
KINGEN VAN EEN ARREST VAN BUITENVER
VOLGINGSTELLING - MIDDEL DAT DE BE
SCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTEL
LING BETWIST - NIET ONTVANKELIJK. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - RECH

TER DIE KENNIS NEEMT VAN VERVOLGINGEN 
WEGENS WEDERRECHTELIJKE EN WILLEKEU
RIGE GEVANGENHOUDING - GEEN VER
PLICHTING DE GEVANGENHOUDING TE TOET
SEN OP HAAR RECHTMATIGHEID IN DE ZIN 
VAN ART. 5 EUROPEES VERDRAG RECHTEN 
VAN DE MENS. 
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1' Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening van de burgerlijke partij 
tegen de beschikking van een arrest 
van buitenvervolgingstelling waarbij 
zij wordt verwezen in de kosten van 
haar verzet en veroordeeld tot schade
vergoeding jegens de verdachte, is het 
middel dat de beschikking van buiten
vervolgingstelling betwist (1). 

2" Het onderzoeksgerecht dat kennis 
neemt van vervolgingen wegens we
derrechtelijke en willekeurige arresta
tie of gevangenhouding in de zin van 
art. 147 Sw. is, vooraleer het de buiten
vervolgingstelling uitspreekt en de 
burgerlijke partij overeenkomstig art. 
136 Sv. veroordeelt tot schadevergoe
ding jegens de verdachte (2), niet ver
plicht .na te gaan of de arrestatie of de 
gevangenhouding voldoen aan art. 5 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 

(ANCART, DANIEL T. HUREZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4242) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Bergen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Overwegende dat het arrest, na 
het verzet van de eisers tegen de 
door de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Bergen 
op 22 oktober 1984 gewezen beschik
king ontvankelijk te hebben ver
klaard, beslist dat er geen grond is 
tot vervolging van verweerder of 
van enige andere met name ge
noemde persoon, de eisers verwijst 
in de kosten van hun verzet en ie
der van hen jegens verweerder ver
oordeelt tot een frank schadevergoe-· 
ding; 

Overwegende dat de eisers zich 
tegen die beslissing enkel in cassa
tie hebben voorzien, in zoverre die 

beslissing hen veroordeelt « in de 
kosten van het verzet waaronder de 
kosten jegens de openbare partij die 
begroot werden op het bedrag van 
242 frank » en ieder van hen veroor
deelt tot betaling van een frank 
schadevergoeding aan verweerder; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waar
bij de eisers verwezen worden in 
kosten jegens de openbare partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen 
aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waar
bij de eisers worden verwezen in de 
kosten van hun verzet en veroor
deeld worden tot betaling van scha
devergoeding aan verweerder: 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 147 van het Straf
wetboek, 7 van de wet van 18 juni 1850 
op de behandeling van de krankzinnigen, 
95 van de Gemeentewet van 30 maart 
1836, 3 van het decreet van 16-24 augus
tus 1790 op de rechterlijke inrichting en 
5 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, 

doordat het arrest vermeldt « dat het 
voor de strafbaarheid van de arrestatie 
niet volstaat dat ze wederrechtelijk is, 
dat de ambtenaar zich te goeder trouw 
kan hebben vergist, dat de ambtenaar 
pas onder toepassing van de strafwet 
valt wanneer hij de handeling willekeu
rig verricht, dat is naar eigen goeddun
ken of gril en zonder zijn daad te kun
nen rechtvaardigen• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 147 
van het Strafwetboek het begrip wille
keurige handeling niet beperkt tot de 
handeling die « naar eigen goeddunken 
of gril en zonder (die) daad te kunnen 

------------------1 rechtvaardigen » wordt verricht; die 
(1) Cass., 19 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 60). Zie wetsbepaling daarentegen reeds vervol

Cass., 7 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 159); 10 ging wettigt zodra de handeling op dw. a
dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 219). 

'ling of onwetendheid berust, onder de 
(2) Zie Cass., 14 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 710). enige voorwaarde dat die dwaling of on-· 
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wetendheid niet verschoonbaar is aan de 
zijde van de dader, en rekening houden
de met de bevoegdheid van de ambte
naar die de handeling verricht; het der
halve niet in strijd is met de tekst van 
artikel 147 te beslissen dat reeds het be
wuste pelgen van het onwettige feit of 
het lichtvaardig optreden waaraan een 
bedachtzaam gemeenteambtenaar zich 
niet schuldig zou maken, zelfs al is geen 
sprake van kwade trouw of opzet om te 
schaden, aanleiding kan geven tot straf
vervolgingen, vermits een dergelijk op
treden aldus een bewuste of onvoorzich
tig aanvaarde inbreuk op de wet ople
vert; 

tweede onderdeel, het arrest eraan toe
\ oegt dat er geen enkele red en is om 
aan iemands goede trouw te twijfelen en 
niets erop wijst dat een grove of niet 
verschoonbare fout zou zijn begaan, of
schoon artikel 95 van de Gemeentewet 
van 30 maart 1836 dat slechts een herne-· 
ming is van artikel 3 van het decreet van 
16-24 augustus 1790 en bij toepassing 
waarvan een maatregel van vrijheidsbe
roving zonder tussenkomst van de rech
terlijke instanties toegestaan is door ar
tikel 7 van de wet van 18 juni 1850, 
bepaalt dat de beslissing tot plaatsing 
slechts mag worden getroffen ten aan
zien van zinnelozen en razenden die aan
leiding kunnen geven tot hinderlijke 
voorvallen; het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, bijgevolg, nu 
het enkel nagaat of er gegevens zijn die 
wijzen op kwade trouw of op het bestaan 
van een grove of niet verschoonbare 
fout, ten deze niet heeft nagegaan of de 
wettelijke voorwaarden voor plaatsing 
vervuld waren en evenmin de voorwaar
den voor het bestaan van het in artikel 
147 van het Strafwetboek omschreven 
misdrijf heeft onderzocht door na te 
gaan of verdachte (thans verweerder) op 
bewust onwettige of onvoorzichtige wijze 
toepassing heeft gemaakt van de bepa
lingen die hem het recht gaven eiser van 
zijn vrijheid te beroven; 

derde onderdeel, artikel 5.4 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden bepaalt dat een ieder, die door 
arrestatie of gevangenhouding van zijn 
vrijheid is beroofd, het recht heeft voor
ziening te vragen bij de rechter opdat, 
deze beslist over de wettigheid van de 
gevangenhouding; daaruit volgt dat het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldi-

1 gingstelling, v66r elk onderzoek naar de 
gegrondheid van de burgerlijke partij
stelling van de eisers moest nagaan of 

de arrestatie en de gevangenhouding van 
eiser wettig waren, een onderzoek dat 
het hof echter niet eens is begonnen; 

vierde onderdeel, zelfs al zou worden 
aangenomen dat het hof van beroep, ka
mer van inbeschuldigingstelling, door 
het overnemen van de vorderingen van 
de procureur-generaal en meer bepaald 
van de in die vorderingen' gemaakte 
overweging dat dokter Teucq op 5 mei 
1980 een verbetering in de geestestoe
stand van eiser had vastgesteld, hetgeen 
doet veronderstellen dat er vroeger zeker 
een geestesstoornis moet geweest zijn, 
de verplichting om de wettigheid van de 
arrestatie en van de gevangenhouding 
van eiser te onderzoeken, zou zijn nage
komen, dan nog blijft het een feit dat 
het hof het algemene begrip krankzin
nigheid dat de toepassing van artikel 7 
van de wet van 18 juni 1850 rechtvaar
digt, verward heeft met de strengere ver
eisten waaraan de plaatsing onderwor
pen is krachtens artikel 95 van de 
Gemeentewet die de krankzinnigheid 
omschrijft als de daad van een zinneloze 
of een razende; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist « dat er geen 
redenen zijn om te twijfelen aan ie
mands goede trouw en niets erop wijst 
dat een grove of niet verschoonbare fout 
zou zijn begaan » en voor het overige 
verwijst naar de vorderingen van de pro
cureur-generaal, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
niet antwoordt op de conclusie van de ei
sers ten betoge dat het Hof ten deze de 
voorwaarden voor de plaatsing van eiser 
moest onderzoeken, ten einde het ob
jectief onwettig en derhalve wederrechte
lijk karakter van die maatregel te beoor
delen; 

tweede onderdeel, het hof van beroep, 
kamer van inbeschuldigingstelling, nu 
het verzuimt na te gaan of verweerder 
ten deze had kunnen vaststellen dat ei
ser zinneloos of razend was en de open
bare orde of openbare rust in gevaar 
bracht, niet heeft onderzocht of er een 
schuldige nalatigheid was begaan bij de 
toepassing van de wet; 

derde onderdeel, het arrest eveneens 
niet voldoende met redenen is omkleed 
waar het onder verwijzing naar de vor
deringen van de procureur-generaal be
slist dat de door de eisers gevraagde on
derzoeksverrichtingen zonder belang wa
ren, daar dokter Teucq van oordeel was 
dat de geestestoestand van eiser was 
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verbeterd; het arrest uit die enkele vast
stelling niet kon afleiden dat de wette
lijke voorwaarden voor het bevelen van 
die maatregel vervuld waren ten tijde 
van de beslissing tot plaatsing en dat 
verweerder ze had kunnen nagaan; het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, in dat verband de overleg
ging had moeten eisen van de genees
kundige stukken die met toepassing van 
de wet van 18 juni 1850 waren opge
maakt bij de opname van eiser in het 
krankzinnigengesticht: 

Overwegende dat de middelen, die 
kritiek oefenen op de beslissing van 
buitenvervolgingstelling, niet kun
nen worden aangevoerd tot staving 
van de door de eisers ingestelde 
voorzieningen die immers enkel ge
richt zijn tegen de beslissing waar
bij ze verwezen worden in de kosten 
van hun verzet en veroordeeld wor
den tot betaling van schadevergoe
ding aan verweerder; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest de eisers, met toe
passing van artikel 235 (lees 136) van het 
Wetboek van Strafvordering veroordeelt 
tot betaling van een frank schadevergoe
ding a an verweerder, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 5.5 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden bepaalt dat een ieder die 
het slachtoffer is geweest van een arres
tatie of een gevangenhouding in strijd 
met de bepalingen van dit artikel 5, 
recht heeft op schadeloosstelling; het 
derhalve tegenstrijdig is ten deze toepas
sing te maken van artikel 136 van het 
Wetboek van Strafvordering vermits de 
wettigheid van de gevangenhouding van 
eiser niet is aangetoond; 

tweede onderdeel, artikel 5.1, e, van 
voormeld Verdrag vereist dat de gevan
genhouding regelmatig is, zonder dat 
hoeft te worden nagegaan of de beslis
sing daartoe a! dan niet willekeurig is; 
uit de samenlezing van de artikelen 5.1, 
e, en 5.5 volgt dat de aangehouden of ge
vangen gehouden persoon reeds op 
grand van de eenvoudige vaststelling 
van een onregelmatigheid aanspraak 
kan maken op schadeloosstelling; 

Wat de twee onderdelen te zamen 
betreft: 

Overwegende dat, wanneer, zoals 
ten deze, de burgerlijke partij op haar 
verzet tegen een door de raadkamer 
gewezen beschikking van buitenver
volgingstelling in het ongelijk wordt 
gesteld, het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, haar 
krachtens artikel 136 van het Wet
hoek van Strafvordering, zelfs 
ambtshalve, moet veroordelen tot 
schadevergoeding jegens de ver
dachte; 

Overwegende voor het overige dat 
het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, ten deze niet 
moest nagaan of de arrestatie of de 
gevangenhouding van eiser regelma
tig was in de zin van artikel 5.1, e, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, maar of 
die arrestatie of gevangenhouding 
wederrechtelijk en willekeurig was 
in de zin van artikel 147 van het 
Strafwetboek; 

Dat beide onderdelen van het 
middel falen naar recht; 

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

8 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. F. Colette, Bergen. 

Nr. 538 

2' KAMER - 8 mei 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- VOORZIENING TEGEN EEN ARREST DAT 
UITSPRAAK DOET OVER DE HANDHAVING 
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VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - MIDDEL 
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE RE
GELMATIGHEID VAN HET VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK - MIDDEL DAT GEEN BETREK
KING HEEFT OP DE BEVOEGDHEID EN DE 
Ol'iTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDE
RING - NIET ONTVANKELIJK M!DDEL. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- WET 20 APRIL 
1874, ART. 5 - REDENGEVING. 

1• Tot staving van een voorziening die 
enkel gericht is tegen het arrest dat de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis beveelt, kan niet worden aange
voerd het middel dat geen betrekking 
heeft op de bevoegdheid en de ontvan
kelijkheid van de strafvordering doch 
uitsluitend verband houdt met de re
gelmatigheid van het voorbereidend 
onderzoek (1). 

2• De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
dermate raken dat de voorlopige hech
tenis moet worden gehandhaafd, wor
den nauwkeurig en met vermelding 
van gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte om
schreven door het arrest waarbij de 
kamer van inbeschuldingstelling, na te 
hebben vastgesteld dat de feiten bij
zonder ernstig zijn niet alleen wegens 
de aard van de gebruikte drug waar
van het gevaar door verdachte zelf toe
gegeven wordt, maar ook omdat ver
dachte bewust blijft doorgaan met het 
plegen van dat welbepaalde misdrijf 
terwijl hij nog op een vonnis wegens 
dergelijke feiten wacht, erop wijst dat

1 verdachte, gelet op die omstandighe-. 
den, een gevaar oplevert voor de open
bare veiligheid gezien het bijzonder 
verderfelijk gevaar dat aan zijn gedrag 
verbonden is zowel voor de morele als 
voor de lichamelijke gezondheid van 
de jeugd, enerzijds wegens het gebruik1 
van steeds sterkere en grotere dosis-1 
sen (zoals in het geval van verdachte), 
anderzijds wegens het zelfs onopzette-· 
lijke proselitisme (het druggebruik kan 
wel een navolging krijgen in de omge-: 
ving van verdachte), welke verschijn
selen vaak voorkomen op dat domein. 

--~------------------------~ 
(1) Zie Cass., 2 april 1985, A.R. nrs. 9439 en 

9440 (A.C., 1984-85, nrs. 469 en 470). 

(JEHIN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4262} 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 maart 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening op de en
kele grond dat het arrest geen eind
beslissing is in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering; 

Dat het arrest waarbij uitspraak 
wordt gedaan over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis van ei
ser onmiddellijk vatbaar is voor cas
satieberoep; dat de afstand derhalve 
op een dwaling berust; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 70, 71, 
422bis, 458 van het Strafwetboek, 228, 
229, 235, 250 van het Wetboek van Straf
vordering, 97 van de Grondwet en van 
het beginsel van het recht van verdedi
ging, 

doordat het arrest beslist dat " of
schoon het niet aan het hof (van beroep) 
is te beslissen of er ten deze een schen
ding is begaan van het beroepsgeheim 
door de geneesheer of de ambulance
diensten die de verbalisanten ingelicht 
hebben over de toestand van de verdach
te, er moet worden vastgesteld dat thans 
van die omstandigheid niets blijkt we
gens de noodtoestand waarin het voor
noemde medisch personeel mogelijks 
verkeerde, gelet enerzijds op het kenne
lijk gevaar dat de - niet betwiste - toe
stand van verdachte opleverde, zowel 
voor hemzelf als voor anderen, en gelet, 
anderzijds, op artikel 422bis van het 
Strafwetboek; dat bovendien dit even
tuele misdrijf dat niet aan de beoorde
ling van het hof van beroep is onderwor
pen, niet aan de politie- of gerechtelijke 
diensten te wijten is, vermits zij om dat 
misdrijf helemaal niet hebben gevraagd 
en het in geen geval hebben uitgelokt; 
dat aldus, in de huidige stand van zaken, 
de tegen verdachte ingestelde vervolgin
gen volkomen wettig zijn "• 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest in 
het ongewisse laat of het heeft willen be
slissen dat het niet binnen de opdracht 
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van de kamer van inbeschuldigingstel
ling viel de geneesheer of de ambulan
ciers te berechten wegens schending van 
het beroepsgeheim dan wei of het heeft 
willen beslissen dat de kamer van inbe
schuldigingstelling bij het onderzoek 
naar de regelmatigheid van de rechtsple
ging die is gevoerd in het kader van de 
tegen eiser ingestelde vervolgingen niet 
mocht nagaan of er al dan niet een 
schending van het beroepsgeheim was 
begaan door de geneesheer of de ambu
lancediensten; een arrest, om regelmatig 
met redenen te zijn omkleed, niet dub
belzinnig mag zijn; die dubbelzinnigheid 
van het arrest gelijkstaat met het ont
breken van redengeving; het arrest bijge
volg artikel 97 van de Grondwet en het 
beginsel van het recht van verdediging 
schendt waar het beslist « dat het niet 
aan het hof (van beroep) is te beslissen 
of er ten deze een schending is begaan 
van het beroepsgeheim door de genees
heer of de ambulancediensten die de ver
balisanten hebben ingelicht over de toe
stand van verdachte », 

tweede onderdeel, de kamer van inbe
schuldigingstelling haar algemene op
dracht moet vervullen; zij met name we
gens haar algemene onderzoeks- en evo
catiebevoegdheid, desnoods ambtshalve, 
aile akten en beschikkingen van de on
derzoeksrechter en van de raadkamer 
moet nagaan en ze moet wijzigen als ze 
verzuimen, onregelmatigheden of nietig
heden bevatten; de kamer van inbeschul
digingstelling belast is met het toezicht 
op het onderzoek en te allen tijde waakt 
over de regelmatigheid ervan; enkel de 
onderzoeksgerechten het recht hebben te 
wijzen op de gebreken van het voorbe
reidend onderzoek; die controleopdracht 
en dat evocatierecht voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling de verplichting 
inhouden na te gaan of het tegen eiser 
gerichte opsporingsonderzoek en de te
gen hem ingestelde vervolgingen niet ge
grond zijn op een kennelijk onwettige 
akte; zij derhalve behoorde nate gaan of 
de akte die ten grondslag lag aan het te
gen eiser gevoerde onderzoek en de te
gen hem ingestelde vervolgingen al dan 
niet onwettig is; de kamer van inbeschul
digingstelling derhalve de artikelen 235 
en 250 van het Wetboek van Strafvorde
ring, artikel 97 van de Grondwet en het 
beginsel van het recht van verdediging 
schendt waar ze beslist « dat het niet 
aan het hof (van beroep) is te beslissen 
of er ten deze een schending van het be
roepsgeheim is begaan door de genees
heer of de ambulancediensten die de ver-

balisanten hebben ingelicht over de toe
stand van de verdachte >>; 

derde onderdeel, het arrest het door ei
ser uit de nietigheid van de rechtsple
ging afgeleide middel niet kon verwer
pen op grond dat de geneesheer of de 
ambulancediensten eventueel in noodtoe
stand verkeerden, door die noodtoestand 
af te leiden uit de enkele vaststelling dat 
de toestand van eiser kennelijk gevaar 
opleverde zowel voor. hemzelf als voor 
anderen; de noodtoestand met name ver
eist dat het te beschermen recht of be
lang bedreigd wordt door een nakend en 
groot gevaar dat aileen door het plegen 
van het strafbare feit kan worden voor
komen; van noodtoestand nog geen spra
ke is wanneer het gevaar aileen· maar 
mogelijk of eventueel is; het moet gaan 
om een nakend of althans actueel ge
vaar; er ten slotte geen sprake is van 
noodtoestand wanneer er andere redmid
delen zijn; het arrest, nu het de aanwe
zigheid niet vaststelt van de voorwaar~ 
den voor het bestaan van een noodtoe
stand, niet kon verklaren dat er noodtoe
stand was geweest; het arrest niet naar 
recht is verantwoord; 

vierde onderdeel, het arrest uit de be
palingen van artikel 422bis van het 
Strafwetboek niet kon afleiden dat de 
geneesheer of de ambulancediensten in 
noodtoestand verkeerden; het bij artikel 
422bis van het Strafwetboek strafbaar 
gestelde schuldig verzuim met name ver
eist dat een menselijk wezen in groot, 
werkelijk en dreigend gevaar verkeert; 
onder de hulp die krachtens artikel 
422bis van het Strafwetboek moet wor
den verschaft aan iemimd die in groot 
gevaar verkeert, slechts kan worden ver
staan een werkelijke hulp viaarmee het 
gevaar in de mate van het mogelijke kan· 
worden bezworen; het arrest, nu hef de 
aanwezigheid niet vaststelt van de voor
waarden voor het bestaan van de door 
artikel 422bis van het Stra:fWetboek ge
sanctioneerde plicht tot hulpverlening, 
het bestaan van een noodtoestand niet 
kon afleiden uit de bepaingen van dat 
artikel; 

vijfde onderdeel, nu het gaat om ver
volgingeri ingesteld tegen eiser en niet 
tegen de geneesheer of de amb\),lance
diensten, de kamer van inbeschuldiging
stelling geen uitspraak mo<;:ht doen over 
de vraag of de geneesheer of de ambu

·lancediensten al dan niet in noodtoe
stand verkeerden; die noodtoestand, ge
steld dat hij bewezen was, een, recht
vaardigingsgrond zou kunnen zijn indien 
op basis van · artikel 458 van het Straf-
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wetboek strafvervolgingen zouden wor
den ingesteld tegen de geneesheer of de 
ambulancediensten, doch de objectieve 
onwettigheid van de aangifte laat be
staan in het kader van de tegen eiser 
ingestelde vervolgingen; de noodtoestand 
een subjectieve rechtvaardigingsgrond of 
veeleer een bijzondere schulduitsluitende 
omstandigheid is die de onwettigheid 
van de handeling niet doet verdwijnen; 
de noodtoestand de handeling haar 
onwettig karakter niet ontneemt, doch 
de verantwoordelijkheid ervoor opheft; 

zesde onderdeel, het arrest, zo het met 
de woorden « thans » en « in de huidige 
stand van de zaak » de beslissing over 
de wettigheid van de tegen eiser gevoer
de rechtspleging heeft willen afhankelijk 
stellen van een veroordeling van de ge
neesheer of de ambulancediensten we
gens schending van het beroepsgeheim, 
geen rekening heeft gehouden met het 
feit dat die schending van het beroepsge
heim op zich onwettig is; het bestaan 
van een onwettigheid niet afhangt van 
de veroordeling van hem die de onwet
tigheid begaat; het strafbare feit bestaat 
zodra het is gepleegd en niet slechts van
a£ de veroordeling van de dader; 

Overwegende dat het middel geen 
verband houdt met de bevoegdheid 
en de ontvankelijkheid van de straf
vordering en uitsluitend betrekking 
heeft op de regelmatigheid van het 
voorbereidend onderzoek; dat het 
niet kan dienen tot staving van de 
voorziening van eiser die immers is 
gericht tegen een arrest waarbij uit
spraak wordt gedaan over de hand-· 
having van de voorlopige hechtenis; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 5, 19, 20 
van de wet van 20 april 1874 op de voor-' 
lopige hechtenis en 97 van de Grondwet, · 

doordat het arrest beslist « dat de fei- 1 

ten bijzonder zwaarwichtig zijn, niet ai
leen omdat de gebruikte drug gevaarlijk · 
is (verdachte verklaart zelf in het proces
verbaal 84/85 van 16 januari 1985 : " He
roine is een smerig goedje, daar ben ik 
mij van bewust "), maar ook omdat ver
dachte bewust blijft doorgaan met het 
plegen van dat specifieke misdrijf, ter
wijl hij nog een uitspraak voor gelijkaar
dige feiten afwacht, dat hij, gelet op die 
omstandigheden, bovendien een gevaar 
oplevert voor de open bare veiligheid ge-' 
zien het bijzonder verderfelijk gevaar 
dat zijn gedrag vormt voor de morele en 

lichamelijke gezondheid van de jeugd; 
enerzijds wegens de neiging tot het ge
bruik van steeds sterkere en grotere do
sissen drugs (hetgeen blijkt in het geval 
van verdachte die verklaart eind 1983 uit 
nieuwsgierigheid hasjiesj te hebben ge
proefd, in juli 1984 uit dezelfde 
nieuwsgierigheid belang ging stellen in 
heroine en in oktober en december 1984 
tweemaal in een toestand van overdosis 
werd aangetroffen) en, anderzijds, we
gens het zelfs onopzettelijk proselitisme 
(de interesse voor drugs blijft niet be
perkt tot verdachte terwijl zijn drugge
bruik, waarvan zijn omgeving op de 
hoogte was, wel eens navolging kon krij
gen), die op dat gebied geen zeldzaam
heid zijn; dat het hier gaat om ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden, eigen 
aan de zaak en aan de persoonlijkheid 
van de verdachte, die de openbare veilig
heid dermate raken dat de hechtenis van 
verdachte moet worden gehandhaafd », 

terwijl het arrest uit die enkele vast
stellingen niet het bestaan kon afleiden 
van ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid ra
ken en de handhaving van de hechtenis 
noodzakelijk maken, en van gegevens ei
gen aan de zaak en de persoonlijkheid 
van de verdachte: 

Overwegende dat het arrest door 
de in het middel weergegeven ver
meldingen, onder opgave van de ge
gevens eigen aan de zaak of de per
soonlijkheid van eiser, nauwkeurig 
de ernstige en uitzonderlijke om
standigheden omschrijft die de 
openbare veiligheid raken en de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis noodzakelijk maken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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, zonder acht te 
slaan op de afstand van eiser die op 
een dwaling berust en niet geldt als 
berusting, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 
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8 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. F Verheggen, 
Luik. 

Nr. 539 

1' KAMER - 9 mei 1985 

1° STEDEBOUW - GEMEENTELIJK PLAN 

VAN AANLEG - RECENTER GEWESTPLAN -
GEEN OVEREENSTEMMING TUSSEN DIE PLAN
NEN - ART. 43 WET 29 MAART 1962 - HERZIE· 
NING VAN HET GEMEENTELIJK PLAN VAN 
AANLEG - BESLISSING TOT HERZIENING -
KONINKLIJK BESLUIT - NIEUW PLAN HEEIT 
GEEN VERBINDENDE KRACHT VERKREGEN 
BINNEN DRIE JAAR - GEVOLG. 

2° STEDEBOUW - WET 29 MAART 1962 -

STREEKPLANNEN - GEWESTPLANNEN - GE· 
MEENTELIJKE PLANNEN - HIERARCH IE VAN 
DE PLANNEN - GEVOLG. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET·ONTVAN
KELIJKHEID - MIDDEL DAT FElTEN EN 
RECHT VERMENGT - BEGRIP. 

4° STEDEBOUW - BOUWVERBOD - ART. 
37, EERSTE LID, WET 29 MAART 1962 - RECHT 
OP SCHADEVERGOEDING - VEREISTE. 

1' Wanneer de Koning heeft beslist een 
gemeentelijk plan van aanleg geheel 
of gedeeltel1jk te herzien, op grand dat 
dit plan niet meer in overeenstemming 
is met een gewestplan dat verordenen
de kracht heeft verkregen, heeft de 
omstandigheid dat het nieuw gemeen
telijk plan van ·aanleg geen verbinden
de kracht heeft verworven binnen drie 
jaar na de inwerkingtreding van het 
koninklijk besluit houdende herziening 
van het vroeger gemeentelijk plan van 
aanleg, niet tot gevolg dat de voor
schriften van dat vroegere plan de 
overhand zouden hebben op die van 
het gewestplan (1). (Artt. 15, laatste 

lid, 37, eerste en derde lid, 43 en 45, 
§ 5, derde lid, wet 29 maart 1962.) 

2' De wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw voert een 
hierarchie van de plannen in, zodat de 
goedkeuring van een hager plan impli
ciet de daarmee strijdige voorschriften 
van een lager plan opheft (2). (Inz. 
artt. 15, laatste lid, en 43 wet 29 maart 
1962.) 

3' Een tegen het middel opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid, hier
uit afgeleid dat het middel feiten en 
recht vermengt, kan niet worden aan
genomen als het onderzoek van het 
middel geen onderzoek van de feiten 
vereist (3). 

4' Art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw stelt het daarin vastgelegde 
recht op schadevergoeding, met name 
wegens een bouwverbod, niet afhanke
lijk van de voorwaarde dat dit verbod 
totaal is; voldoende is dat het bouwver
bod een einde maakt aan het gebruik 
waarvoor een goed dient of normaal 
bestemd is (4). 

(VLAAMS GEWEST T. LEVITA, MIC) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6951) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1982 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over de twee middelen samen, het eer
ste afgeleid uit de schending van de arti
kelen 15, laatste lid, 37, derde lid, 43 en 
45, § 5, van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw, van het 
enig artikel van het koninklijk besluit 
van 7 maart 1977 tot vaststelling van het 
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, van het 
koninklijk besluit van 15 januari 1957 be
treffende het algemeen plan van aanleg 
van Sterrebeek, van het koninklijk be
sluit van 27 maart 1980 betreffende het 
ontwerp van het nieuwe plan van aanleg -------------------1 van Sterrebeek en van artikel 97 van de 

(1) (2) (3) en (4) Zie de verwijzingen in de 
cone!. van het O.M. in Bull. en Pas., 1985, I, 
nr. 539. 

Grondwet, 
doordat het arrest vaststelt dat het ge

westplan Halle-Vilvoorde-Asse aan de ge-
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intimeerden (thans verweerders) een vol
ledig bouwverbod oplegt, op grond « dat 
uit het op 29 april 1981 afgeleverde ste
debouwkundig attest blijkt dat de grond 
die zij op 24 november 1965 hebben ver
kregen, onder toepassing valt, enerzijds, 
van het algemeen plan van aanleg van 
de gemeente Sterrebeek - goedgekeurd 
bij koninklijk besluit van 15 januari 1957 
- en, anderzijds, van het gewestplan 
Halle-vilvoorde-Asse goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 7 maart 1977 », en 
dat « volgens het gewestplan de grond 
van de gei:ntimeerden in een landschap
pelijk waardevol agrarisch gebied is ge
legen » (waardoor het recht om te bou
wen wordt beperkt) « terwijl de grond, 
volgens het algemeen plan van aanleg 
dat het stedebouwkundig statuut van de 
grond bij de aankoop ervan door de gei:n
timeerden bepaalde, in een open en half
open woongebied was gelegen ,, en dat 
volgens het arrest uit die gegevens volgt 
« dat het op 29 april 1981 afgeleverde ste
debouwkundig attest negatief is in de zin 
van artikel 37, derde lid, van de wet van 
29 maart 1962 », en tenslotte, dat de Ko
ning op 15 april 1977 heeft beslist het ge
meentelijk plan van aanleg te herzien en 
dat volgens dit nieuw algemeen plan van 
aanleg, dat bij koninklijk besluit van 27 
maart 1980 « voorlopig » is aangenomen, 
de grond van de verweerders in een 
landschappelijk waardevol agrarisch ge
bied is gelegen, maar dat dit plan niet 
definitief is en derhalve geen bindende 
kracht heeft en << dat appelant (thans ei
ser) geen enkel gegeven aanbrengt dat 
een eventuele afwijking van het gewest
plan kan verantwoorden, waardoor het 
stedebouwkundig statuut van de grond 
van de gei:ntimeerden terug het statuut 
wordt dat de grond had voor het gewest
pian bindend werd » en dat derhalve de 
mogelijkheid voor de bevoegde overheid 
om ervan af te wijken dermate theore
tisch lijkt dat zij redelijkerwijze dient te 
worden verworpen, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 15, laatste lid, van de wet van 29 
maart 1962 een algemeen plan, desnoods, 
van het gewestplan kan afwijken, en uit 
de artikelen 43 en 45, § 5, in fine, van de
zelfde wet, volgt dat de Koning, als het 
gewestplan en een gemeentelijk plan 
tegenstrijdig zijn op het ogenblik dat de 
Koning dit gewestplan uitvaardigt, het 
gemeentelijk plan van aanleg kan her
zien binnen een termijn van drie jaar, 
maar dat, als de Koning beslist tot her
ziening van een gemeentelijk plan van 
aanleg, die beslisisng vervalt als het 

nieuwe plan geen bindende kracht heeft 
verkregen binnen drie jaar na de inwer
kingtreding van het koninklijk besluit 
tot herziening, en dat derhalve, als de 
herziening van het gemeentelijk plan 
niet binnen de wettelijke termijn is v~r
wezenlijkt, daaruit volgt dat de voor
schriften van het gemeentelijk plan de 
overhand hebben op die van het gewest
plan, wat overigens volgt uit het afgele
verde stedebouwkundig arrest; daaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen dat 
<< het afgeleverd stedebouwkundig attest 
negatief was in de zin van artikel 37, 
derde lid, en dat het gewestplan een 
bouwverbod oplegde », het geheel van de 
in het middel aangewezen wettelijke be
palingen schendt; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
vast te stellen dat uit het stedebouwkun
dig attest blijkt, enerzijds, dat de grond 
van de verweerders onder toepassing 
valt van het koninklijk besluit van 15 ja
nuari 1957 (algemeen plan van aanleg 
van Sterrebeek) en ook van het konink
lijk besluit van 7 maart 1977 (gewestplan 
Halle-Vilvoorde-Asse) en, anderzijds, dat 
de grond volgens het gewestplan in een 
landschappelijk waardevol agrarisch ge
bied is gelegen, terwijl de grond, volgens 
het algemeen plan van aanleg dat zijn 
stedebouwkundig statuut bij de aankoop 
door de verweerders regelde, in een open 
en half-open woongebied was gelegen; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat het stedebouwkundig attest 
negatief is en dat derhalve het konink
lijk besluit van 15 januari 1957, tot goed
keuring van het algemeen plan van aan
leg van Sterrebeek, niet meer toepasse
lijk is omdat het gewestplan een bouw
verbod oplegt, het geheel van de in het 
middel aangewezen bepalingen en inzon
derheid artikel 15 van de wet van 29 
maart 1962 schendt; 

derde onderdeel, het tegenstrijdig is 
vast te stellen, enerzijds, dat het konink
lijk besluit van 27 maart 1980 << voorlo
pig • een nieuw algemeen plan van aanleg 
vastlegt, dat niet definitief is en geen 
bindende kracht heeft, en, anderzijds, 
dat volgens het nieuwe plan van aanleg, 
dat bij koninklijk besluit van 27 maart 
1980 voorlopig is aangenomen, de grond 
van de gei:ntimeerden in een landbouw
gebied is gelegen en dat appellant (thans 
eiser) geen enkel gegeven aanbrengt dat 
een eventuele afwijking van het gewest
plan kan verantwoorden, terwijl het al
gemeen plan van 1957 toepasselijk bleef; 
daaruit volgt dat het arrest, door de toe
passing van artikel 37 van de wet van 29 
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maart 1962 aan te nemen, waardoor het 
recht op vergoeding wegens bouwverbod 
ontstaat, en zulks niettegenstaande het 
gemeentelijk plan van 1957 van kracht 
bleef, het geheel van de in het middel 
aangewezen bepalingen schendt; 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, 37, 43 en 
45 van de wet van 29 maart 1962 houden
de organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw, van het 
koninklijk besluit van 28 december 1972, 
inzonderheid artikel 11, van de artikelen 
544 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat het ge
westplan Halle-Vilvoorde-Asse aan de 
verweerders een bouwverbod oplegt, aan
gezien het een einde heeft gemaakt aan 
het gebruik waarvoor het goed normaal 
bestemd was de dag voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van dat plan, en de 
wet niet vereist dat dit bouwverbod abso
luut moet zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, het gewest
plan Halle-Vilvoorde-Asse geen einde 
maakt aan het gebruik waarvoor het 
goed normaal bestemd was, omdat het 
gemeentelijk plan van aanleg dat de 
overhand heeft op het gewestplan, daar
van afweek, en omdat dit plan niet is 
herzien binnen een termijn van drie jaar 
na de beslissing tot herziening; daaruit 
volgt dat het arrest het geheel van de 
in het middel aangewezen bepalingen 
schendt; 

tweede onderdeel, artikel 37 een uit
zondering invoert op het algemeen be
ginsel dat een erfdienstbaarheid van 
openbaar nut geen aanleiding geeft tot 
vergoeding, zodat dit artikel 37, nu het 
een uitzondering invoert, op beperkende 
wijze moet worden uitgelegd, wat impli
ceert dat enkel een vergoeding wordt 
toegekend bij een op zichzelf volledig 
bouwverbod, wat niet het geval is wan
neer gronden in een landbouwgebied 
zijn gelegen, aangezien er voor het land
bouwbedrijf nooqzakelijk gebouwen mo
gen worden opgericht; daaruit volgt dat 
het arrest het geheel van de in het mid
del aangewezen bepalingen schendt : 

W at betreft het eerste en het der
de onderdeel van het eerste middel 
en het eerste onderdeel van het 
tweede middel : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat uit het op 29 april 1981 aan 
de verweerders afgeleverde stede-

bouwkundig attest blijkt dat de 
grond die zij op 24 november 1965 
hebben verworven, onder toepassing 
valt, enerzijds, van het algemeen 
plan van aanleg van de gemeente 
Sterrebeek (thans Zaventem), goed
gekeurd bij koninklijk besluit van 
15 januari 1957, krachtens hetwelk 
die grond in een open en half-open 
woongebied is gelegen, en, ander
zijds, van het gewestplan Halle-Vil
voorde-Asse, goedgekeurd bij ko
ninklijk besluit van 7 maart 1977, 
krachtens hetwelk de grond in een 
landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied is gelegen; 

Overwegende dat de Koning, wan
neer, zoals ten deze, een gemeente
lijk plan van aanleg niet meer in 
overeenstemming is met een ge
westplan dat verordenende kracht 
heeft verworven, overeenkomstig ar
tikel 43 van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en de stede
bouw, kan beslissen dat genoemd 
gemeentelijk plan van aanleg geheel 
of gedeeltelijk wordt herzien; 

Dat uit het arrest blijkt dat de 
Koning die mogelijkheid heeft benut 
door bij koninklijk besluit van 15 
april 1977 de herziening van het 
plan van aanleg van de gemeente 
Sterrebeek te decreteren, en dat de 
grond van de verweerders krachtens 
het nieuwe algemeen plan van aan
leg, dat bij koninklijk besluit van 27 
maart 1980 voorlopig is aangeno
men, overeenkomstig het gewest
plan in een landschappelijk waarde
vol agrarisch gebied is gelegen; dat 
dit nieuwe plan evenwel niet defini
tief is goedgekeurd en geen binden
de kracht heeft verkregen; 

Overwegende dat uit geen enkele 
wettelijke bepaling, waarvan de 
schending in deze onderdelen wordt 
aangevoerd, blijkt dat, als het nieuw 
gemeentelijk plan van aanleg bin
nen drie j aar na de inwer kingtre
ding van het koninklijk besluit hou
dende herziening van het vroeger 
gemeentelijk plan van aanleg geen 
bindende kracht heeft verkregen, de 
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voorschriften van dit vroegere plan I Wat het tweede onderdeel van het 
de overhand zouden hebben op die tweede middel betreft: 
van het gewestplan; 

Overwegende dat integendeel, nu 
de wet van 29 maart 1962 een hie
rarchie van de plannen vastlegt, de 
goedkeuring van een hager plan im
pliciet de daarmee strijdige voor
schriften van een lager plan opheft; 

Dat derhalve, in dit geval, de voor
schriften van het op 7 maart 1977 
goedgekeurde gewestplan, krachtens 
welke de grand van de verweerders 
in een landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied is gelegen, impli
ciet het op 15 januari 1957 goedge
keurde algemeen plan van aanleg 
van de gemeente Sterrebeek hebben 
opgeheven, in zoverre de grand van 
de verweerders volgens laatstge
noemd plan in een open of half-open 
woongebied is gelegen; 

Dat daaruit volgt dat het arrest 
wettig beslist, zonder te lijden aan 
de in het derde onderdeel van het 
eerste middel aangeklaagde tegen
strijdigheid, enerzijds, dat het aan 
de verweerders afgeleverde stede
bouwkundig attest een negatief at
test is in de zin van artikel 37, 
derde lid, van de voornoemde wet 
van 29 maart 1962, en, anderzijds, 
dat het gewestplan Halle-Vilvoorde
Asse een einde heeft gemaakt aan 
het gebruik waarvoor het goed van 
de verweerders normaal bestemd 
was de dag voorafgaand aan de in
werkingtreding van genoemd plan; 

Dat geen van de onderdelen kan 
worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is vast te stellen dat de 
grand van de verweerders onder toe
passing valt van enerzijds een alge
meen plan van aanleg en anderzijds 
van een gewestplan, die deze grand 
in een verschillende categorie onder
brengen; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over de door de verweerders opgewor
pen grand van niet-ontvankelijkheid, 
hieruit afgeleid dat het middel in dit on
derdeel feiten en recht vermengt: 

Overwegende dat de uitspraak 
over de in dit onderdeel van het 
middel aangevoerde grief geen on
derzoek van de feiten vereist; 

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

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat artikel 37 van 

de wet van 29 maart 1962 het daarin 
vastgelegde recht op schadevergoe
ding niet afhankelijk stelt van een 
volledig bouwverbod; dat het eerste 
lid van het artikel bepaalt dat scha
devergoeding is verschuldigd « wan
neer het bouw- of verkavelingsver
bod volgend uit een plan dat binden
de kracht heeft verkregen, een ein
de maakt aan het gebruik waarvoor 
een goed dient of normaal bestemd 
is de dag voorafgaand aan de inwer
kingtreding van genoemd plan »; 

Dat daaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat « de bepalin
gen zelf van artikel 37 van de wet 
van 29 maart 1962 helemaal niet 
voorschrijven dat het bouwverbod 
absoluut moet zijn, maar dat het 
een einde moet maken aan het ge
bruik waarvoor een goed dient of 
normaal bestemd is », de wet juist 
toepast; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt; 

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

9 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter en 
verslaggever: de h. Mahillon, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Ansiaux en Simont. 
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Nr. 540 

1' KAMER - 9 mei 1985 

1° VERZEKERING - LANDVERZEKERING 

- VRIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR -
GROVE FOUT - BEGRIP. 

2° VERZEKERING - LANDVERZEKERING 

- VERZEKERING TEGEN DIEFSTAL - VRIJ
STELLING VAN DE VERZEKERAAR - GROVE 
FOUT - BEGRIP. 

1o Onder grove lout, als bedoeld in art. 
16 wet van 11 juni 1874, wordt ver
staan de lout die kan worden gelijkge
steld met een opzettelijke daad en 
waarvan de verzekerde wist of moest 
wegen dat zij een verzwaring van het 
te dekken risico met zich bracht (1). 

2o De rechter die erop wijst dat de verze
kerde niet wist dat hij, door geen vei
ligheidsslot op zijn motorfiets aan te 
brengen, de verwezenlijking of de ver
zwaring van het risico in die mate zou 
bevorderen dat de opzet van de verze
keringsovereenkomst erdoor werd ont
redderd, terwijl niets gebeurd is wat 
normaal niet kan worden verwacht, en 
niet was bedongen dat het veiligheids
slot moest worden aangebracht telkens 
als het voertuig werd geparkeerd, kan 
uit die vaststellingen en oveiwegingen 
wettig afleiden dat de nalatigheid ~~n · 
de verzekerde niet kon worden geliJk
gesteld met een grove lout in de zin 
van art. 16 Verzekeringswet. 

(« DE SOCIALE VOORZORG, 
T. MAUGUIT, DELARBRE) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7265) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1983 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hoei; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 16 van de wet van 11 juni 1874 op 

de verzekering, die de titels X en XI van 
boek I van het Wetboek van Koophandel 
uitmaakt, 

doordat het bestreden vonnis eiseres 
veroordeelt om aan de verweerders een 
bedrag van 22.000 frank, vermeerderd 
met de B.T.W., te betalen, op grond : dat 
het niet aanbrengen van het kettingslot 
weliswaar, hoewel het voertuig op een 
particulier eigendom stond, een te ver
mijden onvoorzichtigheid is maar geen 
fout die dermate grof is dat zij de eco
nomie van de overeenkomst tenietdoet 
( ... ); dat het immers een fout betreft die 
tal van motorrijders begaan, dat de ver
zwaring van het risico de normale ver
wachtingen van de overeenkomst niet 
overstijgt, en deze geen uitdrukkelijk be
ding bevat volgens hetwelk het ketting
slot van de motor moest worden aange
bracht telkens als hij zou worden gepar
keerd; dat het aanbrengen van dat slot 
trouwens misschien nutteloos zou zijn 
geweest, daar het diefstal wel bemoei
lijkt maar niet verhindert; kortom, dat 
de verzekeringsmaatschappij niet kan 
worden bevrijd van haar verbintenis ten 
aanzien van Laurent Mauguit, nu diens 
betrekkelijke nalatigheid niet met grove 
schuld kan worden gelijkgesteld, als ver
eist bij artikel 16 van de wet van 11 juni 
1874, 

terwijl, eerste onderdeel, de grove fout 
die ingevolge artikel 16 van de wet van 
11 juni 1874, de verzekeraar bevrijdt van 
de verplichting de schade ten gevolge 
van die fout te vergoeden, de fout is die 
kan worden gelijkgesteld met een opzet
telijke daad en waarvan de verzekerde 
wist of moest weten dat zij een verzwaring 
van het te dekken risico meebracht; het 
vonnis ten deze beslist dat de fout van 
Laurent Mauguit, te weten het niet aan
brengen van het kettingslot van zijn mo
tor, niet kan worden gelijkgesteld met 
grove schuld als vereist bij voornoemd 
artikel 16, zonder vast te stellen dat die 
fout van Laurent Mauguit geen fout is 
die kan worden gelijkgesteld met een op
zettelijke daad en waarvan hij wist of 
moest weten dat zij een verzwaring van 
het te dekken risico meebracht; bij ge
breke van die vaststelling, de beslissing 
van het bestreden vonnis dat eiseres niet 
kan worden bevrijd van haar verbintenis 
ten aanzien van Laurent Mauguit, niet 
naar recht met redenen is omkleed 
(schending van artikel 16 van de wet van 
11 juni 1874); 

-------------------; tweede onderdeel, het bestreden von
{1) Cass., 18 maart 1982, A.R. nr. 6548 

(A.C., 1981-82, nr. 429). 
nis, uit de omstandigheid dat het hier 
gaat om een fout die tal van motorrij-
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ders begaan en dat het aanbrengen van 
het kettingslot (trouwens) misschien nut
teloos zou zijn geweest nu het diefstal 
wei bemoeilijkt maar niet verhindert, 
niet wettig heeft kunnen afleiden dat de 
« betrekkelijke nalatigheid , van Laurent 
Mauguit niet kon worden gelijkgesteld 
met grove schuld, als vereist bij artikel 
16 van de wet van 11 juni 1874 (scherr
ding van dat artikel 16 van de wet van 
11 juni 1874) : 

Wat de eerste twee onderdelen be-
treft: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door te zeggen dat het de re
denen van de eerste rechter over
neemt, beslist dat de betrekkelijke 
nalatigheid van de verzekerde, de 
minderjarige zoon van de verweer
ders, geen grove schuld kan zijn die 
met een opzettelijke daad kan wor
den gelijkgesteld, op grand dat de 
verzekerde bij het niet aanbrengen 
van het kettingslot, niet wist dat hij 
de verwezenlijking of de verzwaring 
van het risico dermate zou bevorde
ren dat de economie van de over
eenkomst wordt tenietgedaan, ter
wijl de normale verwachtingen er
van trouwens niet werden over
schreden en in de bedingen niet 
werd bepaald dat het kettingslot 
moest worden aangebracht telkens 
als het voertuig zou worden gepar
keerd; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis uit die vaststellingen en 
overwegingen heeft kunnen afleiden 
dat de nalatigheid van de verzeker
de niet kon worden gelijkgesteld 

9 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gel~jklui
dende conclusie: van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 541 

1• KAMER - 9 mei 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - MEMORIE 
VAN ANTWOORD- NEERLEGGING TER GRIF
FIE - TER!VIIJN - SCHORSING - BIJZONDER 
GEVAL. 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - UITKERING NA ECHT

SCHEIDING - ART. 301, § 3, TWEEDE LID, B.W. 
- OPHEFFING VAN DE UITKERING - VER
EISTE. 

1" De memorie van antwoord dieter grit
fie van het Hoi is neergelegd buiten de 
bij art. 1093 Ger. W. bepaalde termijn 
is niettegenstaande haar laattijdigheid 
ontvankelijk, wanneer de verwerende 
partij onmogelijk vooraf haar memorie 
aan de advocaat van de eisende partij 
heeft kunnen doen betekenen, over
eenkomstig de artt. 1079 en 1092 van 
hetzelfde wetboek, omdat die advocaat 
v66r het verstrijken van die termijn 
ontslag heeft genomen; in een derge
lijk geval is de termijn geschorst zo
lang verweerder in de onmogelijkheid 
verkeert te handelen (1). (Impliciet.) 

met grove schuld, en dat de beslis- 1----------------
sing aldus naar recht is verant-
woord; 

Dat de eerste twee onderdelen 
niet kunnen worden aangenomen; 

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

(1) Eiseres heeft haar verzoekschrift op 10 
okt. 1984 aan de verweersters betekend. Lui
dens art. 1093 Ger.W. beschikten zij over een 
termijn van drie maanden, te rekenen vanaf 
die betekening, om hun memorie van ant
woord ter griffie neer te leggen. Overeenkom
stig de artt. 1079 en 1092 van hetzelfde wet
boek moest die memorie, vooraleer zij ter 
griffie van het Hof werd ingediend, aan de ad
vocaat van de eisende partij worden betekend. 
Die vormvereiste was nog niet vervuld en de 
daarvoor gestelde termijn was nog niet ver
streken op 1 januari 1985, datum van de in
werkingtreding van het koninklijk besluit 
waarbij het ontslag van de advocaat van eise
res wordt aanvaard. 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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2o De rechter beslist wettig dat de uitke
ring, die ingevolge art. 301 B. W. is toe
gekend aan de echtgenoot die de echt
scheiding heeft verkregen, moet wor
den opgeheven, wanneer hij, op grand 
van een feitelijke beoordeling van de 
gegevens van de zaak, aanneemt dat 
die uitkering, ten gevolge van een in
grijpende wijziging van de toestand 
van de uitkeringsgerechtigde, niet 
meer verantwoord is. (Art. 301, § 3, 
tweede lid.} 

(V ... T. L ... E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7291} 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 november 1983 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 301, § 3, tweede en der
de lid, van het Burgerlijk Wethoek, 

doordat het hestreden vonnis enerzijds 
de oorspronkelijke rechtsvordering van 
eiseres tot verhoging van haar uitkering 
tot levensonderhoud na echtscheiding 
ongegrond verklaart en anderzijds de te
genvordering van wijlen Luycx tot ophef
fing van de genoemde uitkering toewijst, 
op grond : « dat de eerste rechter terecht 
heeft geoordeeld dat de huidige toestand 
van (eiseres) aanzienlijk is verbeterd, 

vergeleken met de toestand ten tijde van 
het samenleven, en dat de minieme uit
kering na echtscheiding (1.000 frank per 
maand) niet meer verantwoord is; dat 
(eiseres), zoals ook (de rechtsvoorganger 
van de verweersters), een erfenis heeft 
ontvangen die haar toestand heeft verhe
terd, of althans kon verheteren ''• en 
« dat de lasten van een nieuw huwelijk, 
ook al zijn ze door de uitkeringsplichtige 
gewild, rechtmatige lasten zijn en in 
aanmerking moeten worden genomen 
voor een eventuele vermindering van de 
aan de gewezen echtgenoot toegekende 
uitkering », 

terwijl, eerste onderdeel, de verminde
ring of de opheffing van een uitkering 
tot levensonderhoud met toepassing van 
artikel 301, § 3, tweede lid, van het Bur
gerlijk W ethoek, ingeval de toe stand van 
de uitkeringsgerechtigde aanzienlijk ver
heterd is, niet kan worden heslist als 
niet hovendien is aangetoond dat 
laatstgenoemde, niettegenstaande die 
vermindering of opheffing, in staat zal 
zijn in haar hestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens het sa
menleven; het vonnis, door de uitkering 
van eiseres te verminderen zonder ten 
deze vast te stellen dat die voorwaarde 
is vervuld, zijn heslissing niet naar recht 
verantwoordt (schending van artikel 301, 
§ 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de vermindering of 
de opheffing van een uitkering tot le
vensonderhoud met toepassing van arti
kel 301, § 3, derde lid, van het Burgerlijk 
Wethoek, ingeval de toestand van de uit
keringsplichtige een aanzienlijke wijzi-------------------1 ging heeft ondergaan, slechts kan wor

{Vervolg nota van vorige blz.) 

Op 1 feb. 1985 heeft een ander advocaat 
bij het Hof van Cassatie bij ge
rechtsdeurwaardersexploot aan de verweer
sters Iaten weten dat hij voortaan de eiseres 
vertegenwoordigde. De memorie van antwoord 
werd op 5 februari 1985 aan die nieuwe advo
caat betekend en 's anderendaags ter griffie 
van het Hof neergelegd. 

Bovenstaand arrest verwerpt de buiten de 
wettelijke termijn neergelegde memorie van 
antwoord niet en oordeelt derhalve impliciet 
dat die termijn van 1 jan. tot 1 feb. 1985 was 
geschorst, dat wil zeggen tijdens de periode 
dat de verweersters, nu eiseres niet meer door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie was ver
tegenwoordigd, in de volstrekte onmogelijk
heid verkeerden de bij de wet opgelegde bete
kening te doen en derhalve hun memorie 
geldig ter griffie neer te leggen, aangezien die 
memorie aan de advocaat van de eisende par
tij moet worden betekend vooraleer zij ter 
griffie van het Hof wordt ingediend. 

den heslist als is aangetoond dat die 
wijziging te wijten is aan omstandighe
den huiten zijn wil; het hertrouwen van 
de uitkeringsplichtige en de daaruit 
voortvloeiende lasten geen omstandig
heid huiten zijn wil uitmaakt; daaruit 
volgt dat het hestreden vonnis, nu het op 
die omstandigheid steunt om de uitke
ring van eiseres op te heffen, artikel 301, 
§ 3, derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek schendt : 

Overwegende dat het middel en
kel kritiek oefent op de beslissing 
van het bestreden vonnis waarbij, 
vana£ 20 december 1978, de uitke
ring na echtscheiding ten belope 
van 1.000 frank per maand wordt 
opgeheven, die de rechtsvoorganger 
van de verweersters, de gewezen 
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echtgenoot van eiseres, haar krach
tens het arrest van 3 december 1955 
van het Hof van Beroep te Brussel 
moest betalen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis zegt 

« dat de huidige wedde van (eise
res), ten belope van 1.134 dollar, en 
de zeer aanzienlijke herwaardering 
van de U.S. dollar, (el.seres) in staat 
stellen een levensstandaard te voe
ren die ruimschoots overeenstemt 
met haar levensstandaard ten tijde 
van het samenleven >>; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
vaststelt dat eiseres, niettegenstaan
de de opheffing van de uitkering, in 
haar bestaan zal kunnen voorzien 
op een gelijkwaardige wijze als tij
dens het samenleven; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de rechtbank, 
krachtens artikel 301, § 3, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, de 
uitkering na echtscheiding kan ver
minderen of opheffen als de toe
stand van de uitkeringsgerechtigde 
een ingrijpende wijziging heeft on
dergaan, zodat het bedrag van de · 
uitkering niet meer verantwoord is; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat 
het bestreden vonnis, ten deze, op 
grond van een feitelijke beoordeling 
van de gegevens van de zaak, oor
deelt dat de uitkering ten gevolge 
van een ingrijpende wijziging van 
de toestand van de uitkeringsge
rechtigde eiserses niet meer verant
woord is; dat het door die overwe
ging wettig beslist dat die uitkering 
moet worden opgeheven; 

Dat de in het onderdeel aange
voerde grief, ook al was hij gegrond, 
de wettigheid van die beslissing niet 
kan be'invloeden; 

Dat het onderdeel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

9 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard en Simont. 

Nr. 542 

1' KAMER - 10 mei 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
8.1 - RECHT VAN EEN IEDER OP EERBIEDI
GING VAN ZIJN PRIVE-LEVEN EN ZIJN GEZINS
LEVEN - DRAAGWIJDTE. 

2' NATUURLIJK KIND - B.W., ART. 341b 

- RECHTSVORDERING TOT INROEPING VAN 
STAAT VAN NATUURLIJK KIND - TERMIJN 
VOOR HET INSTELLEN VAN DIE RECHTSVOR
DERING - BEPALING NIET IN STRIJD MET 
ART. 8.1 VAN HET EUROPEES VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS. 

1' De bepaling van art. 8.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens, luidens 
welke een ieder recht heeft op eerbie
diging van zijn prive-Jeven en zijn ge
zinsleven, in zoverre zij in beginsel de 
Staat verbod doet zich te mengen in 
het prive-leven en in het gezinsleven 
van de individuen, stelt een norm die 
in de regel voldoende nauwkeurig en 
volledig is om directe werking te heb
ben; in zoverre die bepaling evenwel 
verplichtingen bevat in die zin dat de 
Staat, bij het bepalen van het stelsel 
van familiebanden, zoals die van de 
ongehuwde moeder met haar kind, zo 
moet handelen dat dezen een normaal 
gezinsleven kunnen leiden, is zij niet 
voldoende nauwkeurig en volledig om 
directe werking te hebben en Jegt zij, 
in zoverre, aan de Staat slechts een 
verplichting op om te handelen, die de 
wetgever moet nakomen, maar kan zij 
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niet gelden als bron van subjectieve 
rechten en van verplichtingen voor 
particulieren (1). 

2" De be paling van art. 341b B. W., lui
dens welke de rechtsvordering tot in
roeping van staat van natuurlijk kind 
slechts binnen een beperkte tijd kan 
worden ingesteld, is niet in strijd met 
art. 8.1 van het Europees Verdrag 
Rechten van de Mens. 

(B ... V., B ... A. T. D ... ) 

Advocaat-generaal Tillekaerts heeft in 
substantie gezegd: 

1. De eisers, respectievelijk geboren op 
5 april 1924 en 2 januari 1929 als natuur
lijke kinderen van M ... B ... , werden door 
de moeder niet erkend. 

Op 3 juni 1979 is M ... B ... overleden. 
Haar enige wettige erfgename was ver
weerster, haar wettige dochter. 

Op 4 juni 1980 deden de eisers ver
weerster dagvaarden voor de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; zij veer
den aan dat er bij hen bezit van staat 
van natuurlijk kind aanwezig was en 
vroegen de rechtbank, met toepassing 
van de artikelen 341a en 34.1b van het 
Burgerlijk Wetboek, te zeggen voor recht 
dat de natuurlijke afstamming tussen 
hen en M... B ... vaststond. 

Verweerster bracht tegen de eis in dat, 
krachtens artikel 34.1b, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, in geval van overlij
den van de beweerde moeder, de termijn 
om de bedoelde rechtsvordering in te 
stellen, doorloopt tot aan het einde van 
het jaar dat volgt op het overlijden en 
dat, nu de beweerde moeder overleden 
was op 3 juni 1979, de rechtsvordering 
op de dag van de dagvaarding, dit is 4 
juni 1980, was vervallen. 

Bij vonnis van 30 juni 1981 verklaarde 
de rechtbank van eerste aanleg dat de 
rechtsvordering, krachtens artikel 341b 
van het Burgerlijk Wetboek, laattijdig 
was ingesteld en mitsdien niet ontvanke
lijk was. 

Hoger beroep werd ingesteld door de 
eisers die, onder meer, deden gelden dat 
de bepaling van artikel 341b, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek in strijd was 
met de artikelen 8 en 14 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
hierbij verwezen naar het arrest van 13 
juni 1979 van het Europese Hof in de 
zaak Marckx. 

2. Het bestreden arrest van 31 januari 
1983 neemt aan dat bij de eisers bezit 
van staat, in de zin van de artikelen 341a 
en 341b van het Burgerlijk Wetboek, be
wezen is, doch stelt vast dat de dagvaar
ding laattijdig is geschied, nu de rechts
vordering door die dagvaarding was 
ingesteld nadat meer dan een jaar was 
verstreken sinds het overlijden van de 
beweerde moeder. Het verklaart derhal
ve het hoger beroep ongegrond en beves
tigt het beroepen vonnis. 

W at de door eisers ingeroepen scherr
ding van de artikelen 8 en 14 van het 
voormelde verdrag betreft, oordeelt het 
hof van beroep dat : 

- de bepalingen van het Verdrag deel 
uitmaken van de Belgische rechtsorde 
waarin zij zijn opgenomen, met het ge
volg dat ze directe gevolgen met zich 
brengen in de interne rechtsorde; 

- de internationale norm waaraan die 
rechtstreekse werking verbonden is, ech
ter voldoende precies en volledig moet 
zijn opdat de rechtsonderhorigen van 
een verdragsluitende Staat zich erop 
zouden kunnen beroepen tot het bepalen 
van hun wederkerige verhoudingen; 

- artikel 8.1 van het genoemde ver
drag niet op voldoende nauwkeurige wij
ze de individuele rechten inhoudt waar
op ieder kind, en zeker niet een niet 
erkend natuurlijk kind, zoals in casu, 
aanspraak kan maken met betrekking 
tot het recht op een normaal gezinsle
ven; 

- artikel 14 van het Verdrag slechts 
kan geschonden worden wanneer een 
discriminatie wordt vastgesteld in het 
genot van een recht of vrijheid die in het 
Verdrag is opgenomen; 

- de schending die wordt ingeroepen, 
namelijk die van het recht op een nor
maal gezinsleven, te vaag is om eruit a£ 
te leiden dat een kind, buiten huwelijk 
geboren, zonder tijdsbeperking moet toe
gelaten worden zijn moederlijke afstam
ming te bewijzen; 

- het adagium « mater semper certa 
est >> geen norm is die uit het Verdrag 
kan worden afgeleid met betrekking tot 
niet erkende natuurlijke kinderen; 

- waar ingevolge artikel 53 van het 
------------------1 Verdrag aan de Belgische Staat de posi-

(1) Zie de verivijzingen in de conclusie van 
het O.M. 

tieve verplichting wordt opgelegd zich te 
houden aan de beslissingen van het Eu-
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ropese Hof, door die bepaling aan de 
rechtsonderhorigen zelf geen onmiddel
lijk subjectief recht wordt toegekend 
ingevolge de rechtspraak van dat Hof; 

- het arrest van het Europese Hof in 
de zaak Marckx slechts bindende kracht 
heeft voor de bet.wisting waarin het uit
spraak heeft gedaan en tussen de par
tijen die erbij betrokken waren, behou
dens de hiervoren vermelde toepassing 
van artikel 53 wat de Belgische Staat be
treft; 

- in de thans onderzochte zaak daar
enboven het geschil geen betrekking 
heeft op een erkend natuurlijk kind, zo
als in het voormelde arrest Marckx, doch 
c p kinderen die vorderen dat hun na
tuurlijke afstamming wordt vastgesteld 
jegens de bij hun geboorte niet getrouw
de vrouw die hun het leven heeft ge
schonken. 

eerbiediging van zijn prive-leven, zijn ge
zinsleven, zijn huis en zijn briefwisse
ling ». 

Artikel 14 van hetzelfde verdrag luidt: 
« Het genot van de rechten en vrijheden, 
welke in dit verdrag zijn vermeld, zijn 
verzekerd zonder enig onderscheid op 
welke grond ook, zoals geslacht, ras, 
kleur, taal, godsdienst, politieke of ande
re overtuiging, nationale of maatschap
pelijke afkomst, het behoren tot een na
tionale minderheid, vermogen, geboorte 
of andere status >>. 

5. De eisers Iaten - blijkens de toe
lichting - hun middel steunen op het ar
rest van 13 juni 1979 van het Europese 
Hof in de zaak Marckx (2). Dit arrest be
trof een Belgische ongehuwde moeder 
die op 16 oktober 1973 het !even had ge
schonken aan een meisje dat zestien da
gen na de geboorte door haar, overeen-
komstig artikel 334 van het Burgerlijk 

3. Het enige middel voert schending Wetboek, was erkend en daarna met in
aan van de artikelen 8.1 en 14 van het gang van 30 oktober 1974 was geadop
Verdrag en, voor zoveel nodig, van de ar- teerd overeenkomstig de Belgische wet. 
tikelen 1319 tot 321 en 328 van het Bur- In maart 1974 diende de moeder, in ei-
gerlijk Wetboek. gen naam en namens haar kind, bij de 

De eisers zetten uiteen dat artikel 8 . commissie een verzoekschrift in waarin 
van het Verdrag - door een ieder het zij zich beklaagde over de bepalingen 
recht op eerbiediging van zijn gezinsle- van het Belgisch Burgerlijk Wetboek in
ven te waarborgen - geen onderscheid zake de wijze van vaststelling van de 
maakt tussen een wettig en een natuur- moederlijke natuurlijke afstamming en 
lijk gezin, te meer daar artikel 14 van het de gevolgen van die vaststelling wat be
Verdrag het genot van dat recht verze- treft de omvang van de familie en de 
kert zonder enig onderscheid, op welke vermogensrechten van het natuurlijk 
grond ook, als onder meer de geboorte, kind en van de moeder en over de nood
en dat, nu bij de uitlegging van artikel zakelijkheid voor de moeder haar na-
8.1 rekenmg dient· te worden gehouden tuurlijk kind te adopteren indien zij de 
met de evolutie in het interne recht van rechten van het kind wilde verhogen. Er 
de grote meerderheid van de Lid-Staten d.ient te worden vermeld dat, op het 
van de Raad van Europa naar een inte- ogenblik dat de zaak bij de commissie 
grale juridische erkenning van het ada- aanhangig werd gemaakt, de moeder nog 
gium « mater semper certa est», inzon- als familie haar moeder en een zuster 
derheid de door artikel 341b, derde lid, had. 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde Het arrest van 13 juni 1979 releveert 
vervaltermijn voor de rechtsvordering tot in het Belgisch rechtssysteem drie cate
inroeping van staat,van natuurlijk kind gorieen van schending van het Verdrag: 
- die elke objectieve en redelijke grond- 1" Schending van het recht op eerbie
slag mist - een discriminatoir onder- diging van het prive-leven en het gezinso 
scheid inhoudt met de wettelijke bewijs- !even (artikel 8 Verdrag). 
regeling van de afstamming van wettige 2" Discriminatie tussen de toestand 
kinderen, zoals vervat in de artikelen van een ongehuwde moeder en de toe-
319 tot 330 van het Burgerlijk Wetboek. stand van een gehuwde moeder, en tus-

De eisers leiden hieruit af dat het ar- sen de toestand van een natuurlijk kind 
rest -;- door op de voormelde gronden 1------------------
hun eis wegens laattijdigheid niet. ont-
v!mkelijk te verklaren - zijn beslissing 
niet wettelijk verant.woordt. 

4. 'Artikel 8.1 van het genoemde ver
drag Juidt :. « Een ieder heeft recht op 

(2) Publications de fa Cour europeenne des 
droits de l'homme,. Serie A, vol. 31, en Rev. 
trim. dr. fam., 1979, 227-268; een officieuze Ne
derlandse vertaling van Marc Bossuyt en Moni 
Van Look, vanaf nr. 25, is gepubliceerd in 
R. W., 1979-80, kol. 947 tot 959. 
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en de toestand van een wettig kind (arti
kelen 8 en 14 Verdrag). 

3" Discriminatoire behandeling van de 
patrimoniale rechten van de natuurlijke 
moeder (artikel 14 Verdrag en artikel 1 
Protocol nr. 1). 

Inzonderheid - in verband met de nu 
besproken zaak - moet worden onder
streept dat het arrest van 13 juni 1979 de 
wijze van vaststelling van de natuurlijke 
moederlijke afstamming strijdig acht 
met artikel 8 van het Verdrag, zo voor de 
moeder als voor het kind, en met artikel 
8 juncto artikel 14 Verdrag, zo voor de 
moeder als voor het kind. 

Het arrest van 13 juni 1979 is omstan
dig besproken in de rechtsleer (3). Ik 
meen dat de hierna vermelde passages 
van het arrest inzonderheid moeten wor
den onderstreept : 

- Nr. 41. 
... Ongetwijfeld werd, op het ogenblik 

dat de Conventie van 4 november 1950 

(3) O.a : RIGAUX, • La loi condamnee - A 
propos de L'arret du 13 juin 1979 de la Cour 
europeenne des droits de l'homme », in J.T., 
1979, 513 tot 524; • Le droit belge de la filiation 
apres !'arret Marckx •, in Annales de droit, 
1979, 369 tot 383, en noot onder Cass., 3 okt. 
1983, in R.CJ.B., 1984, blz. 616 tot 635; Bos
SUYT, • Publiekrechtelijke aspecten van het ar
rest Marckx •, in R. W., 1979-80, kol. 929 tot 970; 
VELU, • Les effets directs des instruments in
ternationaux en matiere de droits de !'horn
me •, in Prolegomena, druk 1981, inzonderheid 
nr. 36, en • Les effets des arrets de la Cour eu
ropeenne des droits de l'homme •• rapport a la 
journee d'etude du 17 janv. 1985 sous les auspi
ces du Conseil de !'Europe par l'Ordre national 
des avocats avec la collaboration des facultes 
de droit de l'U.L.B. et de la V.U.B.; HEYVAERT 
en WILLEKENS, Beginselen van het gezins- en 
familierecht na het Marckxarrest - De theo
rie van het Marckxarrest en haar weerslag op 
het geldend recht, druk 1981, blz. 63 en 118 
e.v.; BAETEMAN en GERLO, « Overzicht van 
rechtspraak (1975-80) - Personen- en familie
recht •, in Tijdschr. voor Privaat Recht, 1981, 
nr. 174, blz. 881 tot 884, VAN HOVE, « Het 
Marckxarrest en de notariele praktijk •, in 
Tijds. voor Notarissen, 1982, blz. 97 tot 105, en 
• Het erfrecht van het natuurlijk kind; de stij
gende invloed van het Straatsburger Hof •, in 
Tijds. voor Notarissen, 1983, blz. 338 tot 343; 
PAUWELS, noot onder B.R. Turnhout, 23 april 
1982, in R. W., 1982·83, kol. 1592 tot 1595; SE
NAEVE, noot onder H.B. Brussel, 31 jan. 1983, 
in R. W., 1982-1983, kol. 2684 tot 2691, PINTENS, 
noot onder B.R. Brussel, 29 maart 1983, m 
R. W., 1983-1984, kol. 455 tot 457; VIEUJEAN, 
• Chromque de dr01t belge », m Rev tnm. de 
droit ciVil, 1983, nr 7, blz. 434 tot 437; SAC£, 
• Reflexwns sur les effects en dr01t mterne de 
!'arret Marckx •, m Rev du Not. belge, 1984, 
blz. 114 tot 119 

werd opgesteld, het onderscheid op dit 
gebied tussen de « natuurlijke , en de 
« wettige >> familie als wettig en normaal 
in vele Europese Ianden aangezien. Het 
Hof herinnert er nochtans aan dat de 
Conventie moet uitgelegd worden in het 
Iicht van de tegenwoordige omstandighe
den (arrest Tyrer van 25 april 1978, serie 
A, nr. 26, biz. 15, § 31). In de huidige 
zaak kan het Hof niet anders dan getrof
fen zijn door het volgende verschijnsel : 
het interne recht van de grote meerder
heid van de Lid-Staten van de Raad van 
Europa is geevolueerd en evolueert ver
der gelijktijdig met de relevante inter
nationale instrumenten, naar een inte
grale juridische erkenning van het ada
gium « mater semper certa est •· 

- Nr. 56. 
- Nr. 58 . 
... Ten aanzien van dit geheel van om

standigheden, op grond van het beginsel 
van de rechtszekerheid, noodzakelijk in
herent zowel aan het recht van de Con
ventie als aan het gemeenschapsrecht, 
kan de Belgische Staat juridische hande
lingen of juridische situaties van v66r de 
uitspraak van het huidig arrest onverlet 
Iaten. 

Daaruit blijkt dat: 
1 a het Europees Hof artikel 8 van het 

Verdrag uitlegt aan de hand van de evo
lutie van het interne recht van de Lid
Staten en dat ter take het interne recht 
sinds het opstellen van het Verdrag is 
geevolueerd; 

2" het Europese Hof toegeeft dat het 
zelf de betwiste bepalingen niet zou kun
nen vernietigen of opheffen : declaratoir 
voor het essentiele, laat het aan de Staat 
de keuze van de middelen die dienen 
aangewend te worden in zijn interne 
rechtsorde om de verplichting die voor 
hem uit artikel 53 van het Verdrag voort" 
vloeit, na te komen; 

3" het Europees Hof oordeelt dat, ten 
aanzien van het geheel van de door hem 
aangehaalde omstandigheden, op grond 
van het beginsel van de rechtszekerheid, 
noodzakelij k inherent zowel aan het 
recht van de Conventie als van het ge
meenschapsrecht, de Belgische Staat ju
ridische handelingen of juridische situac 
ties van v66r de uitspraak van het arrest 
van 13 juni 1979 onverlet kan Iaten. 

6. De bespreking van het Marckxarrest 
doet de vraag rl]zen welke JUrldlsche gc
volgen verbonden z1jn aan de urtspraken 
van het Europese Hof. · 
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Desaangaande onderscheidt men (4): 
I. De juridische gevoigen verbonden 

aan de bindende kracht van de arresten 
van het Europese Hof, namelijk : 

1° de verplichting het gezag van het 
gewijsde van de arresten te erkennen, 
met dien verstande dat dit gezag siechts 
reiatief is, namelijk siechts geidt met be
trekking tot het voorwerp van de zaak 
waarover het Hof uitspraak heeft gedaan 
en niet geidt erga omnes, doch siechts 
tussen de partijen (Cass. 21 jan. 1982, 
voltallige zitting, Bull. en Pas., 1982, I, 
arresten nrs. 6445 en 6458, biz. 623, en de 
concl. v. proc.-gen. Dumon, inzonderheid 
biz. 635 tot 640); 

2° de verplichting voor de Staat de ar
resten ten uitvoer te Ieggen, dit is het 
beschikkende gedeelte van de arresten 
en de redenen die er de noodzakelijke 
grondsiag van zijn, ten uitvoer te Ieggen 
door een bepaaide toestand, een bepaaid 
resuitaat te verzekeren, waarbij aan de 
Staat de keuze van de middeien daartoe 
wordt geiaten. Dit betekent o.a. dat, wan
neer het beschikkende gedeelte van een 
arrest een schending van het Verdrag 
vaststeit, die vaststelling niet ipso facto 
de vernietiging, de opheffing, de intrek
king, de wijziging of de hervorming van 
de gekritiseerde norm meebrengt, doch 
dat de Staat de maatregeien moet tref
fen om, met de middeien die hij daartoe 
geschikt acht, een einde te maken aan 
de schending en de gevoigen ervan weg 
te nemen. 

II. De juridische gevoigen die niet zijn 
verbonden aan de bindende kracht van 
de arresten van het Europese Hof, o.a. 
het gezag van het uitgelegde van de be
palingen van het Verdrag, wat mee
brengt dat, behoudens nieuwe feiten of 
andere objectieve gegevens, van aard om 
een ommekeer van de interpretatieve 
rechtspraak van het Europees Hof te
weeg te brengen, het bijzonder gezag dat 
aan die rechtspraak is verbonden norma
liter de nationaie rechter ertoe moet bren
gen zich naar die rechtspraak te gedragen. 
Het gezag van het uitgeiegde dat de ar
resten van het Europese Hof hebben, 

(4) VELD, « Les effets directs des instru- · 
ments internationaux en matiere de droits de 
!'homme », in Prolegomena, druk 1981, nrs. 30 
tot 36, en « Les effets directs des arrets de Ia 
Cour europeenne des droits de l'homme >>, rap
port a Ia journee d'etude du 17 janvier 1985 
sous les auspices du Conseil de !'Europe par , 
!'Ordre national des avocats avec Ia collabora
tion des facultes de droits de l'U.L.B. et de Ia ' 
V.U.B., nrs. 26 tot 39. 

kah evenwei aangetast zijn door de om
standigheid dat de norm die het Europe
se Hof heeft ge!nterpreteerd, geheei of 
gedeeitelijk geen directe gevoigen in de 
nationaie rechtsorde heeft. Opdat een 
norm van het Verdrag geidig voor de 
Beigische rechter zou kunnen worden 
ingeroepen ais bron van een recht of van 
een verplichting, is het nodig dat hij di
recte gevoigen heeft in de interne rechts
orde, wat impliceert dat het zou.gaan om 
een duidelijke, juridisch volled1ge norm 
die aan de Staat opiegt hetzij zich te ont
houden, hetzij op een weibepaaide wijze 
te handeien. 

Geen enkeie bepaling van het Verdrag 
zegt expressis verbis of het geheei dan 
wei een gedeeite van de normen van het 
Verdrag directe werking hebben in de 
rechtsorde van de Lid-Staten. Het staat 
aan de internationaie rechter of, in Bei
gie, aan de nationaie rechter te besiissen 
of een norm van het Verdrag siechts 
rechten en verplichtingen meebrengt 
voor de verdragsiuitende Staat, dan wei 
of hij naast de gevoigen voor de ver
dragsi~.Iitende Staat, ook in de interne 
rechtsorde rechtstreekse gevoigen heeft 
voor de particulieren. Indien het Europe
se Hof een norm van het Verdrag heeft 
uitgeiegd zonder te bepaien of, in die uit
Iegging, de norm directe gevoigen in het 
interne recht teweegbrengt, behoort het, 
althans in Beigie, aan de rechter te be
slissen, in het raam van het hem onder
worpen geschil, of de bedoeide norm zo
danige gevoigen heeft. 

7. De auteurs die het Marckxarrest 
hebben gecommentarieerd kunnen gros
so modo in twee groepen worden inge
deeid: 

A. Sommigen zijn van oordeei dat een 
onderscheid moet worden gemaakt tus
sen de verplichtingen die, voigens de in
terpretatie van het Europese Hof, uit ar
tikei 8 van het Verdrag voortvioeien. In 
zoverre die bepaling negatieve verplich
tingen omvat die erop neerkomen dat 
aan de Staat het verbod wordt opgeiegd 
zich op willekeurige wijze te mengen in 
het prive-Ieven en in het gezinsieven van 
de individuen, steit zij een norm die voi
doende nauwkeurig en volledig is en der
haive directe werking heeft. In zoverre 
echter die bepaling positieve verplichtin
gen insiuit in die zin dat de Staat, bij het 
vastieggen van het regime van zekere fa
miliebanden, zoais die van de ongehuw
de moeder met haar kind, in zijn interne 
rechtsorde, wat o.a. in het nationaie 
recht het bestaan impliceert van een ju
ridische bescherming weike, vanaf de ge-
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boorte, de integratie van het kind in zijn 
familie mogelijk maakt, is zij niet vol
doende nauwkeurig en volledig om di
recte werking te hebben, nu in die mate
rie meerdere middelen, naar keuze van 
de Staat, ter beschikking staan om aan 
dat vereiste te voldoen, waaruit volgt 
dat, in zoverre, artikel 8 Verdrag slechts 
een verplichting tot handelen oplegt, 
waarvoor de wetgever moet zorgen, 
maar niet kan gelden als bron van sub
jectieve rechten of van verplichtingen 
voor de particulieren (5). 

B. Andere auteurs menen dat de inter
pretatie van artikel 8 Verdrag door het 
Marckxarrest directe werking heeft in 
Belgie, althans telkens wanneer, gelet op 
de actuele gegevens van ons rechts
systeem, de rechter beschikt over de 
middelen om de bestaande Belgische 
wetgeving toe te passen op een wijze die 
conform is aan het Verdrag en slechts 
tot een resultaat kan leiden (6). Ook von
nissen van sommige Belgische rechtban
ken van eerste aanleg namen de directe 
werking van het Marckxarrest aan, voor
namelijk wanneer het ging om erkende 
natuurlijke kinderen en inzonderheid 
met betrekking tot het erfrecht van die 
kinderen (7). 

8. Betreffende de zaak die ons nu aan
belangt, meen ik de hiernavolgende be
schouwingen te moeten maken : 

a) De interpretatie van het Europese 
Hof in het Marckxarrest op grond van 
de evolutie van het interne recht in de 
verschillende Lid-Staten is van aard om 
de taak van de nationale rechter ten 

(5) RIGAUX, op. cit.; VELD, op. cit., in noot 3; 
BAETEMAN en GERLO, op. cit.; SACE, Op. cit. Zie 
oak de heer emeritus proc.-gen. GANSHOF VAN 
DER MEERSCH, rechter in het Europese Hof, 
« La garantie des droits de l'homme et Ia Cour 
europeenne de Strasbourg », in J.T., 1982, biz. 
102 tot 115, inzonderheid b, op biz. 113. 

(6) Bossm, op. cit.; HEYVAERT en WILLEKENS, 
op. cit.; PAUWELS, op. cit.; SENAEVE, op. cit.; PJN. 
TENS, op. cit.; V!EUJEAN, ,OP· cit. 

(7) O.a. : Rb. Gent, 20 nov. 1980 (R. W, 
1980-1981, kol. 2328), en 16 april 1984 (Tijds. 
not., 1984, 381); Rb. Turnhout, 29 april 1982 
(R. W, 1982-1983, kol. 1590); Rb. Brussel, 29 
maart 1983 (ibid., 1983-84, kol 454), en 3 juni 
1983 (Rev. trim dr. familial, 1983, 413); Rb 
Luik, 10 feb. 1984 (Rev; du Not. beige, 1984, 
143); Rb. Hasselt, 10 jan. 1984 (R. W, 1984-1985, 
kol. 2573). Zie evenwel in andere zin : Rb. 
Luik, 28 sept. 1983 (Rev. trim. dr. familial, 
1983, 413) en Rb. Brugge, 14 maart 1983 
(T1jdschr. Brugse Rechtspraak, 1983/3, biz. 27). 

zeerste te bemoeilijken en om de rechts
zekerheid in de interne rechtsorde ten 
zeerste in het gedrang te brengen. 

b) Het Marckxarrest zegt zelf (nrs. 31, 
42 en 58) dat het aan de Staat behoort 
een keuze te doen tussen de verscheide
ne middelen die tot zijn beschikking 

· staan om een interne wetgeving tot 
stand te brengen die voldoet aan de ver
eisten van de artikelen 8 en 14 Verdrag. 

c) Ik meen, met de sub 7, A, hiervoren 
vermelde rechtsleer, te moeten aanne
men dat, in zoverre de bepaling van arti
kel 8.1 Verdrag positieve verplichtingen 
insluit in die zin dat de Staat, bij het 
vastleggen van zekere familiebanden, zo
als die van de ongehuwde moeder met 
haar kind, in zijn nationale rechtsorde, 
wat o.a in het nationale recht het be
staan impliceert van een juridische be
scherming welke, vanaf de geboorte, de 
integratie van het kind in zijn familie 
mogelijk maakt, zij niet voldoende na~w
keurig en volledig is om directe werkmg 
te hebben, nu in die materie verscheide
ne middelen, naar keuze van de Staat, 
openstaan om aan dat vereiste te vol
doen, waaruit volgt dat, in zoverre, arti
kel 8 Verdrag slechts een verplichting tot 
handelen oplegt, waarvoor de wetgever 
moet zorgen, maar niet kan gelden als 
bron van subjectieve rechten of van ver
plichtingen voor particulieren. 

d) De objectieve verantwoording voor 
het bepalen van een vervaltermijn voor 
het instellen van de rechtsvordering tot 
inroeping van staat van natuurlijk kind 
is dat, zo de rechten van het kind dienen 
geeerbiedigd te worden, de rechten van 
derden - ten deze, blijkens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, de 
rechten van het wettig kind - eveneens 

: moeten worden geeerbiedigd en dat het 
' beginsel van de rechtszekerheid eist dat 
' de bedoelde rechtsvordering niet zonder 
tijdsbeperking wordt toegelaten. Het 
doel van artikel 341 b, derde lid, Burger
lijk Wetboek is derhalve wettig en er is 
geen onevenredigheid aanwezig tussen 
de gebruikte middelen en het beoogde 
doel. 

e) Ten deze zijn de eisers, blijkens de 
vaststellingen van het bestreden arrest, 
respectievelijk geboren op 5 april 1924 
en 2 januari 1929. 

De regel « mater semper certa est » 
kan uit artikel 8 Verdrag, als zodanig, 
niet worden afgeleid. 
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Het Marckxarrest zegt zelf : 
1) dat zijn interpretatie van artikel 8.1 

verdrag, die leidt tot het adagium << ma
ter semper certa est •, rust op de evolu
tie van het interne recht van de grote 
meerderheid van de Lid-Staten en dat 
die toestand zich niet voordeed op het 
ogenblik dat de Conventie van 4 novem
ber 1950 werd opgesteld (nr. 41); 

2) dat op grond van het beginsel van 
de rechtszekerheid de Belgische Staat 
juridische handelingen of juridische si
tuaties van v66r 13 juni 1979 onverlet 
kan Iaten (nr. 58). 

Ik meen hieruit te moeten afleiden 
dat, ook a! zou men de directe werking 
van artikel 8 Verdrag, als uitgelegd door 
het Marckxarrest, aannemen, het begin
sel van de rechtszekerheid zich ertegen 
verzet dat voor de eisers, geboren in 
1924 en 1929, het adagium « mater sem
per certa est » in 1980 in BelgHi directe 
werking zou hebben. 

9. Wanneer de zaak Marckx reeds ja
ren bij de Commissie aanhangig was, 
werd op 15 februari 1978 door de Belgi
sche regering een wetsontwerp neerge
legd dat ertoe strekte het principe « ma
ter semper certa est • in de wetgeving op 
te nemen en aan de buiten huwelijk ge
boren kinderen zoveel mogelijk gelijk
aardige rechten toe te kennen als aan 
wettige kinderen inzake afstamming en 
erfrecht. Tot dusver is nog steeds geen 
wetswijziging tot stand gekomen. 

De grote verdeeldheid in rechtsleer en 
rechtspraak en de chaos die er het ge
volg van is, maken, in het belang van de 
rechtszekerheid, een regeling door de 
Belgische wetgever dringend noodzake
lijk. 

Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4273) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1983 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8.1 en 14 van het 
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 de wet 

van 13 mei 1955, en, voor zoveel nodig, 
van de artikelen 319 tot 321 en 328 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de door de eisers op 
4 juni 1980 ingestelde rechtsvordering tot 
vaststelling van hun natuurlijke afstam
ming jegens wijlen M ... C ... R. .. B ... , over
leden te Z ... op 3 juni 1979, met toepas
sing van artikel 34lb, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, wegens laattijdig
heid niet ontvankelijk verklaart, onder 
meer op grond : • dat artikel 8.1 van het 
E.V.R.M. bepaalt dat een ieder recht 
heeft op eerbiediging van zijn prive-le
ven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 
briefwisseling; dat deze bepaling echter 
niet op voldoende nauwkeurige wijze de 
individuele rechten inhoudt waarop ieder 
kind, en zeker niet deze van een niet er
kend natuurlijk kind, zoals in casu, aan
spraak kan maken, met betrekking tot 
het recht op een normaal gezinsleven; 
( ... ) dat, zo artikel 14 van het E.V.R.M. 
onder meer stelt dat het genot van de 
rechten en vrijheden, welke in het Ver
drag zijn vermeld, is verzekerd zonder 
enig onderscheid op welke grond ook, zo
als ... "geboorte of andere status", deze 
verdragsbepaling slechts kan geschon
den worden wanneer een discriminatie 
wordt vastgesteld in het genot van een 
recht of vrijheid die in de Conventie zijn 
opgenomen; ( ... ) dat de schending die 
wordt ingeroepen, namelijk deze van het 
recht op een normaal gezinsleven, te 
vaag is om eruit af te leiden dat een 
kind, buiten een huwelijk geboren, zon
der tijdsbeperking moet toegelaten wor
den zijn moederlijke afstamming te be
wijzen; dat het adagium "mater semper 
certa est" geen norm is die uit het 
E.V.R.M. kan worden afgeleid met be
trekking tot niet erkende natuurlijke 
kinderen; ( ... ) dat in de hier onderzochte 
zaak daarenboven het geschil geen be
trekking heeft op een erkend natuurlijk 
kind, zoals in de (zaak Marckx), doch om 
kinderen die vorderen dat hun natuur
lijke afstamming zou worden vastgesteld 
jegens de bij hun geboorte niet getrouw
de vrouw die hun het !even heeft ge
schonken; dat de beslissing van de eerste 
rechter niet onverenigbaar is met de be
palingen van het E.V.R.M. en inzonder
heid met de door (eisers) ingeroepen ar
tikels 8 en 14 •, 

terwijl artikel 8 van voormeld verdrag, 
door een ieder het recht op eerbiediging 
van zijn gezinsleven te waarborgen, geen 
onderscheid maakt tussen een • wettig • 
en een • natuurlijk • gezin, te meer daar 
artikel 14 van hetzelfde verdrag het ge-
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not van dit recht verzekert zonder enig 
onderscheid op welke grond ook, zoals 
onder meer de geboorte, en, nu bij de 
uitlegging van artikel 8.1 rekening dient 
gehouden met de evolutie in het interne 
recht van de grote meerderheid van de 
Lid-Staten van de Raad van Europa naar 
een integrale juridische erkenning -
ook en vooral met betrekking tot al dan 
niet erkende natuurlijke kinderen - van 
het adagium « mater semper certa est», 
inzonderheid de door artikel 341b, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde 
vervaltermijn voor de rechtsvordering tot 
inroeping van staat van natuurlijk kind 
- die elke objectieve en redelijke recht
vaardigingsgrond mist - een discrimina
toir onderscheid inhoudt met de wette
lijke bewijsregeling van de afstamming 
van wettige kinderen, zoals vervat in de 
artikelen 319 tot 330 van het Burgerlijk 
W etboek; zodat het arrest, door op de 
hiervoren vermelde gronden toepassing 
te maken van artikel 341 b, derde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek en de rechtsvor
dering van de eisers wegens laattijdig
heid niet ontvankelijk te verklaren, zijn 
beslissing niet wettelijk verantwoordt 
(schending van alle in het middel aange
duide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, om als recht
streeks toepasselijk te kunnen wor
den beschouwd, de norm van een 
internationaal verdrag voldoende 
nauwkeurig en volledig moet zijn; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 8.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, een 
ieder onder meer recht' heeft op eer
biediging van zijn prive-leven en 
van zijn gezinsleven; 

Overwegende dat die bepaling, in 
zoverre zij in beginsel de Staat ver
bod doet zich te mengen in het 
prive-leven en in het gezinsleven 
van de individuen, een norm stelt 
die in de regel voldoende nauwkeu
rig en volledig is om directe wer
king te hebben; 

Overwegende dat die bepaling, in 
zoverre zij verplichtingen bevat in 
die zin dat de Staat, bij het bepalen 
van het stelsel van familiebanden, 
zoals die van de ongehuwde moeder 
met haar kind, zo moet handelen 
dat zij een normaal gezinsleven 
kunnen leiden, evenwel niet vol-

doende nauwkeurig en volledig is 
om directe werking te hebben; dat 
immers in die materie verscheidene 
mogelijkheden, naar keuze van de 
Staat, ter beschikking staan om aan 
dat vereiste te voldoen; dat voor
meld artikel 8.1, in zoverre, aan de 
Staat slechts een verplichting om te 
handelen oplegt, die de wetgever 
moet nakomen, maar niet kan gel
den als bron van subjectieve rech
ten en van verplichtingen voor par
ticulieren; 

Overwegende dat het arrest der
halve wettig oordeelt dat de bepa
ling van artikel 8.1 van het Verdrag 
te vaag is om eruit af te leiden dat 
een buiten het huwelijk geboren 
kind zonder tijdsbeperking moet 
worden toegelaten tot het bewijs 
van zijn moederlijke afstamming; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 mei 1985 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Biitzler en van 
Heeke. 

Nr. 543 

1• KAMER - 10 mei 1985 

1° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) :
WET 29 ME! 1959 TOT WIJZIGING VAN SOMMI
GE BEPALINGEN VAN DE ONDERWIJSWETGE
VING, ART. 36BIS - OVEREENKOMSTEN VOOR 
AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN 
DIENSTEN MET BETREKK!NG TOT UITGAVEN 
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DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK TEN LASTE 
VAN DE WERKINGSTOELAGEN, DE U!TRUS
TINGSTOELAGEN, DE BOUWTOELAGEN OF DE 
RENTETOELAGEN WORDEN GELEGD - IN
RICHTENDE MACHTEN GEHOUDEN DE OVER
EENKOMSTEN TE SLUITEN VOLGENS DE PRO
CEDURE EN ONDER DE VOORWAARDEN DIE 
VOOR HET RIJK GELDEN - AFW!JKINGEN -
GEVOLG. 

2° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) -
WET 29 MEl 1959 TOT WIJZIGING VAN SOMMI
GE BEPALINGEN VAN DE ONDERWIJSWETGE
VING, ART. 36BIS - OVEREENKOMSTEN VOOR 
AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN OF 
DIENSTEN MET BETREKKING TOT UITGA VEN 
DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK TEN LASTE 
VAN DE WERK!NGSTOELAGEN, DE U!TRUS
TINGSTOELAGEN, DE BOUWTOELAGEN OF DE 
RENTETOELAGEN WORDEN GELEGD - IN
RICHTENDE MACHTEN GEHOUDEN DE OVER
EENKOMSTEN AF TE SLUITEN VOLGENS DE 
PROCEDURE EN ONDER DE VOORWAARDEN 
DIE VOOR HET RIJK GELDEN - AFWIJKINGEN 
- BEGRIP. 

3° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) -
WET 29 ME! 1959 TOT WIJZIGING VAN SOMMI
GE BEPALINGEN VAN DE ONDERWIJSWETGE
VING, ART. 36BIS - OVEREENKOMSTEN VOOR 
AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN OF 
DIENSTEN MET BETREKKING TOT UITGA VEN 
DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK TEN LASTE 
VAN DE WERKINGSTOELAGEN, DE UITRUS
TINGSTOELAGEN, DE BOUWTOELAGEN OF DE 
RENTETOELAGEN WORDEN GELEGD - IN
RICHTENDE MACHTEN GEHOUDEN DE OVER
EENKOMSTEN TE SLUITEN VOLGENS DE PRO
CEDURE EN ONDER DE VOORWAARDEN DIE 
VOOR HET RIJK GELDEN - AFWIJKINGEN -
DRAAGWIJDTE. 

1" De mogelijkheid tot machtiging om af 
te wijken van het voorschrift van art. 
12, § 1, wet 14 juli 1976, volgens het
welk, bij aanbesteding, de opdracht in 
beginsel moet worden toevertrouwd. 
aan de inschrijver die de laagste regel
matige inschrijving heeft ingediend,. 
geldt niet enkel ten aanzien van de· 
subsidierende overheid maar ook te
ge:pover de inschrijvende aannemers. 
(Art. 36bis, d, wet 29 mei 1959, inge
voegd bij wet 11 juli 1973.) 

machten om, met toepassing van die 
bepaling, bij openbare of beperkte aan
besteding, als de bevoegde minister 
van Nationale Opvoeding zich binnen 
dertig dagen na de aanvraag hiertegen 
niet verzet, te mogen afwijken van het 
voorschrift van art. 12, § 1, wet 14 juli 
1976, wegens hetwelk, bij aanbeste
ding, de opdracht in beginsel moet 
worden toevertrouwd aan de inschrij
ver die de laagste regelmatige inschrij
ving heeft ingediend, is niet aan een 
bepaalde vorm onderworpen en be
hoeft inzonderheid niet formeel en uit
drukkelijk te zijn. 

3" De mogelijkheid tot machtiging om af 
te wijken van het voorschrift van art. 
12, § 1, wet 14 juli 1976, volgens het
welk, bij aanbesteding, de opdracht in 
beginsel moet worden toevertrouwd 
aan de inschrijver die de laagste regel
matige inschrijving heeft ingediend, is 
niet beperkt tot het enkele aspect van 
het bedrag van de ingediende inschrij
vingen maar strekt zich uit tot de re
gelmatigheid ervan. (Art. 36bis, d, wet 
29 mei 1959, ingevoegd bij wet 11 juli 
1973.) 

(• ALGEMENE BOUWWERKEN HORSTEN » N.V. 
T. KATHOL!EKE INDUSTRIELE HOGESCHOOL 
MECHELEN-GEEL V.Z.W., IN AANWEZIGHEID VAN 

' ARCHIDUK » P.V.B.A. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4460) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 november 1983 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 36bis van de wet van 29 mei 1959 
tot wijziging van sommige bepalingen 
van de onderwijswetgeving, ingelast bij 
artikel 13 van de wet van 11 juli 1973, 8, 
§ 1, 2", gewijzigd bij artikel 72 van de 
wet van 4 augustus 1978, 12, § 1, van de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de over
heidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten, 1165 van 
het Burgerlijk Wetboek, 15, § 7, gewij
zigd bij artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 28 mei 1979, 25, eerste lid, en 31 
tot 38 van het koninklijk besluit van 22 

' april 1977 betreffende de overheidsop-
2" De in art. 36bis, d, wet 29 mei 1959 drachten voor aannemin,g van werken, 

bedoelde aanvraag van de inrichtende. leveringen en diensten, 
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doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de tijdelijke vereniging N.V. 
Pellikaan Brussel - B.V. Pellikaan Til
burg op het ogenblik van de toewijzing 
van de werken niet als aannemer in Bel
gie geregistreerd was en dat enkel de 
N.V. Pellikaan Brussel een registratie
nummer bezat, de vordering van eiseres 
tegen verweerster ongegrond verklaart 
en haar tot de kosten van beide aanleg
gen veroordeelt, onder meer op grond 
dat: « Artikel 36bis van de Schoolpakt
wet van 29 mei 1959, gewijzigd bij de 
wet van 11 juli 1973, bepaalt dat, wat de 
overeenkomsten betreft voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten met 
betrekking tot uitgaven die geheel of ge
deeltelijk ten laste van de werkingstoela
gen, de uitrustingstoelagen, de bouwtoe
lagen of de rentetoelagen worden gelegd, 
de inrichtende machten ertoe gehouden 
zijn de overeenkomsten af te sluiten vol
gens de procedure en onder de voorwaar
den die voor het Rijk gelden, met dien 
verstande dat de inrichtende machten 
onder meer van de regels betreffende de 
keuze van een aannemer mogen afwij
ken bij openbare of beperkte aanbeste
ding, als de bevoegde minister zich bin
nen de dertig dagen na de aanvraag niet 
verzet; ( ... ) door aan de bevoegde minis
ter voor te stellen de werken aan de Tij
delijke Vereniging Pellikaan Brussel -
B.V. Pellikaan Tilburg toe te wijzen, ver
weerster impliciet een aanvraag deed om 
van de regels betreffende de keuze van 
een aannemer bij openbare aanbesteding 
te mogen afwijken; inderdaad zoals ho
ger gesteld vermelde tijdelijke vereni
ging niet als aannemer geregistreerd 
was; waar de bevoegde minister in zijn 
schrijven d.d. 16 februari 1981 stelt dat 
hoger vermeld voorstel van verweerster 
geen aanleiding tot opmerkingen van 
zijnentwege geeft, het vaststaat dat deze 
zich niet binnen de termijn van dertig 
dagen, voorzien in artikel 36bis, d, van 
de Schoolpaktwet tegen de aanvraag van 
verweerster verzet heeft; in tegenstelling 
tot de bewering ·van eiseres geen " bij
zondere aanvraag " door verweerster 
diende gedaan te worden; inderdaad in 
voormelde wet slechts sprake is van " de 
aanvraag " en deze aanvraag zowel expli
ciet als impliciet kan geschieden; niets 
de minister belette af te wijken van de 
regel dat de toewijzing dient te geschie
den aan een aannemer die als dusdanig 
geregistreerd is; ( ... ) door te opteren voor 
een gesubsidieerd bouwproject verweer
ster niet afgezien heeft van de mogelijk
heid die haar door de Schoolpaktwet, 

voor wat de keuze van de aannemer be
treft, geboden wordt (en) uit hoger ver
melde beschouwingen blijkt dat de wer
ken regelmatig aan de Tijdelijke Vereni
ging N.V. Pellikaan Brussel - B.V. 
Pellikaan Tilburg toegewezen werden >>, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar aanvullende conclusie in hoger be
roep, als repliek op de vierde conclusie 
van verweerster, uitdrukkelijk aanvoerde 
dat: verweerster, op het ogenblik dat zij 
opteerde voor een openbare aanbeste
ding, ten aanzien van de kandidaat
inschrijvers de verplichting op zich nam 
om de wettelijke bepalingen te volgen 
van de wetgeving op de openbare aanbe
steding; indien op dit aanbestedingsdos
sier ook de schoolpaktwetgeving van toe
passing is en, conform artikel 36bis, d, 
een afwijking kan worden toegestaan bij 
de keuze van de aannemer, dat niet als 
consequentie heeft dat verweerster zou 
bevrijd zijn van de opgenomen verbinte
nis ten aanzien van de kandidaat
inschrijvers; de bepalingen van artikel 
36bis, d, slechts in de mogelijkheid voor
ziet dat, wanneer men wenst af te wij
ken en wanneer de afwijking wordt toe
gestaan, de inrichtende overheid toch 
gerechtigd is op overheidstoelagen en 
dat met andere woorden de verbintenis
sen tussen partijen ingevolge de toepas
selijke openbare aanbesteding niet ko
men te vervallen omdat de schoolpakt
wetgeving de mogelijkheid inhoudt dat 
de minister een afwijking kan toestaan; 
het hof van beroep derhalve, door zich in 
het arrest ertoe te beperken bedoeld arti
kel 36bis, d, toe te passen, zonder het 
daaraan voorafgaande rechtspunt te on
derzoeken, met name dat deze wetsbepa
ling, doordat zij slechts betrekking heeft 
op de te vervullen voorwaarden om op 
overheidstoelagen aanspraak te kunnen 
maken, geenszins de rechtsverhoudingen 
tussen verweerster en de inschrijvende 
aannemers - beheerst door de regels 
van de openbare aanbesteding - kan be
invloeden, doch enkel de rechtsverhou
dingen tussen verweerster en de over
heid betreft, geen antwoord verstrekt op 
het door eiseres in haar conclusie voor
gedragen verweer, en derhalve niet re
gelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, zowel uit de context 
· als uit de doeleinden van het geheel van 
de wet van 29 mei 1959, inzonderheid 
van hoofdstuk IV (lees VI) « Toelagen >>, 

waarin artikel 36bis voorkomt, alsmede 
uit de tekst zelf van deze wetsbepaling 
blijkt dat zij slechts met het oog op de 
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toekenning van « werkingstoelagen, ( ... ) 
uitrustingstoelagen, ( ... ) bouwtoelagen of 
( ... ) rentetoelagen » aan de inrichtende 
machten de verplichting oplegt de over
eenkomsten af te sluiten volgens de pro
cedure en onder de voorwaarden die 
voor het Rijk gelden en hen onder meer 
de mogelijkheid biedt (d) van de regels 
betreffende de keuze van een aannemer 
af te wijken bij openbare of beperkte 
aanbesteding, als de bevoegde minister 
zich binnen dertig dagen na de aanvraag 
hiertegen niet verzet, waaruit volgt dat 
artikel 36bis in beginsel niets afdoet aan 
de rechtsregels die de verhoudingen tus
sen de inrichtende macht en de inschrij
vende aannemers beheersen, ten deze in
zonderheid de regels van het gunnen 
van een opdracht bij openbare aanbeste
ding; het hof van beroep derhalve, zelfs 
indien kan worden aangenomen - quod 
non - dat het zijn beslissing regelmatig 
motiveert door de bepalingen van artikel 
36bis, d, van de wet van 29 mei 1959 niet
temin toe te passen op de rechtsverhou
ding tussen eiseres en verweerster, niet 
enkel het toepassingsgebied en de draag
wijdte van die wetsbepaling onwettig uit
breidt (schending van de artikelen 36bis, 
d, van de wet van 29 mei 1959, ingelast 
bij artikel 13 van de wet van 11 juli 1973, 
en, voor zover nodig, 1165 van het Bur
gerlijk Wetboek), doch tevens de vorde
ring van eiseres tegen verweerster niet 
wettig op die grond aileen ongegrond 
verklaart (schending van de artikelen 12, 
§ 1, van de wet van 14 juli 1976 en 15, 
§ 7, van het koninklijk besluit van 22 
april 1977, gewijzigd bij artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 28 mei 1979); 

derde onderdeel, in de veronderstelling 
dat bedoeld artikel 36bis, d, toepasselijk 
zou zijn op onderhavig geschil, die wets
bepaling de inrichtende machten slechts 
machtigt van de regels betreffende de 
keuze van een aannemer af te wijken bij 
openbare of beperkte aanbesteding, « als 
de bevoegde minister zich binnen dertig 
dagen na de aanvraag hiertegen niet ver
zet "• waaruit volgt dat, nu verweerster 
geenszins een formele en uitdrukkelijke 
aanvraag in die zin deed - zoals zijzelf 
in haar vierde conclusie in hoger beroep 
erkende en zoals vastgesteld in het ar
rest - vereist ingevolge de uitzonder
lijke aard van bedoelde afwijking, niet 
enkel de vervulling van een essentiiHe 
toepassingsvoorwaarde van artikel 36bis, 
d, ontbreekt, doch tevens de bevoegde 
minister niet in staat werd gesteld een 
op rechtsgeldige motieven steunende be
slissing te treffen; het hof van beroep 

derhalve in ieder geval zijn beslissing 
« dat waar de bevoegde minister in zijn 
schrijven d.d. 16 februari 1981 stelt dat 
hoger vermeld voorstel van (verweerster) 
geen aanleiding tot opmerkingen van 
zijnentwege geeft, het vaststaat dat deze 
zich niet binnen de termijn van dertig 
dagen voorzien in art. 36 bis, d, van de 
Schoolpaktwet tegen de aanvraag van 
(verweerster) verzet heeft » niet wettig 
kan steunen op de gronden dat verweer
sters voorstel tot toewijzing een implicie
te aanvraag tot afwijking vormde, « dat 
in tegenstelling tot de bewering van (ei
seres) geen "bijzondere aanvraag" door 
(verweerster) diende gedaan te worden 
(en) dat inderdaad in voormelde wet 
slechts sprake is van " de aanvraag " en 
deze aanvraag zowel expliciet als impli
ciet kan geschieden » (schending van ar
tikel 36bis, d, van voormelde wet van 29 
mei 1959, ingelast bij artikel 13 van de 
wet van 11 juli 1973); 

vierde onderdeel, in de veronderstel
ling dat de toepassingsvoorwaarden van 
bedoeld artikel 36bis, d, zouden zijn ver
vuld, deze wetsbepaling verweerster en
kel de mogelijkheid bood af te wijken 
van de regels betreffende « de· keuze van 
een aannemer » bij openbare aanbeste
ding vervat in de artikelen 31 tot 38 van 
de wet van 14 juli 1976 (lees: koninklijk 
besluit van 22 april 1977), doch geenszins 
van de regels betreffende de regelmatig
heidsvoorwaarden van een inschrijving, 
zoals de regel uitgedrukt in artikel 15, 
§ 7, van het koninklijk besluit van 22 
april 1977, naar luid waarvan de inschrij
ver, opdat zijn inschrijving als regelma
tig kan worden beschouwd, als aanne
mer moet zijn geregistreerd overeen
komstig artikel 299bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen en artikel 
30bis van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeiders, temeer 
daar de niet-registratie van de aannemer 
- zoals in het arrest vastgesteld - over
eenkomstig artikel 25, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 22 april 1977, als 
een substantiiHe onregelmatigheid dient 
te worden beschouwd die de volstrekte 
nietigheid van de inschrijving tot gevolg 
heeft en een keuze slechts denkbaar is 
onder bestaande, regelmatige inschrijvin
gen, dat wil zeggen minstens uitgaande 
van inschrijvers die als aannemers gere
gistreerd zijn; het hof van beroep derhal
ve in ieder geval niet wettig oordeelt dat 
verweerster impliciet een aanvraag deed 
om van de regels betreffende de keuze 
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van een aannemer bij openbare aanbe
steding te mogen afwijken, nu voormelde 
tijdelijke vereniging niet als aannemer 
geregistreerd was, en dat niets de minis
ter belette af te wijken van de regel dat 
de toewijzing dient te geschieden aan 
een aannemer die als dusdanig geregis
treerd is (schending van artikel 36bis, d, 
van de wet van 29 mei 1959, ingelast bij 
artikel 13 van de wet van 11 juli 1973), 
en bijgevolg zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt (schending van de artike
len 8, § 1, 2•, gewijzigd bij artikel 72 van 
de wet van 4 augustus 1978, 12, § 1, van 
de wet van 14 juli 1976, 15, § 7, gewijzigd 
bij artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 28 mei 1979, 25, eerste lid, en 31 tot 
38 van het koninklijk besluit van 22 april 
1977): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres, in de 

conclusie bedoeld in het onderdeel, 
stelde dat verweerster, door het feit 
dat ze voor een gesubsidieerd bouw
proj ect had gekozen, ook de daarbij 
horende verplichting had opgeno
men tot opvolging van de wetsvoor
schriften betreffende de openbare 
aanbestedingen, waarmee eiseres in
zonderheid bedoelde de verplichting 
de opdracht toe te kennen aan de 
laagstbiedende regelmatige inschrij
ver; 

Overwegende dat het arrest alle
reerst vaststelt dat de inrichtende 
machten, ingevolge artikel 36bis van 
de wet van 29 mei 1959 tot wijziging 
van sommige bepalingen van de on
derwij swetgeving, ertoe gehouden 
zijn de overeenkomsten voor aanne
ming van werken betreffende uitga
ven die geheel of gedeeltelijk ten 
laste van bouw- of andere toelagen 
worden gelegd, te sluiten volgens de 
procedure en onder de voorwaarden 
geldend voor het Rijk; dat het arrest 
vervolgens erop wijst dat de inrich
tende machten evenwel, onder de 
voorwaarden door voormeld artikel 
bepaald, van de regels betreffende 
de keuze van een aannemer mogen 
afwijken, en tenslotte oordeelt dat 
verweerster, door het kiezen van 
een gesubsidieerd bouwproject, niet 
heeft afgezien van de haar geboden 
mogelijkheid tot keuze van een aan
nemer; 

Dat het arrest aldus, onder opga
ve van redenen, de stelling van eise
res ter zake verwerpt en zodoende 
haar conclusie beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 36bis, d, 
van de wet van 29 mei 1959 bepaalt : 
« W at de overeenkomsten betreft 
voor aanneming van werken, leve
ringen en diensten met betrekking 
tot uitgaven die geheel of gedeelte
lijk ten laste van de werkingstoe
lagen, de uitrustingstoelagen, de 
bouwtoelagen of de rentetoelagen 
worden gelegd, zijn de inrichtende 
machten ertoe gehouden de overeen
komsten af te sluiten volgens de 
procedure en onder de voorwaarden 
die voor het Rijk gelden, met dien 
verstande dat de inrichtende mach
ten: ( ... ) d, van de regels betreffende 
de keuze van een aannemer mogen 
afwijken bij openbare of beperkte 
aanbesteding, als de bevoegde mi
nister van Nationale Opvoeding zich 
binnen dertig dagen na de aanvraag 
hiertegen niet verzet »; 

Overwegende dat uit die wetsbe
paling onder meer voortvloeit dat de 
inrichtende machten, onder de ge
stelde voorwaarde, mogen afwijken 
van het voorschrift van artikel 12, 
§ 1, van de wet van 14 juli 1976 be
treffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leve
ringen en diensten, volgens hetwelk, 
bij aanbesteding, de opdracht in be
ginsel moet worden toevertrouwd 
aan de inschrijver die de laagste re
gelmatige inschrijving heeft inge
diend; dat de aldus door de wet mo
gelijk gemaakte machtiging tot af
wijking niet enkel geldt ten aanzien 
van de subsidierende overheid maar 
ook tegenover de inschrijvende aan
nemers; dat het arrest dat aan voor
meld artikel 36bis, d, die draagwijd
te geeft, dit artikel noch artikel 12, 
§ 1, van de wet van 14 juli 1976 
schendt; 
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Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het onderdeel 
voor het overige niet preciseert hoe 
en waarin de artikelen 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek en 15, § 7, van 
het koninklijk besluit van 22 april 
1977 door het arrest zijn geschon
den; 

Dat het onderdeel in zoverre, we
gens onnauwkeurigheid, niet ont
vankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 36bis, d, 

van de wet van 29 mei 1959 de in
richtende machten toestaat af te 
wijken van de regels betreffende de 
keuze van een aannemer die gelden 
voor het Rijk, als de bevoegde minis
ter zich binnen dertig dagen na de 
aanvraag hiertegen niet verzet; dat 
die wetsbepaling geen bepaalde 
vorm of wijze van indienen van de 
bedoelde aanvraag oplegt en inzon
derheid niet voorschrijft dat zij for
meel en uitdrukkelijk moet zijn; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
stelt dat de bevoegde minister ten 
deze niet in staat werd gesteld een 
op rechtsgeldige motieven steunen
de beslissing te treffen, opkomt te
gen de feitelijke en derhalve onaan
tastbare beoordeling van de appel
rechters, die vaststellen « dat uit het 
overgelegd schrijven van 16 februari 
1981 van de bevoegde minister blijkt 
dat deze van het aanbestedingsdos
sier betreffende de kwestieuze wer
ken kennis heeft genomen alsmede 
van het voorstel door verweerster 
gedaan om ze toe te wijzen aan de 
tijdelijke vereniging N.V. Pellikaan 
Brussel - B.V. Pellikaan Tilburg »; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 36bis, d, 

van de wet van 29 mei 1959 de toela
ting die het, onder de gestelde voor
waarde, aan de inrichtende machten 
geeft om af te wijken van het voor-

schrift van artikel 12, § 1, van de 
wet van 14 juli 1976, niet beperkt tot 
het enkele aspect van de hoogte van 
de ingediende inschrijvingen, maar 
zich ook uitstrekt tot de regelmatig
heid ervan, nu die beide aspecten 
noch in het een noch in het ander 
artikel worden gescheiden; 

Dat het arrest, nu het voorschrift 
van artikel 15, § 7, van het konink
lijk besluit van 22 april 1977 de re
gelmatigheid van de inschrijvingen 
betreft, derhalve de in het onderdeel 
aangewezen wets- en reglementsbe
palingen niet schendt door te oorde
len dat verweerster, gelet op haar 
aanvraag en de afwezigheid van ver
zet van de minister, wettelijk de toe
lating had om de opdracht te gun
nen aan de door haar gekozen 
tijdelijke vereniging van aannemers 
die als zodanig niet als aannemer 
was geregistreerd; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Overwegende dat, wegens de ver
werping van de voorziening, de door 
verweerster ingestelde eisen tot bin
dendverklaring geen bestaansreden 
meer hebben; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de door verweerster 
ingestelde eisen tot bindendverkla
ring van het arrest; veroordeelt eise
res in de kosten van haar voorzie
ning en verweerster in de kosten 
van haar eisen tot bindendverkla
ring. 

10 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
· Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Butzler en De Gryse. 
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Nr. 544 

1" KAMER - 10 mei 1985 

RECHTBANKEN - BURGERL!JKE ZAKEN 
- RECHTSMACHT- TAAK VAN DE RECHTER 
- VERPLICHTING UITSPRAAK TE DOEN OVER 
AL DE PUNTEN VAN DE VORDERING - ART. 
1138, 3°, GER.W. 

Het staat aan de rechter, onder eerbiedi
ging van de rechten van de verdedi
ging, op de regelmatig aan zijn beoor
deling voorgedragen feiten en zonder 
het voorwerp of de oorzaak van de vor
dering te wijzigen, de rechtsregels toe 
te passen op grand waarvan hij op de 
vordering uitspraak doet, mits hij geen 
betwisting opwerpt die partijen in hun 
conclusies hebben uitgesloten en voor 
zover zodoende geen afbreuk wordt ge
daan aan een bepaling van openbare 
orde (1); de door art. 1138, :J', Ger. W. 
opgelegde verplichting uitspraak te 
doen over al de punten van de vorde
ring wordt miskend door de rechter 
die, na de door de eisende partij aan 
de voorgedragen feiten gegeven rechts
kwalificatie te hebben aangenomen, 
het verder onderzoek naar en de toe
passing van de op het geschil toepasse
Jijke rechtsregel van de hand wijst op 
de enkele grand dat de wettelijke be
paling die door de eisende partij tot 
staving van haar eis werd aangewe
zen, ter zake geen toepassing vindt (2). 

(ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER

KEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4532) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 januari 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

(1) Zie Cass., 24 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
341); 14 okt. 1981, (ibid., 1981-82, nr. 115); 24 
sept. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 60); 21 jan. 1983, 
A.R. nrs. 3687 en 3710 (ibid., 1982-83, nr. 295). 

(2) Zie Cass., 15 feb. 1982, A.R. nr. 6481 
(A.C., 1981-82, nr. 357); 21 maart 1983, A.R. 
nr. 3770 (ibid., 1982-83, nr. 406). 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, 5, 1138, 3", van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1134, 1146, 1147, 1149, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en 16, A, van het ministerieel be
sluit van 14 oktober 1964 aangaande de 
administratieve en technische contrac
tuele bepalingen die het algemeen las
tenkohier van de overeenkomsten van 
de Staat uitmaken, 

doordat het arrest de beslissing van de 
eerste rechter, waarbij de vordering van 
eiseres als ongegrond werd afgewezen, 
bevestigt op grond: « dat (eiseres), thans 
evenals in eerste aanleg, " haar vorde·· 
ring strekkehde tot vergoeding van de 
stilstand- en vervoerkosten van mate
rieel " uitsluitend stoelt op artikel 16, A, 
van het ministerieel besluit van 14 okto
ber 1964 aangaande de administratieve 
en technische contractuele bepalingen 
die het algemeen lastenkohier van de 
overeenkomsten van de Staat uitmaken, 
( .. ); dat de feiten van het bestuur of van 
zijn personeel, waarop de aannemer zich 
naar de bepalingen van voornoemd arti
kel 16, A, kan beroepen om vergoeding 
te eisen, enkel de handelingen behelzen 
die buiten het contract staan, met uit
sluiting van de contractuele fouten ( ... ); 
dat, vermits (eiseres) aan het bestuur 
een " foutieve initiiHe conceptie " en " ge
breken in het ontwerp " verwijt, hetzij 
fouten van contractuele aard, artikel 16, 
A, hier dan ook niet van toepassing is ''• 

terwijl het aan de rechter staat, welis
waar met eerbiediging van het recht van 
verdediging, op de regelmatig aan zijn 
beoordeling voorgedragen feiten, zonder 
het voorwerp noch de oorzaak van de 
vordering te wijzigen, de rechtsregels toe 
te passen op grond waarvan hij op de 
vordering zal ingaan of ze zal afwijzen; 
de omstandigheid dat de term « feiten " 
in artikel 16, A, van voormeld ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964 slechts 
betrekking heeft op handelingen die bui
ten het contract staan met uitsluiting 
van de contractuele fouten, geenszins de 
contractuele aansprakelijkheid van ver
weerder, op grond van de desbetreffende 
gemeenrechtelijke rechtsregels, uitsluit 
en eiseres overigens in haar conclusie in 
hoger beroep van 19 december 1980 uit
drukkelijk aanvoerde dat de fouten in 
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het ontwerp aan verweerder toereken
baar zijn " Em volgens het gemene recht, 
en volgens artikel 16, A "• 

zodat, eerste onderdeel, het hof van 
beroep, door zich ertoe te beperken vast 
te stellen dat, vermits eiseres aan ver
weerder contractuele fouten verwijt, arti
kel 16, A, niet van toepassing is, zonder 
de rechtsregel(s) te bepalen die op het 
geschil toepasselijk zijn, zich schuldig 
maakt aan rechtsweigering en derhalve 
zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt (schending van de artikelen 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens eh de Fundamen
tele Vrijheden, 5 en, voor zover nodig, 
1138, 3", van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het. hof van beroep, 
door ervan uit te gaan dat eiseres haar 
vordering uitsluitend stoelt op artikel 16, 
A, van het ministerieel besluit van 14 ok
tober 1964, de bewijskracht van de con
clusie van eiseres van 19 december 1980 
miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, voor zover het hof 
van beroep zou hebben beslist dat voor
meld artikel 16, A, elke contractuele aan
sprakelijkheid wegens contractuele te
kortkomingen - zoals ten deze een 
« foutieve initH!le conceptie , en « gebre
ken in het antwerp » - uitsluit, het ar
rest evenmin naar recht is verantwoord 
(schending van de artikelen 1134, 1146, 
1147, 1149 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 16, A, van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres verweer

der heeft gedagvaard tot schadeloos
stelling voor vervoerkosten en ande
re kosten, omdat zij, ingevolge een 
fout in het door verweerder geconci
pieerde en contractueel opgelegde 
ontwerp, haar werkzaamheden aan 
het Schelde-Rijnkanaal tijdelijk had 
moeten staken; dat eiseres haar vor
dering deed steunen op de bepalin
gen van artikel 16, A, van het minis
terieel besluit van 14 oktober 1964 
aangaande de administratieve en 
technische contracttiele bepalingen 
die het algemeen lastenkohier van 
de overeenkomsten van de Staat uit
maken; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben geoordeeld dat de door eise-

res tegen verweerder aangevoerde 
fouten, fouten van contractuele aard 
zijn, de vordering van eiseres af
wijst, op de enkele grond dat het 
aangewezen artikel 16, A, van het 
ministerieel besluit van 14 oktober 
1964 ter zake geen toepassing vindt; 

Overwegende dat het dezelfde fei
ten zijn die enerzijds door eiseres 
werden aangevoerd om, met toepas
sing van bedoeld artikel 16, A, haar 
eis te zien inwilligen en die ander
zijds door het arrest als contractuele 
fouten worden aangemerkt; 

Dat de recher derhalve, met eer
biediging van het recht van verdedi
ging, verplicht was de geldende 
rechtsregel te bepalen en toe te pas
sen; 

Overwegende dat het arrest, im
pliciet maar zeker, een verder on
derzoek naar, en de toepassing van, 
de werkelijke rechtsgrond van de 
hand wijst, door aan te strepen dat 
eiseres haar vordering « enkel stoelt 
op artikel 16, A » en enkel te over
wegen dat die bepaling « niet toe
passelijk is »; 

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 Antwer
pen. 

10 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Biltzler 
en van Heeke. 
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Nr. 545 

1• KAMER - 10 mei 1985 

1° WEGVERKEER ONDERSCHEJD 

TUSSEN DE VOERTUIGEN BESTEMD VOOR 
HET VERVOER VAN PERSONEN EN DIE 
BESTEMD VOOR HET VERVOER VAN 
GOEDEREN - BEGRIP. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG 

VAN GEW!JSDE - STRAFZAKEN - ONDER
SCHEID TUSSEN HET GEZAG VAN GEWIJSDE 
VAN DE BESLISSINGEN VAN DE STRAF
RECHTER OP DE STRAFVORDERING EN DAT 
VAN DE BESLISSINGEN VAN DE STRAF
RECHTER OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. 

1• Luidens art, 2, § 1, van het K.B. van 3 
mei 1965 houdende indeling van de 
voertuigen met eigen beweegkracht in 
categorieen voor de toepassing van de 
wets- en reglementaire bepalingen 
betreffende het recht tot sturen, wordt 
de categorie van een voertuig bestemd 
voor het vervoer van personen uitslui
tend bepaald door het aantal plaatsen 
waarvoor het is ingericht, terwijl de 
categorie van een voertuig bestemd 
voor het vervoer van goederen bepaald 
wordt door zijn hoogste toegelaten 
gewicht; uit de vaststelling dat de 
beklaagde op het ogenblik van een 
verkeersongeval een motorvoertuig 
bestemd en ingericht voor het vervoer 
van 13 personen, de bestuurder niet 
inbegrepen, bestuurde, leidt een arrest 
wettig af dat voor het besturen van 
zodanig voertuig een rijbewijs geldig 
voor het besturen van een voertuig 
van de categorie D vereist was. 

2• Art. 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering belet 
dat de beslissingen op de strafvorde
ring nag opnieuw ter sprake worden 
gebracht ter gelegenheid van een 
burgerlijk proces; zodanige beslis
singen hebben « erga omnes » gezag 
van het rechterlijk gewijsde; daaren-

van het rechterlijk gewijsde binnen de 
perken van artikel 23 van het Gerech
telijk Wetboek (1). 

(NITELET T. PRECAM N.V., JOUS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4591) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 11 januari 1984 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat het bestreden 
arest vaststelt : dat verweerder op 
17 juni 1975 betrokken werd in een 
verkeersongeval toen hij in dienst
opdracht het voertuig van eiseres, 
zijn werkgeefster, bestuurde, welk 
voertuig bij verweerster verzekerd 
is; dat verweerder bij arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel van 12 
oktober 1977, dat in kracht van 
gewijsde is gegaan, strafrechtelijk 
werd veroordeeld wegens het onop
zettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen aan Martha Vande
can; dat dit arrest op civielrechtelijk 
gebied alleen verweerder aansprake
lijk heeft verklaard voor de schade
lijke gevolgen van het ongeval en 
hem, in solidum met verweerster, 
die vrijwillig in het geding was 
tussengekomen, heeft veroordeeld 
tot betaling van schadevergoeding 
aan de burgerlijke partijen; 

Overwegende dat verweerster 
daarop, met toepassing van de arti
kelen 24 en 25, 6•, van de algemene 
voorwaarden van de verzekerings
polis, voor de burgerlijke rechter 
tegen eiseres, verzekeringnemer, en 
verweerder, verzekerde, een regres
vordering heeft ingesteld tot terug
betaling van de vergoedingen die zij 
ingevolge de beslissing van de straf
rechter aan de burgerlijke partijen 
heeft moeten uitkeren; dat het 

tegen hebben de beslissingen van de 1-----------------
strafrechter op de burgerlijke rechts-
vordering, die met toepassing van art. 
4 van de wet van 17 april 1878 
terzelfder tijd als de strafvordering 
oar hem werd vervolgd, slechts gezag 

(1) Zie o.a. proc.-gen. Hayoit de Term1court, 
« Considerations sur le projet de Code judiciai
re ••, rede uitgesproken op de plechtige ope
ningszitting van het Hof van Cassatie op 1 
sept. 1966, nr. 5, noot 35, biz. 13. 
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bestreden arrest die vordering tegen 
heiden inwilligt op grond : dat het 
ongeval veroorzaakt werd met een 
motorrijtuig van de categorie D, 
namelijk een auto bestemd voor het 
vervoer van personen en ingericht 
voor ten minste negen plaatsen, de 
plaats van de bestuurder niet inbe
grepen; dat verweerder, nu hij 
slechts houder was van een rijbe
wijs voor het besturen van een 
motorrijtuig van de categorie B, het 
personenvervoer met overtreding 
van artikel 30, 1°, van de Wegver
keerswet heeft verricht; dat eiseres 
in gelijke mate aansprakelijk is 
voor deze fout, nu zij- het voertuig 
aan haar aangestelde heeft toever
trouwd zonder er zich van te verge
wissen dat hij in het bezit was van 
het vereiste rijbewijs; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 van het 
koninklijk besluit van 3 mei 1965 
houdende indeling van de voertuigen 
met eigen beweegkracht in categorieen 
voor de toepassing van de wets- en regle
mentaire bepalingen betreffende het 
recht tot sturen, 13 en 14 van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1977 
betreffende het rijbewijs, 

doordat het hof van beroep, mede met 
overneming van de overwegingen van de 
eerste rechter, beslist: ( ... ) dat niet 
betwist wordt dat tweede ge!ntimeerde 
(verweerder) slechts beschikte over een 
rijbewijs categorie B, vereist voor het 
besturen van de voertuigen bestemd 
voor : 1 o het vervoer van personen en 
ingericht voor ten hoogste 8 plaatsen, 
deze van de bestuurder niet inbegrepen; 
2' het vervoer van goederen, waarvan 
bet hoogst toegelaten gewicht niet meer 
dan 3.500 kilogram bedraagt; dat 
evenmin betwist wordt dat hij op het 
ogenblik van het ongeval een voertuig 
bestuurde ingericht voor het vervoer van 
personen, 13 in aantal, bestuurder niet 
inbegrepen, en dat dit voertuig toebe
hoorde aan appellante (eiseres); dat niet 
meer betwist wordt dat appellante 
(eiseres) als werkgeefster de burgerlijk 
verantwoordelijke was van tweede ge!n
timeerde (verweerder) en deze het voer
tuig bestuurde in haar opdracht; dat 
appellante (eiseres) ten onrechte stelt 
dat de voertuigen slechts in twee catego
rieen worden onderverdeeld naargelang 
zij boven of onder een gewicht van 3.500 

kilogram te rangschikken zijn; dat 
buiten deze classificatie er nog een 
onderverdeling bestaan naargelang het 
voertuigen betreft dienstig voor het 
vervoer van personen enerzijds of van 
goederen anderzijds; derhalve dat 
tweede ge!ntimeerde (verweerder) over 
een rijbewijs categorie D diende te 
beschikken om het voertuig bestemd 
voor het vervoer van personen, eigendom 
van appellante (eiseres), te mogen 
besturen; dat noch appellante (eiseres) 
noch tweede ge!ntimeerde (verweerder) 
zich aan deze verplichting hielden en 
derhalve artikel 25, 6', van de verzeke
ringspolis door de ene en door de andere 
niet geeerbiedigd werd; dat de eerste 
rechter terecht beslist dat appellante 
(eiseres) en tweede ge!ntimeerde 
(verweerder) in gelijke mate aansprake
lijk zijn voor deze fout; dat de grieven 
betreffende het bezit van een geldig 
rijbewijs door tweede ge!ntimeerde 
(verweerder), aangehaald door appel
lante (eiseres) in haar verzoekschrift tot 
hager bero8p en niet aangehaald in de 
beroepsbesluiten niet verder dienend 
zijn; dat nochtans kan opgemerkt 
worden dat de bewering van appellante 
(eiseres) nopens de onmogelijkheid om 
met kwestig voertuig een rijbewijs cate
gorie D te bekomen zonder enige perti
nentie is, vermits het haar desgevallend 
mogelijk was te dien einde een ander 
voertuig te gebruiken », 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 13 
en 14 van het koninklijk besluit betref
fende het rijbewijs van 1 februari 1977, 
het rijbewijs geldig verklaard voor de 
categorie D ook geldig is voor het 
besturen van voertuigen van de catego
rieen A, B en C en voor het besturen van 
een sleep, waarvan het hoogst toegelaten 
gewicht meer dan 3.500 kilogram 
bedraagt en die bestaat uit een voor
spanvoertuig van de categorie B en een 
aanhangwagen waarvan het hoogste 
toegelaten gewicht meer dan 750 kilo
gram bedraagt, een rijbewijs vereist is 
dat geldig verklaard is voor de categorie 
C of D, waaruit volgt dat, vermits, krach
tens artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 3 mei 1965 houdende indeling van de 
voertuigen met eigen beweegkracht in 
categorieen voor de toepassing van de 
wets- en reglementaire bepalingen 
betreffende het recht tot sturen, cate
gorie C de auto's omvat bestemd voor 
het vervoer van goederen en waarvan 

. het hoogste toegelaten gewicht meer dan 
3.500 kilogram bedraagt, een rijbewijs D 
slechts kan vereist zijn voor auto's 
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bestemd voor het vervoer van personen, 
ingericht voor ten minste negen 
plaatsen, de plaats van de bestuurder 
niet inbegrepen, en met een toegelaten 
gewicht van meer dan 3.500 kilogram, 
ail.ngezien het tegenstrijdig is, enerzijds, 
aan te nemen dat het rijbewijs D ook 
voor de categorie C geldt en dat voor het 
besturen van een sleep, met een gewicht 
van meer dan 3.500 kilogram, een rijbe
wijs C of D vereist is, doch, anderzijds, 
te beslissen dat het rijbewijs D vereist is 
voor het vervoer van personen, ingericht 
voor ten minste negen plaatsen, de 
plaats van de bestuurder niet inbe
grepen, ongeacht of het toegelaten 
gewicht van het voertuig al dan niet 
meer dan 3.500 kilogram bedraagt, zodat 
het hof van beroep, door aan te nemen 
dat in casu een rijbewijs D vereist was, 
omdat het litigieuze voertuig was inge
richt voor het vervoer van ten minste 
negen personen, de plaats van de 
bestuurder niet inbegrepen, ongeacht of 
het toegelaten gewicht van het voertuig 
al dan niet meer dan 3.500 kilogram was, 
zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt (schending van de artikelen 2 
van het koninklijk besluit van 3 mei 1965 
houdende indeling van de voertuigen 
met eigen beweegkracht in categorieen 
voor de toepassing van de wets- en regle
mentaire bepalingen betreffende het 
recht tot sturen, 13 en 14 van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1977 
betreffende het rijbewijs) : 

Overwegende dat artikel 2, § 1, 
van het koninklijk besluit van 3 mei 
1965 houdende indeling van de voer
tuigen met eigen beweegkracht in 
categorieen voor de toepassing van 
de wets- en reglementaire bepa
lingen betreffende het recht tot 
sturen, bepaalt dat er zes cate
gorieen van voertuigen zijn; dat tot 
de categorie D behoren : de auto's 
bestemd voor het « vervoer van 
personen » en ingericht voor ten 
minste negen plaatsen, de plaats 
van de bestuurder niet inbegrepen; 

Overwegende dat bij de indeling 
van de motorvoertuigen in cate
gorieen een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de voertuigen 
bestemd voor het « vervoer van 
personen » en die bestemd voor het 
« vervoer van goederen »; dat uit de 
bewoordingen van voormeld artikel 

2, § 1, blijkt dat, wat betreft een 
voertuig bestemd voor het « vervoer 
van personen », de categorie ervan, 
ongeacht zijn gewicht, uitsluitend 
bepaald wordt door het « aantal 
plaatsen » waarvoor het is ingericht, 
terwijl, wat betreft een voertuig 
bestemd voor het « vervoer van 
goederen », de categorie ervan 
bepaald wordt door zijn « hoogste 
toegelaten gewicht »; dat de arti
kelen 13 en 14 van het koninklijk 
besluit van 1 februari 1977 betref
fende het rijbewijs daaraan geen 
afbreuk doen; 

Overwegende dat het arrest uit de 
niet aangevochten vaststelling dat 
verweerder op het ogenblik van het 

' ongeval een motorvoertuig bestemd 
en ingericht voor het vervoer van 
dertien personen, de bestuurder niet 
inbegrepen, bestuurde, wettig afleidt 
dat voor het besturen van zodanig 
voertuig een rijbewijs geldig voor 
het besturen van een voertuig van 
de categorie D vereist was; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
gezag van het strafrechtelijk gewijsde, 
bekrachtigd door artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het hof van beroep, enerzijds, 
met overneming van de overwegingen 
van de eerste rechter, oordeelt: « dat 
verweerster (eiseres) terugkomt op de 
aansprakelijkheid van de bestuurster 
van het voertuig waarmee verweerder 
Joos (verweerder) in aanrijding kwam; 
dat dient opgemerkt dat voormeld arrest 
(van 12 oktober 1977) het bestreden 
vonnis op burgerlijk gebied bevestigde, 
behoudens een verhoging van provisie; 
dat de eerste rechter in zijn vonnis 
stelde dat geen fout ten genoegen van 
recht bewezen was lastens bestuurster 
Vandecan; dat derhalve de uitspraak op 
burgerlijk gebied bindend was voor 
verweerder Joos (verweerder) en eiseres 
(verweerster), die vrijwillig is tussenge
komen; dat nog wordt beweerd dat 
eiseres (verweerster) onvolledig en zelfs 
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op slordige wijze haar rechten verde
digde voor de strafrechter, in het 
bijzonder wat de aansprakelijkheid 
betreft; dat dit middel dient verworpen; 
dat uit de neergelegde stukken blijkt dat 
eiseres (verweerster) voor de straf
rechter besluiten neerlegde waarbij ze 
voorhield dat geen enkele inbreuk 
lastens Joos (verweerder) bewezen was; 
dat I'm voor de eerste rechter Em voor het 
hof van beroep, zoals blijkt uit het 
vonnis en arrest, de vrijwillig tussenko
mende partij (verweerster) werd 
gehoord; dat ze derhalve de mogelijkheid 
had bepaalde punten die niet of niet 
voldoende in besluiten zouden behandeld 
geweest zijn, nader toe te lichten in de 
J.leidooien; dat geen enkel gegeven 
bekend is over dit pleidooi, zodat niet 
bewezen is dat eiseres (verweerster) te 
kort zou gekomen zijn aan haar verplich
ting van verdediging in een geschil 
waarbij verweerster (eiseres) trouwens 
geen partij was »; dat het hof van 
beroep, anderzijds, zelf overweegt: « ( ... ) 
dat noch het hof, noch (eiseres) te 
oordelen hebben over de wijze waarop 
de N.V. Precam als vrijwillig tussenko
mende partij (verweerster) haar rechten 
verdedigde voor de strafrechtsmachten, 
daar zij zich anders niet zouden houden 
aan de kracht van het rechterlijk 
gewijsde; ( ... ) dat het trouwens mogelijk 
was aan appellante (eiseres) in haar 
hoedanigheid van burgerlijk aansprake
lijke van tweede ge!ntimeerde 
(verweerder) bij haar verschijning voor 
de strafrechter vrijwillig tussen te 
komen om er haar standpunt te verde
digen », om te beslissen dat geen fout 
ten laste van verweerster kon worden 
aangenomen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres, in 
haar regelmatig neergelegd verzoek
schrift in hoger beroep, op uitvoerige 
wijze liet gelden dat mevrouw Vandecan 
door haar rijgedrag foutief verweerder 
had misleid en daartoe inriep : « aange
zien de eerste rechter weer ten onrechte 
gaat aannemen dat de N.V. Precam 
(verweerster) mondeling dit argument 
heeft ontwikkeld voor de strafrechter, 
zetelend in hoger beroep, daar waar uit 
de besluiten van de N.V. Precam 
(verweerster) voor de strafrechter 
gewoon blijkt dat haar betwistingen zijn 
beperkt gebleven tot de inbreuken op de 
W egcode die ten laste van J oos 
(verweerder) werden gelegd door de 
strafrechter; dat de eerste rechter uiterst 
lichtzinnig ook maar aile elementen 
heeft ontwikkeld in het voordeel van de 

verzekeringsmaatschappij, daar waar uit 
de besluiten van de N.V. Precam 
(verweerster) zo duidelijk is gebleken 
dat de N.V. Precam (verweerster) ook 
maar niet een alinea heeft be&teed aan 
het feit dat zij door haar rijgedrag Joos 
(verweerder) heeft misleid, en door 
gewoon aile betwistingen te beperken tot 
de stand van lichten, wanneer dan de 
eerste rechter nog gaat aannemen dat de 
N.V. Precam (verweerster) dit argument 
zou hebben ontwikkeld, zonder ook maar 
het minste bewijs, moet het toch gesteld 
worden dat de eerste rechter zeer licht
zinnig gaat oordelen, trouwens de N.V. 
Precam (verweerster) heeft dit argument 
nooit ontwikkeld (zie besluiten Precam 

verweerster voor de beide 
aanleggen in de strafprocedure) '' (blz. 11 
van het verzoekschrift in hager beroep); 
zodat het hof van beroep, door niettemin 
de overwegingen van de eerste rechter 
over te nemen, zonder op dit uitvoerig 
toegelicht middel te antwoorden, zijn 
beslissing niet regelmatig motiveert 
( schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, eiseres in haar 
regelmatig neergelegd verzoekschrift in 
hoger beroep uitdrukkelijk inriep dat 
verweerster krachtens de artikelen 18, 
20, 21 en 22 van de modelpolis, A burger
lijke aansprakelijkheid, en krachtens 
artikel 1 van « C verzekering van 
verweer » van de modelpolis, gesloten 
met eiseres op 3 maart 1970, de leiding 
van het geding op zich nam en op grond 
hiervan onderzocht of verweerster bij de 
verdediging van haar belangen, zich al 
dan niet aan een fout schuldig maakte, 
zodat het bestreden arrest, dat dit 
middel niet beantwoordt, niet regelmatig 
is gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet) en de, aan de arti
kelen 18, 20, 21, 22 van de modelpolis A 
burgerlijke aansprakelijkheid en 1 van 
C, verzekering van verweer van de 
modelpolis, toekomende bewijskracht 
(schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek) miskent, in de mate dat het 
hof van beroep heeft aangenomen dat 
eiseres steeds vrijwillig kon tussen
komen voor de strafrechter om er haar 
standpunt te verdedigingen; 

derde onderdeel, overeenkomstig het 
algemeen rechtsbeginsel van het straf
rechtelijk gewijsde in strafzaken, 
bekrachtigd door artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, het gezag van gewijsde erga 
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omnes » van een strafrechtelijke beslis
sing zich slechts uitstrekt tot aile vast
stellingen en beslissingen, die door de 
strafrechter zeker en noodzakelijk 
werden gedaan en/of genomen met 
betrekking tot het voorwerp van de 
openbare vordering, en de strafrechter 
zich uiteraard niet kan uitspreken over 
de wijze waarop een verzekeraar de 
belangen van haar verzekerde voor de 
strafrechtbanken verdedigt, zodat het 
hof van beroep, door aan te nemen dat 
het zich niet kon inlaten met de wijze 
waarop verweerster de belangen van 
eiseres voor de strafrechtsmachten 
verdedigde, omdat het zich anders niet 
aan de kracht van het rechterlijk 
gewijsde zou houden, zijn beslissing niet 
wettelijk verantwoordt (schending van 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
gezag van het strafrechtelijk gewijsde, 
bekrachtigd door artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering); 

vierde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, elke daad van de mens, waar
door aan een ander schade wordt veroor
zaakt, diegene door wiens schuld de 
schade is ontstaan, verplicht die te 
vergoeden; de omstandigheid dat een 
partij eventueel vrijwillig in een straf
procedure had kunnen tussenkomen, 
geenszins uitsluit dat de verzekeraar, die 
de belangen van die verzekerde partij 
verdedigde, bij de verdediging van haar 
verzekerde geen fout kan hebben 
begaan, wat slechts door een onderzoek 
in feite kan worden bepaald, zodat het 
hof van beroep, door niet te onderzoeken 
of verweerster zich al dan niet, bij de 
verdediging van de belangen van eiseres 
voor de strafrechter, aan een fout 
schuldig maakte, om de enkele reden dat 
eiseres in de strafprocedure vrijwillig 
had kunnen tussenkomen, de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt en zijn beslissing derhalve niet 
wettelijk verantwoordt : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 4 van de 

net van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering er zich tegen 
verzet dat de beslissingen « op de 
strafvordering » nog opnieuw ter 
sprake worden gebracht ter gelegen
heid van een burgerlijk proces; 

dat zodanige beslissingen « erga 
omnes » gezag van rechterlijk 
gewijsde hebben; 

Overwegende dat de beslissingen 
van de strafrechter « op de burger
lijke rechtsvordering >> die met 
toepassing van artikel 4 van de wet 
van 17 ~pril 1878 terzelfder tijd als 
de strafvordering voor hem werd 
vervolgd, daarentegen slechts gezag 
van rechterlijk gewijsde hebben 
binnen de perken van artikel 23 van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat het hof van 
beroep voormeld onderscheid niet 
maakt en aldus het toepassingsge
bied van het algemeen rechtsbe
ginsel en van artikel 4 van de voor
afgaande titel onwettig uitbreidt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
eerste, het tweede en het vierde 
onderdeel van het tweede middel, 
die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, in zoverre het de regresvor
dering van verweerster tegen 
eiseres voor het geheel gevorderde 
bedrag inwilligt en beslist over de 
kosten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigde arrest; verklaart het 
arrest bindend voor verweerder; 
houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

10 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorztiter -
Verslaggever: de h. Rauws, raadsheer
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten · mrs. 
De Gryse en Bi.itzler 
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Nr. 546 

3• KAMER - 13 mei 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - BE

sussiNGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BESLISSING IN LAATSTE AANLEG 
WAARIN VERZUIMD IS UITSPRAAK TE DOEN 
OVER EEN PUNT VAN DE VORDERING - ONT
VANKEL!JK CASSATIEBEROEP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR

GERLIJKE ZAKEN - BESL!SSING IN LAATSTE 
AANLEG WAARIN VERZUIMD IS UITSPRAAK 
TE DOEN OVER DE VORDERING TOT BETA
LING VAN GERECHTELIJKE INTEREST -
NIEUWE VORDERING INGESTELD BIJ DAG
VAARDING TER VEROORDELING VAN VER
WEERDER TOT BETALING VAN DE GENOEMDE 
INTEREST - ONBEVOEGDHEID. 

1" Cassatieberoep staat open tegen een 
beslissing in laatste aanleg waarin ver
zuimd is uitspraak te doen over een 
punt van de vordering. (Artt. 1138, 3", 
Ger.W.) (1). 

J" Het arbeidshof is niet bevoegd om uit
spraak te doen over een vordering tot 
betaling van gerechtelijke interest, 
wanneer het tijdens een vorige proce
dure heeft verzuimd daarover uit
spraak te doen, (Art. 1138, 3", Ger.W.) 

(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN 
T. OSY DE ZEGWAART FAVART) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7293) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1984 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 23, 24, 25, 1138, 3", 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat, na te hebben vastgesteld : dat 
het op 30 juni 1980 een arrest heeft ge
wezen waarbij een vorige door verweer
der ingestelde procedure is betHndigd en 
de graad van ongeschiktheid ten gevolge 

(1) Cass., 6 dec. 1979 (A.C:, 1979-80, nr. 225). 

van zijn beroepsziekte is bepaald; dat 
verweerder dan de hem verschuldigde 
vergoedingen heeft gevorderd, « en ook 
de interest op die bedragen vanaf 1 okto
ber 1973 >>, maar dat het arrest over dat 
punt geen uitspraak heeft gedaan; dat ei
ser op 8 juli 1981 de achterstallige ver
goeding voor de periode van 17 maart 
1975 tot 20 februari 1981 aan verweerder 
heeft betaald, maar niet de interesten 
die het arrest niet had toegekend; dat 
verweerder op 22 oktober 1981 een nieu
we rechtsvordering voor de arbeidsrecht
bank heeft ingesteld om de interest op 
die achterstallige bedragen te vorderen, 
het arbeidshof, door het bestreden ar
rest, het beroepen vonnis vernietigt en 
eiser veroordeelt « tot betaling van de 
wettelijke verwijlinterest vanaf 16 mei 
1975, en de gerechtelijke vanaf 25 april 
1977 op de achterstallige uitkeringen die 
op 8 juli 1981 zijn vereffend >> en, ter ver
werping van de exceptie van het rechter
lijk gewijsde van het arrest van 30 juni 
1980, die eiser tegen de nieuwe vordering 
tot betaling van de interest heeft opge
worpen, inzonderheid steunt op de moti
vering dat het gezag van gewijsde be
trekking heeft op alles waarover impli
ciet is geoordeeld, maar dat over een 
litigieuze aan de rechter voorgelegde 
vraag niet bij pretermissie uitspraak 
mag worden gedaan, en dat men, bij ont
stentenis van een oplossing van die 
vraag, niet kan oordelen dat zijn beslis
sing op dat punt impliciet was, vermits 
zijn uitspraak geen voorafgaande oplos
sing van die vraag vereiste, maar dat hij 
daarover geen uitspraak heeft gedaan 
enkel omdat hij dat was vergeten, het
geen niet kan worden beschouwd als de 
uitdrukking van een wil, 

terwijl het gezag van gewijsde dat ie
dere eindbeslissing vanaf de uitspraak 
heeft (artikelen 23, 24 en 25 van het Ge
rechtelijk Wetboek) en dat verhindert 
dat de vordering opnieuw wordt inge
steld (artikel 25), toepasselijk is op de 
beslissing in zoverre zij nalaat uitspraak 
te doen over een punt van de vordering, 
nu het verzuim van de rechter als een 
verwerping moet worden beschouwd; die 
grief vatbaar is voor cassatieberoep (arti
kel 1138, 3", van hetzelfde wetboek) en 
derhalve niet kon worden goedgemaakt 
door de vordering, waarover werd nage
laten uitspraak te doen, opnieuw bij de 
rechter aanhangig te maken; daaruit 
volgt dat het arbeidshof, door de door 
verweerder op 22 oktober 1981 ingestelde 
vordering tot betaling van interesten aan 
te nemen, hoewel het erkent dat het in 
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zijn eindarrest van 30 juni 1980 had na-~ Nr. 547 
gelaten daarover uitspraak te doen, het 
gezag van gewijsde van die vorige beslis
sing miskent, aldus de voornoemde bepa
lingen van het Gerechtelijk Wetboek 

2' KAMER - 14 mei 1985 

schendt en bovendien de bestreden be-
slissing niet regelmatig met redenen om- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat artikel 1138 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat « er ( ... ) geen herroeping van het 
gewijsde (openstaat) maar enkel, te
gen de beslissingen in laatste aan
leg, voorziening in cassatie wegens 
overtreding van de wet: ( ... ) 3° in
dien er werd nagelaten uitspraak te 
doen over een van de punten van de 
vordering »; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het arbeidshof, waarbij een vorde
ring tot betaling van interesten aan
hangig is, waarover datzelfde hof tij
dens een vorige procedure had nage
laten uitspraak te doen, niet be
voegd was om uitspraak te doen 
over dat geschil waarvoor in het Ge
rechtelijk Wetboek uitdrukkelijk 
een rechtsmiddel is voorzien; 

Dat het middel in die mate ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; gelet op artikel 19 van de 
wet van 12 mei 1971, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Bergen. 

13 mei 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Simont en De Bruyn. 

OVEREENKOMST - SCHADE DOOR EEN 

ONGEVAL - NOODZAAK EEN PROTHESE PE-
RIODIEK TE VERNIEUWEN - RAI\IING. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
warbij het bedrag van de vergoeding 
voor de kosten van de periodieke ver
nieuwing van een tandprothese wordt 
vastgesteld aan de hand van de huidi
ge kostprijs van die vernieuwing, en 
zonder rekening te houden met het 
feit dat het een vervroegde betaling 
betreft, wanneer zij vaststelt dat het 
niet mogelijk is te ramen welk bedrag 
telkens zal nodig zijn om de tandpro
these na vijftien, dertig en vijfenveer
tig jaar te vernieuwen en dat de ge
troffene door een oordeelkundige be
legging de muntontwaarding kan op~ 
vangen. 

(NUYTS T. DECLERCQ J., DECLERCQ P.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8434) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1983 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op civielrechtelijk ge
bied; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van J ac
ques Declercq en Antoinette Der
veau: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van Peter 
Declercq: 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk W etboek, en luidend als 
volgt : het Militair Gerechtshof, ter argu-
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mentatie van haar beslissing tot bereke
ning der schadevergoeding, 20.000,- x 
3, voert aan dat « de kosten om de vijf
tien jaar, dertig jaar en vijfenveertig 
jaar niet met zekerheid kunnen bepaald 
worden »; hierbij wordt artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek geschonden; de 
partijen sloten een overeenkomst af 
« van benoeming van geneesheren-des
kundigen »; deze overeenkomst bevat de 
volgende bepaling : « Op het zuiver me
disch plan verklaren echter de onderge
tekende partijen dat zij zich formeel en 
definitief verbinden om de termen van 
het verslag en de besluiten als wet te er
kennen en daaromtrent geen enkel ver
haal meer zullen kunnen uitoefenen »; de 
opdracht der geneesheren bepaalt uit
drukkelijk dat zij de huidige kostprijs 
van de toekomstige periodische hernieu
wingen dienen vast te stellen; de verbin
dende kracht van de overeenkomst tus
sen de partijen moet door de rechter 
worden gewaarborgd; het rapport over 
de minnelijke medische expertise ver
meldt het volgende: « De kostprijs voor 
eventuele vernieuwingen zal evenwel 
iets lager liggen, ... De kostprijs zal als
dan ongeveer 20.000,- bedragen »;de ge
neesheren-deskundigen bepalen zeer uit
drukkelijk welke de kostprijs (zoals in 
de opdracht van de overeenkomst is be
paald, diende dit aan de huidige munt
waarde te gebeuren) van de vernieuwin
gen zal zijn; eiser wenst hierbij tevens 
op te merken dat verweerder zelf deze 
overeenkomst nakomt, door zowel in zijn 
eerste besluiten voor de krijgsraad als in 
zijn besluiten voor het Militair Gerechts
hof de door de deskundigen vastgestelde 
som van 20.000,- in zijn berekening te 
aanvaarden; bijgevolg in ieder geval, in 
zoverre er interpretatie van de overeen- • 
komst desaangaande noodzakelijk zou 
zijn, verweerder deze overeenkomst, als
ook het daaruit voortvloeiende verslag, 
op exact dezelfde wijze interpreteert als I 
eiser; de bedoelingen van de partijen 1 

met betrekking tot deze overeenkomst 
zijn duidelijk, zodat niet kan worden ge
steld dat het Militair Gerechtshof we
gens onduidelijkheid een andere inter
pretatie diende te geven; overeenkomstig 
de handelwijze van de partijen is de 
overeenkomst uitsluitend interpreteer
baar als volgt: de kostprijs van de ver
nieuwing is 20.000,-; deze vaststelling 
door geneesheren-deskundigen is de ba
siskost van de drie hernieuwingen; deze 
basiskost dient herberekend te worden 
tot de dag van vandaag; het Militair Ge
rechtshof, door te be-lissen dat de kost-

prijs voor de vernieuwingen niet zal ge
kend zijn, legt bijgevolg de tussen par
tijen aangegane overeenkomst naast zich 
en schendt aldus artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek: 

Overwegende dat het middel de 
miskenning aanvoert van de verbin
dende kracht van een bepaling van 
de tussen de partijen afgesloten 
overeenkomst waarbij geneesheren
deskundigen worden benoemd; 

Overwegende dat bedoelde over
eenkomst niet bij het cassatieberoep 
is gevoegd en noch het arrest, noch 
enig ander stuk waarop het Hof ver
mag acht te slaan, de bewoordingen 
overneemt van de bepaling van die 
overeenkomst waarvan het arrest de 
verbindende kracht zou hebben mis
kend; 

Dat derhalve het middel, nu het 
Hof niet in de mogelijkheid wordt 
gesteld de gegrondheid ervan te on
derzoeken, niet ontvankelijk is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, en luidend als volgt: het 
arrest (stelt) ten onrechte dat: « ander
zijds het niet gaat over de vergoeding 
van loonverlies, maar wei over de ver
goeding van 3 operaties waarvan de kos
ten nu op 20.000,- x 3 worden vastge
steld, maar waarvan de kosten om de 
vijftien jaar, dertig jaar en vijfenveertig 
jaar niet met zekerheid kunnen bepaald 
worden; ( ... ) er aldus geen reden bestaat 
om tot kapitalisatie over te gaan ... >>; de 
in dit arrest gevolgde redenering (kan) 
geenszins worden gevolgd, daar deze alle 
principes van de schadeloosstelling aan
tast; het arrest, overeenkomstig het min
nelijk medisch verslag, stelt zeer expli
ciet dat de kostprijs van de vervanging 
der prothese 20.000,- bedraagt; het ar
rest stelt dat client aanvaard te worden 
dat deze protheses slechts binnen vijf
tien jaar, dertig jaar en vijfenveertig 
jaar dienen te worden geplaatst, wat in
houdt dat slechts op die ogenblikken aan 
de tandarts zal dienen te worden be
taald; eiser het eens is met het principe 
dat de schadelijder in dezelfde toestand 
moet worden gesteld dan degene waarin 
hij zou verkeren indien het ongeval zich 
niet zou hebben voorgedaan; dit echter 
impliceert tevens dat de schadelijder 
zich niet mag verrijken naar aanleiding 
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van de schadeloosstelling; het arrest aan
vaardt expliciet dat « er geen rekening 
client gehouden te worden met inflatie, 
vermits de betaling vandaag moet gebeu
ren en dat het aan de burgerlijke partij 
toebehoort zich tegenover de inflatie te 
verdedigen door een verstandige plaat
sing en gebruik van de vergoeding ••; het 
Militair Gerechtshof aanvaart hiermede 
impliciet dat een kapitaal, dat vandaag 
wordt ontvangen, doch voor een schade 
welke pas in de toekomst zal ontstaan, 
ondertussen door de schadelijder op 
zulkdanige wijze kan worden gebruikt 
dat dit kapitaal in de loop der jaren aan
groeit; het Militair Gerechtshof spreekt 
zich dan ook in het arrest tegen, waar 
het voorhoudt dat het door eiser heden 
uitgekeerde kapitaal binnen vijftien, der
tig en vijfenveertig jaar onveranderd 
hetzelfde blijft; het is daarentegen duide
lijk dat een schadelijder, in verband met 
de onmiddellijke uitbetaling van onkos
ten die zich in de toekomst projekteren, 
slechts aanspraak kan maken op de ak
tuele waarde van het toe te kennen kapi
taal; het Militair Gerechtshof door op de
ze tegenstrijdige wijze te beslissen, heeft 
alleszins artikel 97 van de Grondwet ge
schonden; het Militair Gerechtshof, door 
aan de burgerlijke partij een hager be
drag toe te kennen dan de schade in 
werkelijkheid binnen de vijftien, dertig 
en vijfenveertig jaar zal bedragen, 
schendt tevens artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek; de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
worden tevens geschonden door aan de 
burgerlijke partij een vergoeding toe te 
kennen welke correspondeert met de on
kosten welke pas in de toekomst zullen 
dienen te worden gemaakt, doch welke 
niet is herleid tot de aktuele waarde van 
deze onkosten; eiser wenst als bij
komend element tevens op te merken 
dat de burgerlijke partij zelf de door ei
ser voorgestelde berekening wel aan
vaardt in haar eigen berekening; zij na
melijk zelf in haar conclusie de kapitali
satie van de vergoeding opneemt : 

Overwegende dat degene, die door 
een onrechtmatige daad schade 
heeft geleden, krachtens de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek aanspraak kan maken op 
vergoeding van de gehele schade; 
dat voor het bepalen van het bedrag 
van de vergoeding voor toekomstige 
zekere schade in aanmerking moet 

worden genomen het tijdstip waarop 
in de toekomst die schade zal ont
staan; 

Overwegende dat het arrest, in 
tegenstelling met wat in het middel 
wordt aangevoerd, niet zegt dat 
« ( ... ) het door (eiser) heden uitge
keerde kapitaal binnen vijftien, der
tig en vijfenveertig jaar onveran
derd hetzelfde blijft »; dat het arrest 
enkel constateert dat de deskundi-
gen << ( ••• ) drie vernieuwingen van de 
tandenprothese voorzien om de vijf
tien jaar, 't is te zeggen op de leef
tijd van 33 jaar, 48 jaar en 63 jaar, 
en de kostprijs van die hernieuwin
gen op 20.000 frank schatten op de 
datum van hun verslag, 't is te zeg
gen op 10 maart 1979; ( ... ) de rechter 
het bedrag van de toe te kennen 
vergoeding moet bepalen op de dag 
van zijn beslissing; ( ... ) niet betwist 
wordt dat tot op heden dit bedrag 
mag geschat worden op 20.000 frank 
x 3 = 60.000 frank; ( ... ) dit bedrag 
vandaag dient toegekend te worden; 
( ... ) geen rekening dient gehouden te 
worden met de inflatie vermits de 
betaling vandaag moet gebeuren en 
dat het aan (verweerder) toebehoort 
zich tegenover de inflatie te verdedi
gen door een verstandige plaatsing 
en gebruik van de vergoeding; ( ... ) 
het niet gaat over de vergoeding van 
een loonverlies maar wel over de 
vergoeding van drie operaties waar~ 
van de kosten nu op 20.000 frank x 
3 worden vastgesteld, maar waarvan 
de kosten om de vijftien jaar, dertig 
jaar en vijfenveertig jaar niet met 
zekerheid kunnen bepaald worden; 
( ... ) er aldus geen reden bestaat om 
tot kapitalisatie over te gaan ( ... ); 
( ... ) er aldus aanleiding toe bestaat 
aan (verweerder) het bedrag van de 
op heden berekende nodige onkos
ten toe te kennen, hetzij 20.000 
frank x 3 = 60.000 frank »; 

Overwegende dat uit deze reden
geving blijkt dat de appelrechters 
oordelen dat verweerder een zekere 
toekomstige schade zal lijden door 
de noodzaak de tandenprothese na 
vijftien, dertig en vijfenveertig jaar 
te vernieuwen; dat die schade, here-
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kend aan de huidige kosten, meer 
bepaald op de dag van de uitspraak, 
dient te worden bepaald op 3 x 
20.000 frank; dat het niet mogelijk is 
juist te ramen welk bedrag telkens 
nodig zal zijn om die schade te ver
goeden op het tijdstip waarop zij 
zich na vijftien, dertig en vijfenveer
tig j aar zal realiseren; dat het der
halve niet mogelijk is de schadebe
dragen te bepalen op die tijdstippen 
en ze, wegens onmiddellijke ver
vroegde uitbetaling, te kapitaliseren, 
derwijze dat aldus in de toekomst 
de bedragen nodig voor de vernieu
wingen van de prothese alsdan be
schikbaar zullen zijn; dat dienvol
gens de appelrechters beslissen dat 
de schade slechts integraal kan wor
den vergoed door aan verweerder 
het bedrag toe te kennen dat op het 
tijdstip van het arrest nodig is om 
die kosten te dekken en dat zodoen
de geen rekening moet worden ge
houden met de inflatie vermits ver
weerder, aan wie onmiddellijk een 
globaal kapitaal van 60.000 frank 
wordt toegekend, door dat kapitaal 
op oordeelkundige wijze te beleg-. 
gen, in staat moet zijn over vijftien, · 
dertig en vijfenveertig j aar over een 
voldoende bedrag te kunnen be
schikken om de uitgave te dekken 
van de vernieuwingen van de pro
these op het tijdstip waarop zij zul
len dienen te geschieden; 

Overwegende dat het arrest zo
doende aan verweerder geen hager 1 

bedrag toekent dan de door hem 
werkelijk geleden schade; 

Dat het aldus, zonder tegenstrij-: 
digheid en zonder schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, de beslissing naar 
recht verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 mei 1985 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. 
Belien, Antwerpen. 

Nr. 548 

2" KAMER - 14 mei 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 3 

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- VERBOD VAN FOLTERING EN VAN ONMEN
SELIJKE EN VERNEDERENDE STRAFFEN OF 
BEHANDELINGEN ONMENSELIJKE OF VER
NEDERENDE BEHANDELING - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - NIEUW MIDDEL - BE
GRIP. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - SCHULDIGVERKLARING - FEl
TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN 
VAN DE WET EN BEWEZEN VERKLAARD -
GEEN CONCLUSIE - REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

. 4° GRONDWET - ARTIKEL 5 - GELIJK
HEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - OPEN
BAAR MINISTERIE - BEOORDELING VAN DE 
WENSELIJKHE!D VAN VERVOLGING. 

5° GRONDWET - ARTrKEL 6 - GELrJK
HEm VAN DE BELGEN VOOR DE WET - VER
OORDELING VAN DE MEDEDADERS VAN EEN 
MISDRIJF OM AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, 
ALS SCHADEVERGOEDING VOOR DEZELFDE 
SCHADE, VERSCHILLENDE VERGOEDINGEN 
TE BETALEN- GEEN MISKENNING VAN HET 
GRONDWETTELIJK BEGINSEL - VEREISTEN. 

1o De herroeping van rechtswege van 
het uitstel ingeval gedurende de proef
tijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat 
veroordeling tot een criminele straf of 
tot een correctionele hoofdgevangenis
straf van meer dan twee maanden zon
der uitstel ten gevolge heeft gehad, 
houdt geen verband met art. 3 Euro-
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pees Verdrag Rechten van de Mens 
luidens hetwelk niemand mag worden 
onderworpen aan een onmenselijke of 
vernederende behandeling. (Art. 14, 
§ 1, wet 20 juni 1964, art. 3 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens.) 

2" Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is bet middel dat aanvoert dat de be
klaagde de getuigen a dtkharge niet 
heeft kunnen doen oproepen en onder
vragen op dezelfde voorwaarden als de 
getuigen a charge, als uit de stukken 
waarop bet Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat een dergelijk verzoek 
tot de appelrechters werd gericht (1). 
(Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens.) 

3° Regelmatig met redenen omkleed is 
de schuldigverklaring van de beklaag
de, wanneer de rechter, bij ontstente
nis van conclusie, de feiten bewezen 
verklaart in hun wettelijke omschrij
ving (2). (Art. 97 Gw.) 

4° Schending van de grondwetsregel in
zake de gelijkheid van de Belgen voor 
de wet valt niet af te leiden uit bet en
kele feit dat bet openbaar ministerie 
voor elk geval afzonderlijk oordeelt of 
bet wenselijk is een vervolging in te 
stellen (3). 

5o De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet 
impliceert dat ieder die zich in dezelf
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 bet kan worden verant
woord; de veroordeling van de tweede 
mededaders van een zelfde misdnjf om 
aan de burgerlijke partij verschillende 
schadevergoedingen te betalen, is ver
antwoord wanneer bij de appelrechter 

slechts ten laste van een van die me
dedaders een ontvankelijk boger be
roep aanhangig is gemaakt (4). 

(THEUWKENS T. EKHART) 

ARREST 

(A.R. nr. 9416) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

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

1. aangaande de telastlegging B : 

Overwegende dat het arrest de 
strafvordering verj aard verklaart en 
eiser niet in de kosten van die vor
dering veroordeelt; 

Dat de voorziening mitsdien, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

2. aangaande de telastlegging A : 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 3 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
luidende als volgt : Aangezien artikel 3 
bepaalt dat « niemand mag worden on
derworpen aan folteringen noch aan on
menseHjke of vernederende behandelin
gen of straffen »; aangezien immers door 
de straf van eiser in hoger beroep te ver
hogen van twee maand (straf uitgespro
ken in eerste aanleg) tot drie maand, het 
gevolg daarvan is dat normalerwijze au
tomatisch de voorwaardelijkheid gekop
peld aan de vroegere veroordeling van 
eiser door het vonnis van de Correctione
le Rechtbank te Antwerpen van 26 sep
tember 1980 waarbij hij werd veroor
deeld tot drie jaar gevangenisstraf waar
van een j aar effektief en twee j aar met 
uitstel gedurende een periode van vijf ------------------1, jaar valt, zodat eiser niet alleen verplicht 

(1) Zie Cass., 19 feb. 1985, A.R. nr. 7965 zou worden de drie maanden gevange-
(A.C., 1984-85, nr. 367). nisstraf uit te boeten die hem thans wer-

(2) Cass., 2 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1048). 

(3) Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr. 
(4) Zie Cass., 6 feb. 1984, A.R. nr. M 353 F 

8753 (A. C., 1983-84, nr. 306) en Cass., 5 feb. 1985, 
A.R. nr. 8743 (ibid., 1984-85, nr. 332). (A.C., 1984-85, nr. 332). 
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den opgelegd, doch tevens de twee jaar 
voorwaardelijk die hem bij voormeld 
vonnis werden opgelegd en zelfs moge
lijk nog een gedeelte van de termijn van 
voorwaardelijke invrijheidstelling die hij 
kon genieten ingevolge toepassing van 
de wet Lejeune; aangezien in de hypo
these dat de straf uitgesproken door de 
eerste rechter zou bevestigd geworden 
zijn deze voorwaardelijke straffen niet 
zouden vallen; aangezien er terzake wel 
degelijk sprake is van een onmenselijke 
straf in de zin van artikel 3 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden daar het thans opleggen van een 
maand meer gevangenisstraf tot gevolg 
heeft dat eiser daardoor twee jaar en 
zelfs meer supplementair bekomt en al
dus voor zeer geruime tijd in de gevan
genis zou moeten; aangezien deze straf 
des te onmenselijker is waar vaststaat 
dat eiser zich intussen behoorlijk had 
hervat en hij sedert de datum van de 
eerste veroordeling op 26 september 1980 
tot heden geen enkele aanraking met de 
justitie meer heeft gehad behalve dan 
voor onderhavige zaak; aangezien eiser 
zijn uiterste best had gedaan om zijn le
veren te beteren, zeer regelmatig uit 
werken is gegaan en opnieuw bij zijn ou
ders inwoont, wat allemaal toch blijken 
zijn van verbetering; aangezien eiser 
trouwens tegen het vonnis van de 12e · 
kamer van de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen van 7 februari 1983 hoger 
beroep had ingesteld omwille van de 
eenvoudige reden dat hij zich in eer en 
geweten niet schuldig heeft gemaakt aan 
de feiten waarvoor hij vervolgd werd 
(confer infra); aangezien het behoud van 
de bij arrest van de 7e kamer van het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 11 ja
nuari 1985 opgelegde straf van drie 
maand onmenselijk is daar daardoor 
twee jaar of meer vallen en aldus iedere 

·verdere reklassering van appellant in de 
weg zou staan : 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 3 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, luidens dewelke niemand mag 
worden onderworpen aan onmense
lijke of vernederende straffen, niets 
te maken heeft met de regel van ar
tikel 14, § 1, van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie luidens dewel
ke het uitstel van rechtswege wordt 

herroepen ingeval gedurende de 
proeftijd een nieuw misdrijf is ge
pleegd, dat veroordeling tot een cri
minele straf of tot een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van meer dan 
twee maanden zonder uitstel ten ge
volge heeft gehad; 

Overwegende dat het middel, dat 
voor het overige opkomt tegen de 
beoordeling van de feiten door de 
rechter, niet kan worden aangeno
men; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6.3.d, van het 
Verdag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en luidende als volgt : Aange
zien voormeld artikel bepaalt dat iedere 
verdachte het recht heeft de getuigen a 
charge te doen ondervragen; aangezien 
eiser uiteindelijk onder meer vervolgd 
werd om als dader of mededader met 
voorbedachten rade opzettelijk verwon
dingen of slagen te hebben toegebracht 
aan Van de Hoek Marcel Smits Anto
nius, Meulemeester Rudolr' en Margulies 
Manuel; aangezien uit de elementen van 
het strafdossier blijkt dat geen van voor
melde vier betrokkenen enige verklaring 
waaruit schuldigheid van appellant zou 
k_unne~ blijken, heeft afgelegd; aange
Zlen e1ser trouwens van in den beginne 
- confer strafdossier - heeft aange
drongen op confrontatie met deze perso
~en; aangezien zulke confrontatie er niet 
1s gekomen en er ook geen poging werd 
ondernomen om deze confrontatie te 
doen plaatsvinden en alzo het recht van 
verdediging ten zeerste werd miskend 
onder meer voormeld artikel 6.3.d, va~ 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens : 

Overwegende dat artikel 6.3.d, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden aan de beklaagde 
het recht verleent de getuigen a 
charge te ondervragen of te doen 
ondervragen en het oproepen en de 
ondervraging van de getuigen a 
charge te doen geschieden op dezelf
de voorwaarden als het geval is met 
de getuigen a decharge; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
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slaan, niet blijkt dat eiser een der
gelijk verzoek tot de appelrechter 
heeft gericht; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en luidende als volgt : Aangezien ar
tikel 97 van de Grondwet onder meer 
voorziet : " Elk vonnis is met redenen 
omkleed. Het wordt in openbare rechts
zitting uitgesproken »; aangezien het ar
rest van de 7 e kamer van het Hof van 
Beroep te Antwerpen van 11 januari 
1985 alleszins niet met redenen omkleed 
is, zoals uitdrukkelijk vereist door arti
kel 97 van de Grondwet; aangezien welis
waar wel een motivering in het arrest 
wordt voorzien, doch deze motivering on
voldoende is, tegenstrijdig qua inhoud en 
nergens wordt aangetoond op welke ge
gevens de schuld van appellant dan wel 
bewezen geworden is; 

eerste onderdeel: Aangezien de moti
vering van het arrest aanvangt op blad
zijde 4, § 4, en daarin wordt gesteld dat 
uit de stukken van het dossier en het on
derzoek gebleken is dat de feiten sub A 
omschreven in de dagvaarding van het 
openbaar ministerie bewezen zijn en 
daartoe het volgende wordt aangehaald : 
" dat namelijk uit de verklaring van Van 
den Hoek (7), Smits (7), Meulemeester 
(57) en de dienster Heirwegh (6) is ko
men vast te staan dat het om een "ben
de" of groep van jongeren ging die plots 
in de herberg Den Engel binnenkwamen 
en "zonder meer" en "zonder uitleg te 
geven " begonnen te slaan op de aanwe
zige personen en de inboedel begonnen 
stuk te slaan; dat zij minstens met 10 
waren; dat de beklaagde zelfs spreekt 
van "ne man of dertig" (11); dat alles 
" zeer vlug " ging; dat beklaagde de fei
ten toegeeft; dat hij verklaart in Cafe 
Den Blokker op het idee te zijn gekomen 
om een aantal vrienden te ronselen ten 
einde de Nederlanders in Cafe Den En
gel een lesje te gaan geven »; aangezien 
het hof van beroep in zijn arrest ter za
ke enkel spreekt over de beklaagde ter
wijl het vaststaat dat er in casu 2 be
klaagden voor dezelfde tenlastelegging 
verschenen voor het hof van beroep, na
melijk eiser zelf, later in het arrest dan 
wel tweede beklaagde genoemd, en Van 
den Brande Paul, welke als eerste be-

klaagde was opgeroepen; dat in ieder ge
val uit deze motivering die wordt aange
haald om te stellen dat de feiten sub A 
bewezen zijn, niet kan worden afgeleid 
of het hof van beroep daarmee bedoeld 
heeft beklaagde sub 1, zijnde Van den 
Brande Paul, of beklaagde sub 2, zijnde 
eiser; aangezien het uit de lezing van het 
dossier zonder meer duidelijk is dat het 
in casu ging over beklaagde Van den 
Brande Paul, doch dat dit helemaal niet 
blijkt uit voormelde motivering en de 
motiveringsplicht alleszins te onduidelijk 
werd weergegeven daar wel gestatueerd 
wordt omtrent de schuldigheid van beide 
beklaagden aan het feit sub A, terwijl 
enkel gesproken wordt over de beklaag
de, niet wetende wie alsdan in het arrest 
wordt bedoeld; aangezien daardoor het 
recht van verdediging van eiser vanzelf
sprekend geschonden is daar dit arrest 
de indruk geeft dat deze motivering mo
gelijk over hem zou handelen wijl uit al
le andere gegevens van het strafdossier 
blijkt dat dit in genendele het geval kan 
zijn; aangezien de 4 benadeelden ver
meld onder de feiten sub A trouwens al
leen werden onderhoord en niemand ei
ser aanduidt als persoon die hun slagen 
zou hebben toegebracht, wat dan tach de 
kwalificatie van de gepleegde feiten uit
maakt; dat er trouwens nog dient te wor
den aan toegevoegd dat uit deze motive
ring van het hof van beroep zou blijken 
dat beklaagde de feiten heeft toegegeven 
wijl eiser de feiten nooit toegaf en alzo 
de verwarring via het arrest volledig is; 
aangezien het arrest had dienen aan te 

. duiden over welke beklaagde zij het had 
en bij gebreke zulks te doen, daar twee 
beklaagden voor hetzelfde feit versche
nen, zij in haar motiveringsplicht te kart 
is gekomen; 

tweede onderdeel : Aangezien het hof 
van beroep (bladzijde 4, § 5) verder moti
veert als volgt : « dat ze in groep er naar
toe gingen en met zovelen waren dat hij 
niet weet wie wat juist gedaan heeft, om
dat alles zo vlug in het werk ging en dat 
ze zich onmiddellijk verspreid hebben in 
de vlucht omdat ze vermoedden dat de 
politie zou opgebeld worden »; dat ter za
ke dezelfde opmerking geldt als voor het 
eerste onderdeel, in die zin dat het hof 
van beroep in zijn arrest weerom niet 
aanduidt over wie het het heeft en zulke 
aanduiding absoluut noodzakelijk was 
daar twee beklaagden waaronder eiser 
voor hetzelfde feit voor het hof van be
roep zijn verschenen; 
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derde onderdeel: Aangezien in de ver
dere motivering enkel wordt aangeduid 
dat eerste beklaagde Van den Brande 
met tweede beklaagde (Chico), zijnde ei
ser, op kop van de bende gingen en ver
der dat overal gevochten werd en dat 
Van den Brande volgens bepaalde getui
genverklaringen als !eider van de bende 
werd aangezien; aangezien op bladzijde 5 
van voormeld arrest daarop gesteld werd 
dat het bewezen is dat beide beklaagden 
een voorafgaandelijk opzet uitvoerden en 
de feiten slechts in bende konden wor
den gepleegd en dat eveneens bewezen 
is dat Margulies - een van de slacht
offers - bij het buitenkomen uit Den 
Blokker geslagen werd; dat de door de 
slachtoffers Van den Hoek, Smits en 
Meulemeester opgelopen verwondingen 
door de politie vastgesteld werden; dat 
echter geen enkel objectief element 
wordt aangeduid om aan te tonen dat 
bijvoorbeeld ( eiser) Margulies bij het 
buitenkomen uit Den Blokker zou gesla
gen hebben; en dat de verwondingen die 
door de slachtoffers Van den Hoek, 
Smits en Meulemeester werden opgelo
pen door (eiser) zouden zijn toegebracht; 
aangezien - wat meer is - voormelde 
vier personen Margulies, Van den Hoek, 
Smits en Meulemeester werden onder
hoard en geen van allen eiser aanduid
den als zijnde de persoon die hen slagen 
zou hebben toegebracht, wat dan toch de 
tenlastelegging is waarvoor (eiser) zich 
voor de rechtbank heeft dienen te ver
antwoorden; aangezien er ook, ondanks 
veelvuldig aandringen van (eiser) in het 
strafdossier nooit enige confrontatie 
plaatsvond; aangezien het hof van be
roep te kort schiet aan zijn motiverings
plicht wanneer het enkel stelt dat be
paalde personen in bende zouden zijn 
opgetreden en andere zouden hebben ge
slagen zonder aan te duiden waarop het 

· zich steunt om te stellen dat eiser slagen 
zou heben toegebracht; aangezien bij ge
breke van zulke aanduiding van betrok
kenheid van eiser de tenlastelegging van 
slagen met voorbedachten rade aan voor
melde 4 personen · onmogelijk kan op
gaan; aangezien de loutere aanwezigheid 
van eiser in deze herberg - samen met 
tientallen andere verbruikers - zijn 
strafbaarheid niet aantoont; aangezien 
eiser geen slagen heeft toegebracht, wat 
trouwens in het arrest ook nergens 
wordt gesteld en door geen van de vier 
slachtoffers wordt beweerd, zodat de ten
lastelegging van slagen met voorbedach
ten rade in zijnen hoofde niet opgaat en 
het hof van beroep zijn motiveringsplicht 

te buiten schiet waar ze enkel generali
seert en niet individualiseert, wat noch
tans een absolute verplichting is in het 
strafrecht : 

Wat de drie onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat de appelrechters 
in een eerste deel van hun redenge
ving, waarin de teksten voorkomen 
die eiser dubbelzinig acht, duidelijk 
de eerste beklaagde bedoelen, zoals 
blijkt uit hun verwijzing naar stuk 
11, waarin slechts de verklaring van 
een enkele persoon, namelijk eerste 
beklaagde, is weergegeven; dat in 
een tweede deel « tweede beklaag
de " en in een derde deel << beklaag
den » vernoemd worden; 

Dat de beslissing, nu zij gegrond 
is op redenen die slechts op een wij
ze kunnen worden uitgelegd, niet op 
een dubbelzinnige of duistere moti
vering stoelt; 

Overwegende dat de appelrech
ters, bij ontstentenis van een conclu
sie, het arrest regelmatig met rede
nen omkleden door de sub A ten 
laste gelegde feiten in de bewoordin
gen van de wet bewezen te verkla
ren; dat eiser voor het overige op
komt tegen een overtollige redenge
ving; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6 en 6bis van 
de Grondwet : Aangezien artikel 6 voor
ziet dat aile Belgen gelijk zijn voor de 
wet en artikel 6bis daaraan toevoegt dat 
het genot van de rechten en vrijheden 
aan de Belgen toegekend moet worden 
en zonder discriminatie moet verzekerd 
worden; 

eerste onderdeel: Aangezien uit het 
huidig strafdossier overduidelijk blijkt -
hierin trouwens gevolgd door het hof van 
beroep in zijn arrest - dat een bende of 
groep jongeren baldadig zijn opgetreden 
in de herberg Den Engel; aangezien uit 
het strafdossier blijkt dat naast Van den 
Brande Paul - de onbetwistbare !eider 
en aanstoker van het geheel - nog tal
rijke andere personen zich hebben plich
tig gemaakt aan de thans aan huidige 
twee ten laste gelegde feiten - waarvan 
sommigen zelfs formeel werden aange-
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duid door de vier slachtoffers of een on
der hen - terwijl deze uiteindelijk niet 
door de correctionele rechtbank vervolgd 
werden, doch de vervolging beperkt is 
gebleven tot Van den Brande Paul en ei
ser; aangezien zulks een overtreding is 
van de artikelen 6 en 6bis van de Grand
wet, daar alzo duidelijk blijkt dat niet al
le Belgen gelijk waren voor de wet en 
het genot van de rechten en vrijheden 
niet aan alle Belgen zonder discriminatie 
verzekerd werd; aangezien de enkele 
vervolging van twee personen van een 
« bende , discriminatoir is, zeker wat ei
ser betreft daar deze op basis van zijn 
roepnaam « Chico , mee vervolgd werd 
en dit omwille van zijn loutere aanwezig
heid in de herberg zonder dat hij ook 
maar enig strafbaar feit van slagen of 
vernieling heeft gepleegd, wat trouwens 
door niemand beweerd en ook door het 
arrest niet werd aangetoond; 

tweede onderdeel: Aangezien in eerste 
aanleg aan burgerlijke partij Ekhart 
10.000 ,frank provisioneel werd toegewe
zen ten laste van eerste beklaagde Van 
den Brande en eiser en in beroep enkel 
(eiser) veroordeeld werd om een opleg te 
doen van 10.000 frank voor deze burger
lijke partij; aangezien zulks een onver
antwoorde discriminatie uitmaakt daar, 
zelfs indien mocht bewezen zijn dat (ei
ser) zich mede aan de feiten had plichtig 
gemaakt - quod non -, het alleszins 
onjuist en onrechtvaardig zou zijn hem 
dan te veroordelen in betaling van 20.000 
frank aan de burgerlijke partij, terwijl 
beklaagde Van den Brande - onbetwist
baar de leider - slechts 10.000 frank zou 
dienen te betalen : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet kan worden aangenomen in zo
verre het aanvoert dat ook andere 
personen de feiten, waarvoor eiser 
vervolgd werd, pleegden en de arti
kelen 6 en 6 bis van de Grondwet ge
schonden werden doordat voornoem
den niet mede vervolgd werden, nu 
de gelijkheid van de Belgen niet im
pliceert dat alle personen die moge
lijk bij een strafzaak kunnen be
trokken zijn in de vervolging, zou
den dienen betrokken te worden en 
het openbaar ministerie, onder voor
behoud van het bepaalde in artikel 
274 van het Wetboek van Strafvor
dering, oordeelt over de opportuni
teit van de strafvervolging; 

Overwegende dat, in zoverre eiser 
aanvoert dat hij de feiten niet pleeg
de, het middel, dat opkomt tegen de 
beoordeling van de feiten door de 
rechter, 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; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerster, burgerlijke partij, tegen 
eiser: 

Over het tweede onderdeel van het 
vierde middel, hierboven reeds weerge·· 
geven: 

Overwegende dat het beginsel van 
de gelijkheid van alle Belgen voor 
de wet betekent dat al degenen die 
in gelijke omstandigheden verkeren 
op gelijke wijze moeten worden be
handeld; dat dit niet uitsluit dat 
naar bepaalde categorieen van per
sonen een onderscheid gemaakt 
wordt, mits dit onderscheid kan ver
antwoord worden en derhalve niet 
willekeurig is; 

Overwegende dat, nu het arrest 
het incidenteel hoger beroep van 
verweerder ten aanz1en van eiser 
wel en ten aanzien van de medebe
kaagde Van den Brande niet ontvan
kelijk verklaart, en de toestand van 
eiser en van Van den Brande tegen
over de voor het hof van beroep ge
voerde procedure verschillend is, de 
appelrechters op onaantastbare wij
ze kunnen beslissen dat eiser een 
hogere provisionele vergoeding dan 
Van den Brande aan verweerster 
verschuldigd is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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14 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. W. Mer
tens, Antwerpen. 

Nr. 549 

2' KAMER - 14 mei 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MOTIVE

RINGSVERPLICHTING - VORMVEREISTE. 

2° BEWIJS - BE.WIJS DOOR GETUIGEN 

STRAFZAKEN - GEVAL WAARIN DE WET 
GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOOR
SCHRIJFT - GETUIGENIS - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

1" De verplichting de vonnissen en arres
ten met redenen te omkleden is een 
vormvereiste: de omstandigheid dat de 
motivering onjuist is, ]evert geen 
schending van art. 97 Gw. op (1). 

2" Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de feitenrechter in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze de be
wijswaarde van de getuigenissen, mits 
hij de bewoordingen ervan niet mis
kent (2). 

(VANSTEENHUYSE T. DESOMER) 

ARREST 

(A.R. nr. 9461) 

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

1. waarbij eiser van de telastleg
ging B wordt vrijgesproken : 

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

2. waarbij eiser veroordeeld wordt 
wegens de telastlegging A : 

Over het middel, als volgt gesteld : In 
rechte. Het arrest van het Hof van Be
roep te Gent van 31 januari 1985, waarte
gen cassatieberoep werd aangetekend, 
schendt o.a. artikel 97 van de Grondwet 
(niet juist gemotiveerd). A. Hombeeck 
Gino is de enige echte getuige van het 
ongeval (hij volgde de wagen van De So
mer Yvette). Degezelle heeft niets gezien 
van het ongeval. Roelandt heeft slechts 
een klap gehoord en zou slechts de wa
gen van eiser gezien hebben v66r het on
geval. Zijn getuigenis is dan ook meer 
waard dan de andere twee getuigen, die 
wei door de verbalisanten werden gevon
den, minstens evenveel. Het « weren >> 

van de getuigenis van Hombeeck Gino 
op de enkele grond dat het slechts na 
lange tijd en via omwegen werd beko
men, gebeurt derhalve niet op '' objectie
ve basis >>, vooral niet wanneer men de 
speciale omstandigheden waarin deze ge
tuige kon worden genomen, in acht 
neemt. Door als motief in te roepen dat 
het slechts na lange tijd werd bekomen, 
speculeert het arrest a quo op het feit 
dat na verloop van een zekere tijd een 
getuige niet meer precies weet wat er ge
beurd is. De preciesheid waarmee Hom
beeck Gino zijn verklaring als ooggetui-
ge aflegde, spreekt dit algemeen vermoe
den tegen. Minstens had het Hof van 
Beroep te Gent, in het belang van de ob
jectiviteit, de drie getuigen moeten 
oproepen en er ter zitting horen, consul
teren enz . ... B. Ten onrechte betitelt het 
arrest Roelandt en Degezelle als « oogge
tuigen ». Wat hebben beiden gezien? 
Slechts een aantal handelingen van eiser 
v66r het ongeval. Van het ongeval zelf 
hebben zrj niets gezien : 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
z~n; Overwegende eensdeels dat een 
------------------1 onjuiste redengeving geen schen

(1) Zie Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 
423). 

(2) Cass., 11 dec. 1984, A.R. nr. 9015 
(A.C., 1984-85, nr 227). 

ding oplevert van artikel 97 van de 
Grondwet; 

Overwegende anderdeels dat in 
strafzaken, wanneer, zals ten deze, 
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de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft, de rechter op onaan
tastbare wijze in feite de bewijs
waarde beoordeelt van de verklarin
gen van getuigen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

14 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Ghey
sens, Kortrijk. 

Nr. 550 

2' KAMER - 14 mei 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER-

Wanneer de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten noch voor de raadka
mer noch voor de kamer van inbe
schuldigingstelling is betwist, is niet 
ontvankelijk de voorziening v66r de 
eindbeslissing tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat, 
zonder uitspraak te doen over een ge
schil inzake bevoegdheid, het verzet 
van de verdachte tegen de beschikking 
tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank niet ontvankelijk verklaart 
(1). (Art. 416 Sv.) 

(FRANS, BOEBAERT) 

(A.R. nr. 9507) 

14 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal. 

Nr. 551 

2' KAMER - 15 mei 1985 

1° BEROEPSGEHEil\'1 - ART. 458 sw. -
PERSOON GEROEPEN OM IN RECHTE GETUI
GENIS AF TE LEGGEN - BEGRIP. 

2° BEROEPSGEHEIM - ART. 458 sw. -
SCHENDING - BEGRIP. 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -

VERBOD VOOR DE RECHTER ZIJN BESLISSING 
TE DOEN STEUNEN OP ZIJN PERSOONLIJKE 
WETENSCHAP VAN DE FElTEN- BEGRIP. 

MIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KA- 4° BEWIJS- STRAFZAKEN- VERBOD VOOR 
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT DE RECHTER ZIJN BESLISSING TE DOEN 
HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN STEUNEN OP ZIJN PERSOONLIJKE WETEN-
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE SCHAP VAN DE FElTEN - BEGRIP. 
CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVAN-
KEL!JK VERKLAART - GEEN UITSPRAAK 
OVER EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID 
VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - VOOR

5° RECHT VAN VERDEDIGING - MIS-
KENNING - BEGRIP, 

ZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE 1------------------
EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJKE (1) Cass., 22 nov. -1983, A.R. nr. 8345 
VOORZIENING. (A.C., 1983-84, nr. 163). 
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1" In de zin van art. 458 Sw. is geroepen 
om in rechte getuigenis af te Jeggen 
h~i die door de onderzoeksrechter 
wordt verzocht een mondelinge of ge
schreven verklaring voor hem af te 
leggen (1). 

2" De rechter die vaststelt dat een in art. 
458 Sw. bedoeld persoon door de met 
het onderzoek belaste magistraat is 
verzocht een mondelinge of schrifte
lijke verklaring af te leggen, kan daar
uit wettig afleiden dat die persoon het 
beroepsgeheim niet heeft geschonden 
door stukken aan de met onderzoek 
belaste magistraat te overhandigen 
« binnen de perken van wat hem im
pliciet werd gevraagd ». 

3" en 4" De rechter die uitspraak doet op 
de basis van de hem regelmatig voorge
Jegde gegevens en op de gegevens die 
hij daaruit afleidt, doet zijn beslissing 
niet onwettig steunen op zijn persoon
lijke wetenschap van de feiten (2). 

5" Wanneer de feitenrechter vaststelt dat 
de met het onderzoek tegen een advo
caat belaste magistraat met de staf
houder van de Orde van Advocaten 
een onderhoud heeft gehad dat uitslui
tend was ingegeven door overwegin
gen van hoffelijkheid en door eerbied 
voor de regels inzake plichtenleer die 
de betrekkingen tussen magistratuur 
en balie beheersen, kan geen misken
ning van het recht van verdediging 
worden afgeleid uit de enkele omstan
digheid dat de inhoud van dat gesprek 
niet is opgetekend in het dossier van 
het voorbereidend onderzoek, nu dat 
onderlwud geen betrekking had op de 
aan de beklaagde ten laste gelegde ge
gevens. 

(SYSTERMANS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4134) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 3 mei 1984 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 

rechtdoende op verwlJzmg, en op 18 
december 1984 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel, recht
doende op verwijzing, in eerste en 
laaste aanleg; 

Gelet op de arresten van het Hof 
van 1 februari 1984 (3) en 18 juli 
1984 (4); 

I. ...... 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het door het hof van 
beroep op 18 december 1984 gewe
zen arrest waarbij eiser wordt ver
oordeeld op de tegen hem ingestelde 
strafvordering: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 458 
van het Strafwetboek, 154 en 189 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest van 18 december 
1984 eiser veroordeelt wegens valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stuk
ken, na te hebben beslist da,t er geen re
denen waren om de drie brieven die 
door beklaagde aan een van zijn confra
ters, mr. H., advocaat te Luik, waren ge
stuurd en die door laatstgenoemde aan 
de onderzoeksrechter waren overhan
digd, uit de debatten te weren; dat het 
arrest aldus het door eiser aangevoerde 
middel, afgeleid uit de schending van het 
in artikel 458 van het Strafwetboek om
schreven beroepsgeheim, verwerpt op 
grand « dat niet gebleken is dat de on
derzoeksrechter Mr. H. uitdrukkelijk zou 
hebben verzocht om die drie brieven aan 
hem te geven of dat de overhandiging op 
gezag van de raad van de Orde van Ad
vocaten zou zijn toegestaan; dat de tus-
sen advocaten gewisselde brieven welis
waar in beginsel beschermd worden door 
het beroepsgeheim, maar dat de advo
caat daaruit gegevens mag bekendma
ken in het geval dat hij geroepen wordt 
om in rechte getuigenis af te leggen; dat 
hij dan moet uitmaken of hij ze al dan 
niet zal bekendmaken; dat Mr. H. die ge
gevens niet vrijwillig en uit eigen bewe
ging heeft bekendgemaakt, vermits de 
onderzoeksrechter hem verzocht een ver
klaring af te leggen zowel over de mate
riele als morele bestanddelen van de aan ------------------1 Solheid en de beklaagde ten laste geleg-

(1) Cass., 12 april 1976 (A.C., 1976, 935). 

(2) Cass., 14 jan. 1981, A.R. nr. 1489 
(A.C., 1980-81, nr. 281). 

(3) A.C., 1983-84, nr. 299. 

(4) Niet gepubliceerd. 
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de valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken, en meer bepaald over 
de omstandigheden waarin beklaagde 
die valse stukken aan zijn confraters 
had medegedeeld en ze had teruggekre
gen; dat Mr. H., door beklaagdes brief 
van 7 november 1980 te overhandigen, 
die brief slechts heeft bekendgemaakt in 
zoverre hij daartoe impliciet door de on
derzoeksrechter was gevorderd >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de tussen ad
vocaten gewisselde brieven door het be
roepsgeheim zijn gedekt en dus door de 
bewaarder ervan enkel mogen worden 
bekendgemaakt in het geval dat de wet 
hem daartoe verplicht of als hij geroepen 
wordt om in rechte getuigenis af te leg
gen; die uitzonderingen strikt moeten 
worden uitgelegd; de bewaarder het be
roepsgeheim schendt wanneer hij meer 
bekendmaakt dan nodig is en uitdrukke
lijk door de gerechtelijke instanties 
wordt gevorderd; de bekendmaking in 
dat geval, ongeacht de goede bedoelin
gen van de bekendmaker, het spontaan 
en vrijwillig karakter heeft dat door de 
wet wordt gestraft; dat een aileen maar 
stilzwijgende vordering door een onder
zoeksrechter dus niet voldoende is om de 
schending van een beroepsgeheim te 
rechtvaardigen, zodat het arrest, nu het 
de drie, door het beroepsgeheim gedekte 
brieven die bij het dossier zijn gevoegd 
door een persoon die tot geheimhouding 
verplicht was, niet uit de debatten weert 
op grond dat de !outer stilzwijgende vor
dering door de gerechtelijke instanties a! 
een voldoende grond is tot bekendma
king, artikel 458 van het Strafwetboek 
schendt en berust op onrechtmatig over
gelegde stukken, zodat de uitgesproken 
veroordeling onwettig is (schending van 
de artikelen 154 en 189 van het Wetboek 
van Strafvordering); 

tweede onderdeel, het proces-verbaal 
van verhoor van Mr. H. door de onder
zoeksrechter geen enkele andere vraag 
of vordering van die magistraat vaststelt 
buiten de voorgedrukte woorden van het 
formulier « op onze vragen », en voor
noemde getuige, na reeds drie verklarin
gen te hebben afgelegd, zonder bijko
mende vraag of vordering van de onder
zoeksrechter, eraan heeft toegevoegd dat 
hij de drie litigieuze brieven zou over
handigen; het arrest bijgevolg, nu het be
slist dat de onderzoeksrechter Mr. H. 
heeft verzocht om verklaringen af te leg
gen over de bestanddelen van de ten las
te gelegde feiten en over de omstandig
heden waarin de valse stukken onder de 
advocaten zijn rondgegaan, en hem der-

halve impliciet heeft gevorderd die brie
ven aan hem te geven of hem de inhoud 
ervan bekend te maken, aan het proces
verbaal van verhoor, bij ontstentenis van 
enige daarop lijkende vordering waaruit 
een dergelijke stilzwijgende vordering 
zou kunnen blijken, een draagwijdte 
geeft die met de bewoordingen ervan on
verenigbaar is en de bewijskracht van 
dat geschrift miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek) en derhalve, door die 
brieven niet uit de debatten te weren, de 
artikelen 458 van het Strafwetboek, 154 
en 189 van het Wetboek van Strafvorde
ringschendt : 

Over het middel in zij n geheel : 
Overwegende dat artikel 458 van 

het Strafwetboek een ieder die uit 
hoofde van zijn staat of beroep ken
nis draagt van geheimen die hem 
zijn toevertrouwd, verbiedt deze be
kend te maken buiten het geval met 
name dat hij geroepen wordt om in 
rechte getuigenis af te leggen; 

Overwegende dat de persoon, die 
door de onderzoeksrechter wordt 
verzocht een mondelinge of schrifte
lijke verklaring voor hem af te leg
gen, geroepen wordt om in rechte 
getuigenis af te leggen in de zin van 
artikel 458; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat advocaat Hoge, raadsman 
van de naamloze vennootschap 
<< Standard Finance », op 16 decem
ber 1982 door de onderzoeksrechter 
was ondervraagd over de aan be
klaagde (thans eiser) ten laste geleg
de valsheid in geschriften en ge
bruik van valse stukken, dat hij 
naar aanleiding van die ondervra
ging aan die magistraat drie brieven 
van beklaagde had overhandigd, 
welke brieven naar zijn zeggen vol
strekt niet vertrouwelijk waren, dat 
niet gebleken is dat de onderzoeks
rechter advocaat Hoge uitdrukkelijk 
heeft verzocht om die brieven aan 
hem te geven, maar dat de advocaat 
die brieven niet vrijwillig of uit ei
gen beweging heeft bekendgemaakt 
maar bij zijn ondervraging door de 
onderzoeksrechter, << die hem ver
zocht een verklaring af te leggen 
over de aan Solheid en de beklaag-
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de (thans eiser) ten laste gelegde 
valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken ... en met name 
over de omstandigheden waarin be
klaagde die valse stukken aan zijn 
confraters had medegedeeld en ze 
had teruggekregen »; 

Dat het hof van beroep uit die 
vaststellingen wettig en zonder de 
bewijskracht van het proces-verbaal 
van verhoor van advocaat Hoge 
door de onderzoeksrechter te schen
den, heeft kunnen afleiden dat ai
leen de advocaat diende uit te rna
ken of die brieven aan die magis
traat moesten worden overhandigd, 
dat hij door de brief van 7 novem
ber 1980 af te geven « niet meer 
heeft bekendgemaakt dan waartoe 
hij stilzwij gend door de onderzoeks
rechter was gevorderd » en aldus 
het in artikel 458 van het Strafwet
boek omschreven misdrijf niet had 
kunnen plegen; dat er derhalve geen 
redenen waren om die brief uit de 
debatten te weren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6.1, 2 en 3, d, 
van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, van het in de 
artikelen 8, 128, 153 tot 155 en 190 van 
het Wetboek van Strafvordering neerge
legde beginsel dat de strafzaken op een 
volledige en onpartijdige wijze moeten 
worden onderzocht, van de regel dat het 
debat op tegenspraak wordt gevoerd en 
van het recht van verdediging, 

doordat het arrest van van 18 decem
ber 1984 eiser wegens valsheid in ge
schriften en gebruik van valse stukken 
veroordeelt op basis van een onderzoek 
in de loop waarvan de met het onder
zoek belaste raadsheer over de zaak een 
onderhoud heeft gehad met de stafhou
der van de Orde van Advocaten, maar 
nagelaten heeft de inhoud of de resulta
ten daarvan op te tekenen, hetgeen door 
het arrest wordt goedgekeurd op grond 
dat « de uitslag van dat onderhoud niet 
hoefde te worden opgetekend; dat het on
derhoud door de onderzoeksrechter 
klaarblijkelijk was gevraagd uit overwe
gingen van hoffelijkheid en uit eerbeid 
voor de regels inzake plichtenleer die de 

betrekkingen tussen magistratuur en ba
lie beheersen in het belang van een goe
de rechtsbedeling en meer bepaald in 
het belang van de bescherming van het 
recht van verdediging en van het be
roepsgeheim van de advocaat; dat het 
onderhoud het oordeel van het hof (van 
beroep) niet kon en kan be!nvloeden "• 

terwijl, eerste onderdeel, uit geen en
kel gegeven van het dossier waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het 
onderhoud van de met het onderzoek be
laste magistraat met de stafhouder de 
draagwijdte had die in het arrest wordt 
aangegeven, zodat het arrest, nu het van 
oordeel is dat dit klaarblijkelijk de reden 
was van het onderhoud, de beslissing 
grondt op de wetenschap van gegevens 
die niet uit het dossier zijn gehaald en 
die zeker niet aan tegenspraak zijn on
derworpen (schending van al de in het 
middel vermelde bepalingen); 

tweede onderdeel, dat onderhoud 
plaatsvond op aanvraag van de met het 
onderzoek belaste magistraat in de loop 
van het onderzoek en dus deel uitmaakt 
van de onderzoeksverrichtingen; het dos
sier van het onderzoek, op straffe van 
schending van het recht van verdediging 
en van het recht op een eerlijke behan
deling van de zaak, aile resultaten van 
de gedane onderzoeksverrichtingen moet 
bevatten, ongeacht de inhoud of het be
lang ervan en ongeacht of ze gunstig of 
ongunstig zijn voor de beklaagde; eiser 
zich daarom in zijn conclusie bekloeg 
over een schending van het recht van 
verdediging, daar de uitslag van dat on
der4oud voor zijn zaak gunstig bleek te 
zijn, 

het arrest bijgevolg, nu het gegrond is 
op een onregelmatig onderzoek en het 
bovendien niet eens vaststelt dat er dien
aangaande geen aanvullende daad van 
onderzoek nodig is om tot een overtui
ging te komen, de bovenvermelde begin
selen en wetsbepalingen schendt : 

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

meldt « dat de met het onderzoek 
belaste magistraat op 25 oktober 
1982 aan de stafhouder van Luik ge
schreven heeft dat hij belast was 
met het onderzoek van beklaagdes 
dossier en hem daarover wenste te 
spreken, dat het onderhoud is door
gegaan, dat de uitslag ervan niet is 
opgetekend in het strafdossier en 
zulks ook niet nodig was, dat het 
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onderhoud immers klaarblijkelijk 
door de onderzoeksmagistraat was 
gevraagd uit overwegingen van hof
felijkheid en uit eerbied voor de re-

Dat het tweede onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

Over bet derde middel, ... 

gels van de plichtenleer die de be- Dat het middel feitelijke grond-
trekkingen tussen magistratuur en slag mist; 
balie beheersen in het belang van 
een goede rechtsbedeling en in het 
belang, met name, van de bescher
ming van het recht van verdediging 
en van het beroepsgeheim van de 
advocaat >>; 

Overwegende dat uit die vermel
dingen blijkt dat het op 25 oktober 
1982 door de onderzoeksrechter aan 
de stafhouder van Luik gerichte 
schrijven, waarin hij om een onder-
houd verzocht, alsook het bewijs dat 
dit onderhoud had plaatsgevonden, 
bleken uit het tegen eiser aangeleg-
de strafdossier en dat aileen de in
houd van dat gesprek niet was opge
tekend; 

Dat het hof van beroep derhalve 
de beslissing niet grondt op een per
soonlijke wetenschap omtrent de 
feiten doch uitspraak heeft gedaan 
op grond van regelmatig voorgeleg
de gegevens en van de uit die gege
vens gemaakte gevolgtrekkingen; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het vierde middel, ... 

Overwegende dat het middel op 
een feitelijke bewering berust die 
geen steun vindt in de bestreden be
slissing noch in enig ander stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan; 

Dat het feitelijke grondslag mist; 

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

15 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Delahaye. 

W at het tweede onderdeel be-
treft : Nr. 552 

Overwegende dat, blijkens het 
antwoord op het eerste onderdeel 
van het middel, het arrest vaststelt 
dat het onderhoud tussen de onder
zoeksmagistraat en de stafhouder 
van de Orde van Advocaten te Luik 
enkel heeft plaatsgehad uit overwe
gingen van hoffelijkheid en uit eer
bied voor de regels van de plichten
leer die de betrekkingen tussen 
magistratuur en balie beheersen; 

Dat het onderhoud bijgevolg geen 
betrekking had op de aan eiser ten 
laste gelegde gegevens; dat het Hof 
derhalve niet een schending van het 
recht van verdediging kan afleiden 
uit de enkele omstandigheid dat de 
uitslag van dat onderhoud niet werd 
opgetekend in het dossier van het 
voorbereidende onderzoek; 

2' KAMER - 15 mei 1985 

WERKLOOSHEID - ART. 261, 6°, K.B. 20 

DEC. 1953 - OVERTREDING VAN DIE WETTE-
LIJKE BEPAL!NG - BESTANDDELEN. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de beklaagde wordt ver
oordeeld wegens overtreding van art. 
261, ff, van het Werkloosheidsbesluit, 
wanneer de rechter enkel erop wijst 
dat die beklaagde door een of meer 
werknemers onder zijn gezag en toe
zicht arbeid heeft doen of Jaten ver
richten, zonder tevens vast te stellen 
dat die werknemers voor die werk
zaamheid enig loon of materieel voor
deel hebben ontvangen. (Artt. 126, 2°, 
a, en 261, 6°, K.l3. 20 dec. 1963; art. 2 
wet 3 juli 1978.) 
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(BERG MANS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4143) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1984 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, 261, 6", van het konink
Jijk besluit van 20 december 1963 betref
i::mde arbeidsvoorziening en werkloos
heid en 97 v<tn de Grondwet, 

doordat het arrest het feit dat aan ei
ser op grand van artikel 261, 6", van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 24 december 1980, ten laste is 
gelegd, bewezen verklaart op grand dat 
de aanwezigheid van eiser ter plaatse op 
het ogenblik van de door de medebe
klaagden Simonet en Verstappen ver
richtte werkzaamheden aantoont dat de 
betrokkenen werkten onder gezag en 
toezicht van eiser, 

terwijl, eerste onderdeel, het voor de 
toepassing van artikel 261, 6", van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
vereist is dat de in die wettelijke bepa
Jing bedoelde persoon de hoedanigheid 
heeft van werkgever, met andere woor
den door een arbeidsovereenkomst ver
bonden is met de werknemer; de arbeids
overeenkomst, krachtens artikel 2 van 
de wet van 3 juli 1978, noodzakelijkerwij
ze impliceert dat de werkgever loon be
taalt aan zijn werkman; het hof van be
roep bijgevolg, nu het niet heeft vastge
steld dat aan aile voorwaarden was 
voldaan om eiser te kunnen beschouwen 
als de werkgever van Simonet en Ver
stappen in de zin van artikel 2 van de 
wet van 3 juli 1978, de beslissing waarbij 
eiser veroordeeld wordt op grand van ar
tikel 261, 6", van het koninklijk besluit 
van 20 · december 1963 niet naar recht 
verantwoordt; 

tweede onderdeel, eiser in zijn in 
hoger beroep regelmatig genomen con
clusie had betoogd, in hoofdorde, dat tus
sen hem en de heren Simonet en Ver
stappen nooit enige contractuele band 
had bestaan en dat geenszins was bewe
zen dat beide personen een bezoldiging 
hadden gekregen voor de door hen ver-

strekte raadgevingen; het hof van beroep 
in geen enkele grand antwoordt op die 
conclusie van eiser : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit artikel 126, 
2", a, juncto artikel 261, 6°, van het 
koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 24 december 
1980, blijkt dat het in artikel 261, 6°, 
omschreven misdrijf onderstelt dat 
de werknemer gedurende zijn werk
loosheid tewerkgesteld wordt door 
een werkgever en voor die werk
zaamheid voor een derde enig loon 
of materieel voordeel ontvangt, dat 
tot zijn levensonderhoud en dat van 
zijn gezin kan bijdragen; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de medebeklaagden Simo
net en Verstappen, gedurende twee 
dagen v66r hun ondervraging, heb
ben gewerkt onder gezag en toezicht 
van eiser, maar dat het niet vast
stelt, wat nochtans door eiser bij 
conclusie werd betwist, dat zij voor 
die werkzaamheid enig loon of ma
terieel voordeel hebben ontvangen 
in de zin van artikel 126, 2°, a, van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963; 

Dat het hof van beroep aldus de 
beslissing niet regelmatig met rede
nen heeft omkleed en haar niet wet
tig heeft verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van de overi
ge middelen die niet tot ruimere 
cassatie of tot cassatie zonder ver
wijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; laat de 
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kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

15 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. A. Andrien, Brus
sel. 

Nr. 553 

2' KAMER - 15 mei 1985 

1° LOTERIJ ART. 301 SW. - BEGRIP. 

2° LOTERIJ - ART. 301 SW. .- BESTAND

DEEL - VERRICHTING - MOTIVERING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- LOTERIJ- ART. 301 sw. -
BESTANDDEEL - VERRICHTING - MOTIVE
RING. 

1' Loterij als bedoeld in art. 301 Sw. on
derstelt bet bestaan van een verricb
ting (1). 

2' en 3' De beslissing dat de beklaagde 
zonder wettige toestemming een open
bare loterij beeft georganiseerd, is niet 
regelmatig met redenen omkleed wan
neer de recbter niet aangeeft uit welke 
feiten bij bet bestaan afleidt van de 
« verricbting » vereist voor bet bestaan 
van loterij in de zin van art. 301 Sw. 

(CUSAS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4149) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1984 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over bet middel, · afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 301 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om eiser te veroor
delen wegens het organiseren van een 
niet wettelijk toegelaten openbare loterij, 
beslist dat de aan eiser verweten feiten 
een " verrichting " zijn in de zin van ar
tikel 301 van het Strafwetboek, op grond 
" dat een enkele verrichting die het pu
bliek aangeboden wordt om hoop op een 
loterijwinst te wekken de toepassing van 
de strafwet rechtvaardigt; (dat) ten slot
te, zo ervan is uitgegaan dat briefjes eni
ge tij d van te · voren moe ten worden ver
spreid of aangeboden, zulks alleen is 
bedoeld om de loterij te kunnen onder
scheiden van het in artikel 557, 3', van 
het Strafwetboek omschreven loterijspel 
dat een aan de voorbijgangers aangebo
den kansspel is dat op hetzelfde ogenblik 
wordt gespeeld; dat de uitlegging die (ei
ser) geeft aan de wettekst op grond 
waarvan hij wordt vervolgd aan die tekst 
verkeerdelijk een bestanddeel toevoegt 
dat er niet in voorkomt », 

terwijl eiser in zijn voor de appelrech
ter regelmatig neergelegde conclusie be
toogde dat er geen sprake was van een 
verrichting in de zin van artikel 301 van 
het Strafwetboek, op grond " dat ( ... ) de 
in de wet bedoelde verrichting onder
stelt: 1' dat er een organisatie met enige 
duurzaamheid bestaat en derhalve dat er 
ondernemers of agenten zijn; 2' dat de 
briefjes enige tijd van te voren worden 
verspreid; dat van iets dergelijks geen 
sprake is in het aan het hof (van beroep) 
onderworpen geval; dat immers ten deze 
niet kan worden geoordeeld dat (eiser) 
een complexe organisatie in het leven 
(heeft) geroepen en een beroep heeft ge
daan op derden : onderaannemers, ven
ters, doorverkopers van briefjes, enz .... ; 
dat er bovendien geen briefjes enige tijd 
van te voren zijn verspreid of aangebo
den; dat de loterij toch zeker niet een 
complexe organisatie wordt, zoals de wet 
vereist, door het plaatsen van een urne 
voor het verzamelen van de kassabonne
tjes, door de aanwezigheid van een 
kerstman of door de bekendmaking van 
de winnaars »; 

eerste onderdeel, het arrest door in de 
tweede, in het middel weergegeven con
siderans de woorden « ervan is uitge
gaan dat ... » te gebruiken, in het onzeke
re laat of het zelf oordeelt dat het enige -------------------! tijd van te voren verspreiden of aanbie

(1) Zie Cass., 27 sept. 1938 (Bull. en 
Pas., 1938, I, 295). 

den van briefjes een criterium is om de 
in artikel 301 van het Strafwetboek om-
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schreven loterij te kunnen onderschei
den van het in artikel 557, 3", van dat 
wetboek bedoelde loterij spel dan wei of 
het zich beperkt tot de weergave van een 
mening waarover het zich niet uit
spreekt; het arrest in het eerste geval 
tegenstrijdig is, nu het niet vaststelt dat 
van te voren briefjes zijn verspreid of 
aangeboden, ofschoon die omstandigheid 
door eiser uitdrukkelijk wordt betwist, 
en eiser niettemin veroordeelt op grond 
van artikel 301 van het Strafwetboek; die 
tegenstrijdigheid gelijkstaat met het ont
breken van redengeving (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest in het 
tweede geval, nu het de omstandige con
clusie van eiser verwerpt op grond van 
de enkele overweging dat « de uitlegging 
die verdachte geeft aan de wettekst op 
grond waarvan hij wordt vervolgd, aan 
de tekst verkeerdelijk een bestanddeel 
toevoegt dat er niet in voorkomt », het 
wettelijk begrip verrichting in de zin van 
artikel 301 van het Strafwetboek, volgens 
hetwelk er een complexe organisatie met 
enige duurzaamheid moet bestaan met 
ondernemers of agenten en de briefjes 
enige tijd van te voren moeten verspreid 
of aangeboden zijn, miskent (schending 
van artikel 301 van het Strafwetboek), of 
althans, nu het de feitelijke omstandig
heden waaruit het arrest het bestaan 
van een verrichting in de zin van artikel 
301 van het Strafwetboek afleidt, niet 
vaststelt, het Hof niet in de mogelijkheid 
stelt de beslissing waarbij eiser wordt. 
veroordeeld wegens het organiseren van 
een niet toegelaten openbare loterij, op 
haar wettigheid te toetsen ( schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie voor het hof van beroep 
betoogde dat er geen sprake was 
van een « verrichting », die een be
standdeel is van het in artikel 301 
van het Strafwetboek omschreven 
misdrijf; « dat immers (die) verrich-' 
ting ... onderstelt : 1 • dat er een orga
nisatie met enige duurzaamheid be
staat en derhalve dat er onderne
mers of agenten zijn; 2• dat de 
briefjes enige tijd van te voren wor
den verspreid of aangeboden »; 

Overwegende dat het arrest op 
dat verweermiddel aileen antwoordt 
dat de uitlegging die eiser geeft aan 

de wettekst « ( aan die tekst) ver
keerdelijk een bestanddeel toevoegt 
dat er niet in voorkomt », zonder 
nauwkeurig aan te geven uit welke 
feiten het hof van beroep ten deze 
het bestaan van de voor de overtre
ding van artikel 301 van het Straf
wetboek vereiste << verrichting >> 

heeft afgeleid; 
Dat het arrest aldus het Hof niet 

in de mogelijkheid stelt de beslis
sing waarbij dat misdrijf ten laste 
van eiser bewezen wordt verklaard, 
op haar wettigheid te toetsen; 

Dat dit onderdeel in dat opzicht 
gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het middel dat 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
kan 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; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

15 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 554 

2' KAMER - 15 mei 1985 

1° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN
DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN BRAAK, IN
KLIMMING OF VALSE SLEUTELS - VEROOR
DELING WEGENS DEELNEMING AAN DAT MIS
DRIJF - WETTIGHEID - VEREISTE. 

2° DIEFSTAL EN AFPERSING - DIEF

STAL DOOR MIDDEL VAN BRAAK, INKLIM-
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MING OF VALSE SLEUTELS - VEROORDELING 
, WEGENS DEELNEMING AAN DAT MISDRIJF -

WETTIGHEID - VEREISTE. 

1 o en 2° Om een beklaagde te veroorde
len als mededader van diefstal door 
middel van braak, inklimming of valse 
sleutels is niet vereist dat alle bestand
delen van het misdrijf begrepen zijn in 
de deelnemingshandelingen; het is vol
doende dat vaststaat dat een dader de 
diefstal heeft gepleegd en dat de mede
dader wetens en willens aan de uitvoe
ring ervan heeft meegewerkt · op een 
van de wijzen bepaald in art. 66, twee
de en derde lid, Sw. (1) (Artt. 66, 461 
en 467 Sw.) 

(ADAMO T. VERPLANCKE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4247) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 66, 461, 467 van 
bet Strafwetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest beslist dat de han
delingen van eiser en vervolgens de leu
gens die moesten dienen om zelfs bet be
staan van de twee daders van de diefstal 
te verbergen, duidelijk aantonen dat ei
ser goed wist dat hij door de daders van 
bet misdrijf te vervoeren hun een onont
beerlijke hulp verschafte, 

terwijl, eerste onderdeel, de deelne
ming van een misdaad of wanbedrijf 
slechts strafbaar is wanneer de beklaag
de vrijwillig meewerkt aan de misdaad 
of bet wanbedrijf, dat wil zeggen met 
bet opzet daaraan dee! te nemen met bet 
oogmerk bet. misdrijf "te vergemakkelij
ken, te helpen bij de voorbereiding en de 
uitvoering ervan; het dus niet voldoende 
is dat beklaagde bewust meewerkt aan 
een misdaad of wanbedrijf, hij daaraan 
ook opzettelijk. moet hebben meege
werkt; bet bewijs dat men bereid is aan 
bet misdrijf mee te werken dus in begin
sel niet volgt uit de wetenschap aileen 
dat men iemand de middelen ter hand 

stelt om bet te plegen; dat bet enkel kan 
blijken uit bet tussen de mededelinquen
ten gevoerde overleg; bet arrest, nu bet 
enkel vaststelt dat eiser zich volledig van 
zijn daden bewust was, hem niet wettig 
kon veroordelen als mededader van de 
zware diefstal die door de twee onbe
kend gebleven daders was gepleegd, zon
der tevens vast te stellen dat hij bet op
zet had vrijwillig mee te werken aan de 
diefstal (schending van de artikelen 66, 
461 en 467 van bet Strafwetboek); 

tweede onderdeel, de bestreden beslis
sing eiser op grond van de vaststelling 
dat hij zich volledig bewust was van zijn 
daden veroordeelt als mededader van 1e 
door de twee onbekende daders gepleeg~ 
de zware diefstal; bet hof van beroep 
door die considerans in het ongewisse 
laat of bet ten deze oordeelde dat het be
wijs van bet bedrieglijk opzet van eiser 
voortvloeide uit zijn wetenschap van de 
misdadige voornemens van de andere 
daders; waaruit volgt dat het Hof aan de 
hand van de redengeving van bet arrest 
de wettigheid ervan niet kan controle
ren, zodat de beslissing volgens welke de 
aan eiser ten laste gelegde feiten bewe
zen zijn, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest uit de 
vermelde feiten afleidt dat « (eiser) 
goed wist dat hij door de daders van 
het misdrijf te vervoerefi hun een 
onontbeerlijke hulp verschafte »; dat 
het arrest aldus vaststelt dat de 
door eiser voor de uitvoering van de 
diefstal verschafte hulp bestond in 
de bewuste, opzettelijke en onont
beerlijke hulp aan de uitvoering van 
dat misdrijf; dat het arrest derhalve 
regelmatig met redenen is omkleed 
en naar recht is verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat, wat de be
slissing op de strafvordering betreft, 
de substantii:He of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvor-___ ..;...;.._ ___________ --1 men in acht zijn genomen en de be-

(1) Cass., 16 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
521). 

slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

15 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat: mr. E. Brewaeys, 
Brussel. 

Nr. 555 

2' KA~1ER - 15 mei 1985 

1° BETICHTING VAN VALSHEID 
CASSATIEGEDING - STRAFZAKEN - VORDE
R!NG TOT BETICHTING VAN VALSHEJD AAN
GENOMEN DOOR HET HOF - AANWIJZING 
VAN EEN LID VAN HET HOF OM EEN ONDER
ZOEK IN TE STELLEN - ONDERZOEK UITGE
VOERD - VASTSTELLING VAN HET HOF DAT 
UIT DAT ONDERZOEK BLIJKT DAT HET PRO
CES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING EN 
HET VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHT-· 
BANK VALS ZIJN - HERSTEL VAN HET PRO
CES-VERBAAL EN VAN HET VONNIS BEVOLEN 
DOOR HET HOF. 

2° BETICHTING VAN VALSHEID 
STRAFZAKEN - INCIDENTELE BETICHTING 
BIJ EEN CASSATIEBEROEP VAN DE PROCU
REUR-GENERAAL - ART. 441 SV. - ONDER
ZOEK BEVOLEN DOOR HET HOF - ONDER
ZOEK UITGEVOERD - VASTSTELLING DAT, 
MET NAME, HET AANGEGEVEN VONNIS VALS 
IS - HERSTEL VAN DAT VONNIS BEVOLEN 
DOOR HET HOF - GEVOLG. 

3" CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE
BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -
ART. 441 SV. - INCIDENTELE BETICHTING 
VAN VALSHEID BIJ DAT CASSATIEBEROEP -
ONPERZOEK BEVOLEN DOOR HET HOF - ON
DEjl.ZOEK UITGEVOERD - VASTSTELLING 
DAT, MET NAME, HET AANGEGEVEN VONNIS 
VALS IS- HERSTEL VAN DAT VONNIS BEVO
LEN DOOR HET HOF - GEVOLG. 

1 o Wanneer het Hof, in strafzaken, na 
eE:n vordering tot betichting van vals
heid te hebben aangenomen en een 
zijner leden te hebben aangesteld om 

een onderzoek in te stellen naar de 
werkelijke toedracht van de feiten die 
in de vordering zijn aangebracht, vast
stelt dat uit het onderzoek blijkt dat 
het proces-verbaal van een terechtzit
ting van de correctionele rechtbank en 
het vonnis van die rechtbank vals zijn, 
beveelt het dit proces-verbaal en het 
vonnis met de waarheid in overeen
stemming te brengen (1). (Artt. 459, 
tweede lid, en 463 Sv.) 

zo en 3° Wanneer het Hoi van Cassatie, 
in straizaken, uitspraak doende over 
de betichting van valsheid die de pro
cureur-generaal bij dit Hoi heeit aan
gebracht bij wege van incidentele vor
dering bij de aangifte van een vonnis 
overeenkomstig art. 441 Sv., in een 
eerste arrest aan de procureur-gene
raal akte heeit verleend van zijn be
tichting van valsheid alsmede van de 
aangevoerde feiten, een van zijn ]eden 
heeit aangewezen om het bestaan van 
die feiten te onderzoeken en de uit
spraak over de gegrondheid van de 
aangifte heeit uitgesteld, het onder
zoek is uitgevoerd en daaruit met na
me blijkt dat het aangegeven vonnis 
vals is maar dat het na herstel over
eenkomstig de wet zal zijn, beveelt het 
Hoi in een tweede arrest de valse 
stukken in overeenstemming met de 
waarheid te brengen, en, rechtdoende 
op de aangiite, zegt dat die geen reden 
VIW bestaan meer heeit. 

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE TAU T. GUERRIERI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4271) 

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, 

Gelet op het door het Hof op 19 
september 1984 gewezen arrest A.R. 
nr. 3690 (2); 

(1) Zie Cass., 5 dec. 1966 (A.C., 1967, 439) en 
12 maart 1973 (ibid., 1973, 688). 

(2) A.C., 1984-85, nr. 56. 
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De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer voor het Hof uit
een te zetten dat raadsheer Ghis
lain, ter uitvoering van het arrest 
dat in de zaak Tau Mario tegen 
Guerrieri Rosa is gewezen op de 
vorderingen van 18 mei 1984 van de 
procureur-generaal, het door het 
Hof bevolen onderzoek naar de wer
kelijke toedracht van de feiten die 
door ondergetekende waren aange
bracht in verband met de door hem 
in die vorderingen omschreven be
tichting van valsheid, heeft verricht. 

Uit dat onderzoek blijkt dat: 
1. in strijd met de vermeldingen 

in het proces-verbaal van de door de 
Correctionele Rechtbank te Luik op 
16 december 1982 gehouden terecht
zitting, mr. Perin, advocaat, niet na
mens de burgerlijke partij, mevr. 
Rosa Guerrieri, een frank en de kos
ten heeft gevorderd, doch namens 
haar een akte van afstand heeft 
neergelegd; 

2. in strijd met de vermeldingen 
van het in die zaak op dezelfde dag 
gewezen vonnis, de Correctionele 
Rechtbank te Luik niet heeft gezegd 
dat de telastlegging bewezen was, 
ook niet dat de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij ontvankelijk en 
gegrond was en de beklaagde Mario 
Tau noch op de straf- noch op de ci
vielrechtelijke vordering heeft ver
oordeeld, maar daarentegen aan de 
burgerlijke partij akte heeft ver
leend van de afstand van haar 
klacht, heeft vastgesteld dat ten ge
volge van die afstand de tegen de 
heer Tau ingestelde strafvordering 
vervallen was en hem van rechtsver
volging heeft ontslagen zonder kos
ten. 

Derhalve is enerzijds het proces
verbaal van de op 16 december 1982 
door de Correctionele Rechtbank te 
Luik gehouden terechtzitting vals, 
in zoverre het vaststelt dat mr. Pe
rin, advocaat, namens de burgerlijke 
partij een frank en de kosten heeft 
gevorderd, alsook in zoverre het na
laat vast te stellen dat de burger
lijke partij afstand heeft gedaan van 
haar klacht. 

Anderzij ds is het door de Correc
tionele Rechtbank te Luik op 16 de
cember gewezen vonnis vals, in zo
verre het vaststelt dat de in de 
telastlegging omschreven feiten be
wezen zijn; dat ze door de artikelen 
387 en 390 van het Strafwetboek 
strafbaar zijn gesteld, dat ze voort
vloeien uit een en hetzelfde opzet en 
aanleiding moeten geven tot de toe
passing van een enkele straf; ... dat 
de rechtsvordering van de burger
lijke partij ontvankelijk en gegrond 
is; ... (dat) de rechtbank ... , eiser ver
oordeelt tot een geldboete van zes
entwintig frank x 60, dat is 1.560 
frank, of acht dagen vervangende 
gevangenisstraf; hem verwijst in de 
kosten die zijn begroot op het be
drag van 810 frank; hem bovendien 
veroordeelt om aan de burgerlijke 
partij, bij wijze van schadevergoe
ding, een frank en de kosten te be
talen, en in zoverre het nalaat vast 
te stellen dat de burgerlijke partij 
afstand heeft gedaan van haar 
klacht, dat de rechtbank de strafvor
dering vervallen verklaart en be
klaagde van rechtsvordering ont
slaat zonder kosten. 

Het proces-verbaal en het vonnis, 
waarvan boven sprake, dienen met 
de waarheid in overeenstemming te 
worden gebracht. 

Na dat herstel zal blijken dat het 
vonnis van de Correctionele Recht
bank te Luik, zoals het op 16 decem
ber 1982 is uitgesproken en voor
taan authentiek zal zijn vastgesteld, 
in overeenstemming is met de wet, 
zodat de door ondergetekende in 
zijn vorderingen van 18 mei 1984 ge
dane aangifte geen reden van be
staan meer heeft; 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen : 
1. bij de uitspraak over de betich
ting van valsheid : Te verklaren dat 
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het proces-verbaal van de op 16 de
cember 1982· door de Correctionele 
Rechtbank te Luik gehouden te
rechtzitting vals is, in zoverre het 
vaststelt dat mr. Perin, advocaat, na
mens de burgerlijke partij, een 
frank en de kosten heeft gevorderd 
en in zoverre het nalaat vast te stel
len dat de burgerlijke partij afstand 
heeft gedaan van haar klacht; te 
verklaren dat het op 16 december 
1982 door de Correctionele Recht
bank te Luik gewezen vonnis vals 
is, in zoverre het vaststelt dat de 
rechtbank, na de telastlegging bewe
zen te hebben verklaard en de 
rechtsvordering van de burgerlijke 
partij ontvankelijk en gegrond te 
hebben bevonden, beklaagde heeft 
veroordeeld tot een geldboete van 
zesentwintig frank x 60, dat is 1.560 
frank, of acht dagen vervangende 
gevangenisstraf, hem heeft verwe
zen in de kosten die op het bedrag 
van 810 frank zijn begroot, en hem 
bovendien veroordeeld heeft om de 
burgerlijke partij bij wijze van scha
devergoeding een frank en de kos
ten te betalen; te bevelen dat voor
meld proces-verbaal zou worden 
hersteld door het schrappen van de 
vermelding "Gehoord mr. Perin, ad
vocaat, in zijn middelen ten voorde
le van de burgerlijke partij die een 
frank en de kosten vordert " en door 
de vervanging van die vermelding 
door " Gehoord mr. Perin, advocaat, 
die namens de burgerlijke partij een 
geschrift neerlegt waarbij zij af
stand doet van haar klacht "; te be
velen dat bovenvermeld vonnis zou 
worden hersteld door schrapping 
van de vermeldingen, enerzijds, 
" Overwegende dat de in de telast
legging omschreven feiten bewezen 
zijn; dat ze door de artikelen 387 en 
390 van het Strafwetboek strafbaar 
worden gesteld; dat ze voortvloeien 
uit een en hetzelfde opzet en aanlei
ding moeten geven tot toepassing 
van een enkele straf; overwegende 
dat de rechtsvordering van de bur
gerlijke partij ontvankelijk en ge
grond is", en anderzijds, "veroor
deelt beklaagde tot een geldboete 
van zesentwintig frank x 60, dat is 

1.560 frank, of acht dagen vervan
gende gevangenisstraf. Veroordeelt 
hem bovendien om aan de burger
lijke partij bij wijze van schadever
goeding een frank en de kosten te 
betalen " en door die vermeldingen 
te vervangen respectievelijk door 
" Overwegende dat de burgerlijke 
partij afstand heeft gedaan van 
haar klacht" en door "Verklaart de 
strafvordering vervallen. Ontslaat 
beklaagde van rechtsvervolging zon
der kosten "; te bevelen dat van dit 
arrest melding zal worden gemaaakt 
op de kant van het proces-verbaal 
en het vonnis die vals zijn verklaard 
en in die zin verbeterd; de kosten 
ten laste te Iaten van de Staat; 2. bij 
de uitspraak over de aangifte : Te 
zeggen dat ze geen reden van be
staan meer heeft. 

Brussel, 25 maart 1985, 

Voor de procureur-generaal, 
De advocaat-generaal, 
(get.) E. Liekendael. » 

Gelet op de artikelen 441, 459 en 
460 van het Wetboek van Strafvor
dering, met aanneming van de aan
gehaalde gronden van de vooraf
gaande vordering, rechtdoende op 
de betichting van valsheid : ver
klaart dat het proces-verbaal van de 
op 16 december 1982 door de Correc
tionele Rechtbank te Luik gehouden 
terechtzitting vals is, in zoverre het 
vaststelt dat mr. Perin, advocaat, na
mens de burgerlijke partij, een 
frank en de kosten heeft gevorderd 
en in zoverre het nalaat vast te stel
len dat de burgerlijke partij afstand 
heeft gedaan van haar klacht; ver
klaart dat het door de Correctionele 
Rechtbank te Luik op 16 december 
1982 gewezen vonnis vals is, in zo
verre het vaststelt dat de rechtbank, 
na de telastlegging bewezen te heb
ben verklaard en de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij ontvanke
lijk en gegrond te hebben bevonden, 
beklaagde heeft veroordeeld tot een 
geldboete van zesentwintig frank x 
60, dat is 1.560 frank, of acht dagen 
vervangende gevangenisstraf, hem 
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verwezen heeft in de kosten die zijn 
begroot op het bedrag van 810 frank 
en hem bovendien veroordeeld heeft 
om aan de burgerlijke partij bij wij
ze van schadevergoeding een frank 
en de kosten te betalen; beveelt dat 
bovenvermeld proces-verbaal zou 
worden hersteld door schrapping 
van de vermelding << Gehoord 
mr. Perin, advocaat, in zijn midde
len ten voordele van de burgerlijke 
partij die een frank en de kosten 
vordert >> en door vervanging van 
die vermelding door << Gehoord mr. 
Perin, advocaat, die namens de bur
gerlijke partij een geschrift neerlegt 
waarbij zij afstand doet van haar 
klacht >>; beveelt dat bovenvermeld 
vonnis zou worden hersteld door de 
schrapping van de vermeldingen, 
enerzijds, << Overwegende dat de in 
de telastlegging omschreven feiten 
bewezen zijn; dat ze door de artike
len 387 en 390 van het Strafwetboek 
strafbaar worden gesteld; dat ze 
voortvloeien uit een en hetzelfde op
zet en aanleiding moeten geven tot 
de toepassing van een enkele straf; 
overwegende dat de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij ontvanke
lijk en gegrond is >> en, anderzijds, 
<< Veroordeelt beklaagde tot een 
geldboete van zesentwintig frank x 
60, dat is 1.560 frank, of acht dagen 
vervangende gevangenisstraf. Ver
oordeelt hem in de kosten die zijn 
begroot op het bedrag van 810 
frank. Veroordeelt hem bovendien 
om aan de burgerlijke partij bij wij
ze van schadevergoeding een frank 
en de kosten te betalen >> en door 
die vermeldingen te vervangen, res
pectievelijk door << Overwegende dat 
de burgerlijke partij afstand heeft 
gedaan van haar klacht >> en door 
<< Verklaart de strafvordering verval
len. Ontslaat beklaagde van rechts
vervolging zonder kosten »; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
proces-verbaal en het vonnis die 
vals zijn verklaard en in die zin zijn 
verbeterd; laat de kosten ten laste 
van de Staat; rechtdoende op de 
aangifte : zegt dat ze geen reden van 
bestaan meer heeft. 

15 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 556 

2' KAMER - 15 mei 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - VEROORDELEND ARREST - BEVEL 
TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VER
WERP!NG VAN HET CASSATIEBEROEP TEGEN 
DE BESL!SS!NG VAN VEROORDELING - CAS
SATIEBEROEP TEGEN HET BEVEL TOT ONMID
DELL!JKE AANHOUDING ZONDER BESTAANS
REDEN. 

Wanneer de beklaagde cassatieberoep 
beeft ingesteld tegen een veroordelend 
arrest waarbij zijn onmiddellijke aan
bouding wordt bevolen en dat arrest, 
ten gevolge van de verwerping van bet 
tegen de veroordelende beslissing ge
ricbte cassatieberoep, in kracbt van 
gewijsde gaat, beeft bet cassatieberoep 
tegen bet bevel tot onmiddellijke aan
bouding geen bestaansreden meer (1). 

(1) Wanneer bij het Hof een cassatieberoep 
is aanhangig gemaakt tegen een veroordeling 
en tegelijkertijd tegen een bevel tot onmiddel
lijke aanhouding, onderzoekt het Hof eerst het 
cassatieberoep in zoverre het tegen de veroor
deling is gericht; indien het Hof het cassatie
beroep op dat punt verwerpt, stelt het vast dat 
de veroordeling, wegens die verwerping, in 
kracht van gewijsde gaat en dat, derhalve, het 
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddel
lijke aanhouding niet ontvankelijk is. In de 
meeste arresten wordt verduidelijkt dat het 
cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is. (Onder de meest recente arresten, 
zie Cass., 13 april 1976, A.C., 1976, 941; 12 okt. 
1976 en 7 maart 1977, ibid., 1977, 180 en 734; 27 
juni 1979, ibid., 1978-79, 1302; 8 juni 1983, A.R. 
nr. 2913, ibid., 1982-83, nr. 559.) 

In onderhavig arrest wordt gebrek aan be
lang vervangen door gebrek aan bestaansre
den. 

Die motivering heeft een precedent in de 
rechtspraak. In zijn arrest van 13 feb. 1979 
(A.C., 1978-79, 694) oordeelt het Hof, op een 
cassatieberoep tegen een arrest van het Mili
tair Gerechtshof, « dat, nu ingevolge de ver-

(Zie vervolg nota volgende blz.) 
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(VANNIEUWKERKE) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 4284) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de veroordelende be
slissing: 

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

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

Overwegende dat de veroordelen
de beslissing ingevolge de verwer
ping van de ertegen gerichte voor
ziening kracht van gewijsde ver
krijgt; dat de voorziening tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding 
geen reden van bestaan meer heeft 
en derhalve niet ontvankelijk is; 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

werping van de voorziening tegen de veroorde
lende beslissing deze laatste in kracht van 
gewijsde is gegaan, de voorziening tegen het 
bevel tot verzekerde inbewaringstel!ing doel
loos is geworden ». Vroeger had het Hof in de
zelfde omstandigheden beslist dat het cassatie
beroep tegen het bevel tot onmiddellijke 
verzekerde inbewaringstelling zonder belang 
was (Cass., 10 okt. 1966, A.C., 1967, 186; 3 jan. 
1972, ibid;, 1972, 426). 

In onderhavig arrest heeft het Hof de moti
vering van het arrest van 13 feb. 1979 overge
nomen en zijn bes!issing gegrond op het ge
brek aan bestaansreden, gelet op, met name, 
de talrijke bezwaren die tegen de formulering 
« gebrek aan belang » werden geuit. 

Die formulering is weliswaar verantwoord, 
maar wordt door de rechtzoekenden slecht 
ontvangen, des te meer daar zij van oordeel 
zijn dat hun toestand door de onmiddellijke 
aanhouding wordt verzwaard en dat zij er dus 
belang bij hebben dat het Hof de wettigheid 
van die beslissing nagaat. 

Het motief « gebrek aan bestaansreden » 

lijkt niet vatbaar voor dergelijke bezwaren. 
Wanneer het Hof een derge!ijk motief han-

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

15 mei 1985 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 557 

2" KAMER - 15 mei 1985 

WEGVERKEER - T!JDELIJK VERVAL VAN 

HET RECHT TOT STUREN - ART. 38 WEGVER
KEERSWET - HERSTEL IN HET RECHT TOT 
STUREN - HERSTEL AFHANKELIJK VAN HET 
SLAGEN VOOR BEPAALDE ONDERZOEKEN -
VEREISTE. 

Bij het verstrijken van het verval van 
het recht tot sturen, uitgesproken als 
straf met toepassing van art. 38 Weg
verkeerswet, is herstel van de veroor
deelde in het recht tot sturen slechts 
dan afhankelijk van het slagen voor 
een theoretisch, praktisch, geneeskun
dig of psychologisch onderzoek, als de 

teert legt het aan de veroordeelde geen beoor
deling op aangaande zijn eigen belang waar
mee hij het niet eens is; het Hof houdt zich 
aan de objectieve werkelijkheid. 

Het bevel tot onmiddellijke aanhouding 
wordt wette!ijk verantwoord door art. 21, der
de lid, Wet Vooriopige Hechtenis « indien te 
vrezen is dat (de veroordeelde) zich aan de uit
voering van zijn straf zou pogen te onttrek
ken >>. Het is een preventieve maatregel die 
kan worden gelijkgesteld met het bevel tot 
aanhouding en geen daad van uitvoering van 
de straf (Cass., 25 feb. 1929, Bull. en Pas., 1929, 
I, 103, en 12 juni 1984, A.R. nr. 8834, A.C., 
1983-84, nr. 586, en de noot 1, getekend R.D.) 

Zij kan siechts ten uitvoer worden gelegd 
ais tegen de rechterlijke bes!issing die ze uit
spreekt geen rechtsmiddel meer openstaat. 

· (Cass., 27 jan. 1978, A. C., 1978, 640.) 

Dat is het geval wanneer het cassatieberoep 
tegen de veroordeling wordt verworpen. Het 
Hof stelt steeds vast dat de veroordeling, we
gens die verwerping, in kracht van gewijsde 
gaat. Daaruit voigt dat de veroordeling ten uit
voer kan worden gelegd en dat elke preventie
ve maatregel zijn bestaansreden verliest. 

E.L. 
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rechter een of meer van die onderzoe
ken heeft opgelegd als voorwaarde 
voor dat herstel. (Artt. 38, inz. § 3, 47 
en 48, 2°, Wegverkeerswet.) 

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE KRIER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4321) 

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 uiteen te zetten 
dat de minister van Justitie hem, bij 
schrijven van 5 april 1985, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 7/130.836/537 AP
PLIJD, bevel heeft gegeven bij het 
Hof, overeenkomstig artikel 441 van 
het W etboek van Strafvordering, 
aangifte te doen van het in kracht 
van gewijsde gegane vonnis dat op 
17 december 1982 op tegenspraak is 
gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi, in zoverre 
dat vonnis Krier Gustave, geboren 
op 27 december 1960 te Ligny, wo
nende te Anderlues, rue de Nivelles 
204, veroordeelt tot een gevangenis
straf van drie maanden, een geld
boete van vijfhonderd frank en hem 
voor een duur van twee jaar verval
len verklaart van het recht tot stu
ren, ter zake dat hij op 19 juni 1981 
te Morlanwelz, kanton Binche, op 
een openbare weg een motorvoer
tuig v:an een der categorieen, be
doeld m de door de Politierechtbank 
te Charleroi op 5 februari 1981 tegen 
hem als straf uitgesproken verval
lenverklaring, heeft bestuurd toen 
het verval geeindigd was, zonder dat 
hij met goed gevolg het door artikel 
47 van de Wegverkeerswet voorge
schr~ven theoretisch en praktisch, 
med1sch of psychotechnisch onder
zoek had ondergaan (telastlegging 
II, 2"). 

Voormeld vonnis van 5 februari 
1981 spreekt tegen Krier Gustave 
onder meer het verval van het recht 
tot sturen uit voor een duur van een 
maand wegens de telastlegging B, 
namelijk dat hij op 6 augustus 1980 
~e Charleroi (Marchienne-au-Pont) 
m een toestand van alcoholintoxica
tie aan het stuur werd aangetroffen. 
Het vonnis maakt het herstel van 
Krier Gustave in het recht tot stu
ren niet afhankelijk van enig onder
zoek, zodat betrokkene na afloop 
van het wegens de telastlegging B 
tegen hem voor de duur van een 
maand uitgesproken verval zonder 
verdere formaliteiten opnieuw met 
een motorvoertuig mocht rijden. 
~u dat verval is ingegaan op 26 

apnl 1981 en het rijbewijs aan Krier 
is teruggegeven op 26 mei 1981, is 
het op 17 december 1982 gewezen 
vonnis van de Correctionele Recht
bank te Charleroi in strijd met de 
wet, in zoverre het Krier Gustave 
veroordeelt ter zake dat hij op 19 ju
ni 1981, met overtreding van artikel 
48, 2", van de Wegverkeerswet, een 
motorvoertuig heeft bestuurd op een 
openbare weg (telastlegging II, 2°). 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven vonnis te vernietigen, in 
zoverre het Krier Gustave veroor
deelt wegens de telastlegging II, 2"; 
te bevelen dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; te zeggen dat er geen grond be
staat tot verwijzing. 

Brussel, 15 april 1985. 

Voor de procureur-generaal, 
De advocaat-generaal, 
(get.) E. Liekendael. , 

Met aanneming van de gronden 
van die vordering, vernietigt het op 
17 december 1982 op tegenspraak 
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gewezen vonnis van de Correctione
le Rechtbank te Charleroi, in zover
re het Gustave Krier veroordeelt 
wegens de telastlegging II, 2°; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; zegt 
dat er geen grond tot verwijzing be
staat. 

15 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 558 

1' KAMER - 17 mei 1985 

1° SCHIP, SCHEEPVAART - SCHEEP

VAARTWET, ARTT. 64 EN 251, DERDE EN ZE
VENDE LID- AANVARING- FOUT VAN HET 
SCRIP - FOUT VAN DE LOODS - VERPLICH
TING VAN DE EIGENAAR - GRENZEN - VER
HAAL. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHEEPVAARTWET, 

ARTT. 64 EN 251, DERDE EN ZEVENDE LID -
AANVARING- FOUT VAN HET SCRIP- FOUT 
VAN DE LOODS - VERPLICHTING VAN DE EI
GENAAR - GRENZEN - VERHAAL. 

3° SCHIP, SCHEEPVAART - ZEEVAAR

TUIGEN - LOODSEN - WET 3 NOV. 1967, ART. 
5 - RESPECTIEVE FUNCTIES VAN KAPITEIN 
EN LOODS - GEEN GEZAGSVERHOUDING 
TUSSEN LOODS EN KAPITEIN. 

4° SCHIP, SCHEEPVAART - ZEEVAAR

TUIGEN - AANVARING - SCHULD VAN DE 
LOODS - GEVOLGEN. 

5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 

de van de door die aanvaring bena
deelden te vergoeden, oak wanneer de 
fout bij de loads ligt en het gebruik 
van een loads verplicht was, volgt niet 
dat die eigenaar geen verhaal kan uit
oefenen tegen derden die eventueel 
aansprakelijk kunnen worden gesteld 
op grand van de artt. 1382, 1383 en 
1384 B. W., met name tegen de loads. 

3" Overeenkomstig art. 5 wet 3 nov. 1967 
betreffende het Joodsen van zeevaar
tuigen is alleen de kapitein meester 
over de leiding en de maneuvers van 
het vaartuig, maar hij heeft geen en
kel gezag over de loads die als zijn 
raadgever optreedt. 

4" en 5° Wanneer een lout van een loads 
bijgedragen heeft tot de schade ten ge
volge van het stuiten op een wrak, 
brengt die fout de aansprakelijkheid 
van de loads in het geding; daar de 
loads deel uitmaakt van een door de 
Staat georganiseerde dienst en onder 
de uitsluitende bevoegdheid van de 
Staat valt, brengt de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de loads de 
aansprakelijkheid van de Staat mede 
in het geding (1). 

(DETHLEFSEN K. E.A. T. BELGISCHE STAAT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4492) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 juni 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383, 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, 64 van titel II, 251 van 
titel VII van hoek II van het Wetboek 
van Koophandel en 5 van de wet van 3 
november 1967 betreffende het loodsen 
van zeevaartuigen; 

doordat het hof van beroep overweegt : 
« dat de verwarring in hoofde van de 
zeeloods ontstaan, ingevolge de onder ru
briek III beschreven omstandigheden 

OVEREENKOMST - ZEEVAARTUIGEN - 1----------------
AANVARING- SCHULD VAN DE LOODS- GE
VOLGEN. 

1" en 2" Uit de verplichting van de eige
naar van het schip door wiens schllld 
een aanvaring is veroorzaakt, de scha-

(1) Cass., 15 dec. 1983, A.R. nr. 6871, met 
cone!. adv.-gen. Liekendael (A.C., 1983-84, 
nr. 207 (R. W., 1984-1985, kol. 1277-1298). 

Zie DELWAIDE, « De aansprakelijkheid van de 
Staat voor de fouten van een loads bij aanva
ring », Jur. Port Anvers, 1984, biz. 203-263. 
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van het stuiten op het wrakstuk Sam
vurn, eerste deel, echter niet van aard is 
om de ter zake onbetwistbaar bedreven 
navigatiefouten als oorzaak van het on
geval uit te sluiten; dat de eerste rechter, 
na te hebben vastgesteld in zijn bestre
den beslissing dat " ... deze koers nood
lottig is afgelopen, omdat de positie van 
het schip verkeerd bepaald was", terecht 
- zoals reeds supra werd aangestipt on
der rubriek II - gesignaleerd heeft " dat 
het behoorde aan de eerste officier van 
wacht en de stuurman, die op de hoogte 
waren van de gevolgde koers (blz. 21 en 
24 verslag), de ligging van het schip te 
controleren en eventueel de kapitein te 
verwittigen "; dat deze pertinente opmer
king overigens beantwoordt aan de be
ginselen gehuldigd in de artikelen 5 van 
de wet van 3 november 1967 betreffende 
het loodsen van zeevaartuigen, 64 en 251 
van boek II van het Wetboek van Koop
handel, volgens dewelke : 1 o de loods op
treedt als de raadgever van de kapitein, 
die alleen meester is over de leiding en 
de maneuvers van het vaartuig; 2° de ka
pitein verplicht is persoonlijk op zijn 
schip aanwezig te zijn bij het in- en uit
varen van havens, ankerplaatsen of ri
vieren; 3° de verantwoordelijkheid bij 
aanvaring gedragen wordt door het 
schuldig schip, ook ingeval de aanvaring 
veroorzaakt werd door de schuld van een 
loods, zelfs wanneer het gebruik van de
zes diensten verplichtend was (cf. tevens 
Beroep Brussel, 1e kamer, d.d. 7 april 
1981, i/z. Universe Tankship Company 
Incorporated/Etat Belge, onuitgegeven); 
dat ter zake de supra vermelde identieke 
afstand tussen de verdreven A 2- en Sam
vurn 2-boeien enerzijds en tussen de A 2-
boei in haar oorspronkelijke positie en 
de niet verdreven Nipponboei niet tot 
verwarring tussen de Samvurn 2 en de 
Nippon zou hebben geleid, indien regel
matig tot een positiebepaling zou zijn 
overgegaan geworden, hetgeen pas ver
richt is geworden na het ongeval (cf. 
kleine kaart bij het deskundig verslag en 
dossier appellant, desbetreffende map); 
overwegende vervolgens dat de vergis
sing in ieder geval had moeten ingezien 
worden toen de eigenlijke Nipponboei op 
600 meter aan bakboord werd gepas
seerd (cf. verslag, blz. 45); dat het onbe
grijpelijk is, zelfs onvergeeflijk, dat nie
mand van de op de brug van de Duburg 
aanwezige personen - eerste officier 
van wacht, stuurman, zeeloods - vanop 
deze afstand deze boei niet zou hebben 
gezien; dat de eerste officier trouwens 
verklaart ze te hebben gezien (cf. ver-

slag, blz. 13); dat bovendien, rekening 
houdende met de zichtbaarheid van circa 
drie mijl (cf. verslag, blz. 45) - hetgeen 
overeenstemt met een afstand van 5,556 
km (cf. art. 2, a, K.B. 22 januari 1929, 
neergelegd door gei:ntimeerden in hun 
dossier, desbetreffende map) - de Nip
ponboei vanop een dusdanige afstand 
kon en moest worden opgemerkt en in 
feite werd opgemerkt (cf. vorige alinea); 
dat de voormelde vergissing kon worden 
gerealiseerd en alle passende navigatie
maatregelen konden worden getroffen 
om deze boei aan stuurboord te passeren 
en aldus het stuiten op het wrakstuk 
Samvurn 1e deel te voorkomen; dat de 
aldus ontwikkelde beschouwingen tot de 
conclusie leiden dat de in hoofde van de 
zeeloods geschetste vergissingen, ge
deeld door de scheepsleiding, in recht
streeks noodzakelijk causaal verband 
staan met de schadelijke gevolgen van 
het ongeval; dat, in zover de vergissin
gen door de zeeloods werden bedreven, 
de aansprakelijkheid ervoor blijft te rus
ten bij de kapitein, in casu eerste (eiser), 
daar de loods optreedt als technisch 
raadgever van de kapitein en onder 
diens bevelen, zonder ook in enigerlei 
mate bekleed te zijn met enig gedeelte 
van de openbare macht en derhalve niet 
optredend als orgaan of van de Staat; 
dat er in casu geen buitengewone om
standigheden voorhanden zijn die de 
scheepsleiding zouden hebben verhin
derd tijdig in te grijpen om de vergissin
gen van de loods recht te zetten, daar zij 
deze vergissingen had kunnen en moe
ten vaststellen op een ogenblik dat alle 
passende verhelpende maneuvers kon
den worden uitgevoerd (cf. tevens Be
roep Brussel, 7 april 1981, supra geci
teerd) », en, op grond van die overwegin
gen, de eisers aansprakelijk stelt voor de 
schade, veroorzaakt door de fouten van 
de loods, 

terwijl, eerste onderdeel, noch uit arti
kel 251 van boek II van het Wetboek van 
Koophandel, dat bepaalt dat de verant
woordelijkheid bij aanvaring door het 
schuldig schip wordt gedragen, ook al is 
de aanvaring veroorzaakt door de fout 
van een loods, noch uit artikel 64 van 
boek II van het Wetboek van Koophan
del, dat bepaalt dat de kapitein verplicht 
is persoonlijk op zijn schip aanwezig te 
zijn bij het in- en uitvaren van havens, 
ankerplaatsen of rivieren, noch uit arti
kel 5 van de wet van 3 november 1967 
betreffende het loodsen van zeevaartui
gen, waarin wordt bepaald dat de loods 
optreedt als raadgever van de kapitein, 
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wettig kan worden afgeleid dat de kapi
tein gezag, Ieiding en toezicht op de 
loods uitoefent; overeenkomstig de arti
kelen 1382, 1383 en 1384 van het Burger
lijk Wetboek de loods behoort tot een 
openbare dienst, die door de Belgische 
Staat wordt ingericht eJ:?. onder zijn uit
sluitende bevoegdheid valt; zodat het hof 
van beroep, na in de feiten te hebben 
vastgesteld dat de loods zich aan fouten 
schuldig maakte, die met de schade een 
causaal verband vertoonden, niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat de eisers 
voor die fouten aansprakelijk waren, 
doch integendeel had dienen te besluiten 
tot de, minstens gedeelde, aansprakelijk
heid van verweerder ( schending van de 
artikelen 1382, 1383, 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, 64 van titel II, 251 van 
titel VII van boek II van het Wetboek 
van Koophandel en 5 van de wet van 3 
november 1967 betreffende het loodsen 
van zeevaartuigen); 

tweede onderdeel, de eisers in hun re
gelmatig neergelegde conclusie deden 
gelden dat « onmogelijk een accurate po
sitiebetaling kan geschieden v66r het on
geval, wegens de geringe zichtbaarheid, 
die kruispeilingen op de wal onmogelijk 
maakten; dat zelfs door de gerichte zicht
baarheid kruispeilingen en niet verdre
ven gemelde boeien onmogelijk waren 
(cfr. biz. 6 loods: toen de A2 in zicht 
kwam, was de Bol van Heist niet meer 
te zien) »; zodat het hof van beroep, dat 
tot de aansprakelijkheid van de eiser be
sluit zonder op dit uitdrukkelijk aange
voerde middel te antwoorden, zijn beslis
sing niet regelmatig motiveert (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest als te
kortkomingen aanmerkt dat nagela
ten werd de positie van het schip te 
controleren en dat vervolgens de 
Nipponboei niet opgemerkt werd of 
dat er althans geen rekening mee 
gehouden werd om de passende na
vigatiemaatregelen te nemen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de eisers bij 
conclusie aanvoerden dat een accura
te positiebepaling niet kon geschie
den wegens het geringe zicht; 

Overwegende dat het arrest niet 
antwoordt op dat verweer, dat be
trekking heeft op de eerste tekort
koming; dat het arrest weliswaar, 

bij de bespreking van de tweede te
kortkoming opmerkt dat het zicht 
circa drie mijl bedroeg, maar uit het 
arrest niet blijkt dat, naar het oor
deel van de rechters, dat zicht vol
doende was om een positiebepaling 
te verrichten die vergissingen had 
kunnen voorkomen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 251, der

de lid, van de Scheepvaartwet be
paalt dat, indien de aanvaring is 
veroorzaakt door de schuld van een 
der schepen, de vergoeding van de 
schade ten laste komt van het schip 
dat de fout heeft begaan; dat het ze
vende lid bepaalt dat de aldus vast
gestelde aansprakelijkheid blijft be
staan ingeval de aanvaring is ver
oorzaakt door de schuld van een 
loods, ook al is het gebruik van een 
loods verplicht; 

Overwegende dat uit die wetsbe
palingen volgt dat, indien de aanva
ring te wijten is aan de schuld van 
een der schepen, de schade van de 
benadeelden ten gevolge van die 
aanvaring moet worden vergoed 
door de eigenaar van dat schip; dat 
noch uit artikel 251 van de Scheep
vaartwet noch uit artikel 64 van die 
wet, luidens hetwelk de kapitein 
persoonlijk aanwezig moet zijn op 
zijn schip bij het in- en uitvaren van 
havens, getijhavens of nv1eren, 
volgt dat de eigenaar geen verhaal 
kan uitoefenen tegen derden die 
eventueel aansprakelijk kunnen 
worden gesteld op grond van andere 
wettelijke bepalingen, met name de 
artikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat de kapitein, die 
overeenkomstig artikel 5 van de wet 
van 3 november 1967 betreffende 
het loodsen van zeevaartuigen ai
leen meester IS over de leiding en 
de maneuvers van het vaartuig, 
geen enkel gezag heeft over de 
loods, die volgens dezelfde wettekst 
optreedt als zijn raadgever; dat de 
loods deel uitmaakt van een door de 
Staat georganiseerde dienst en on-
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der de uitsluitende bevoegdheid van 
de Staat valt; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het arrest, om de 
aansprakelijkheid van de Staat voor 
fouten van een loods uit te sluiten, 
er ten onrechte van uitgaat" dat, in 
zover de vergissingen door de zee
loods werden bedreven, de aanspra
kelijkheid ervoor blijft berusten bij 
de kapitein »; 

Overwegende dat verweerder wel
iswaar opwerpt dat de verwarring 
die bij de zeeloods is ontstaan, vel
gens de door het arrest gemaakte 
vaststelling veroorzaakt werd door 
de navigatiefouten van de scheeps
leiding, daar nagelaten werd de lig
ging van het schip te controleren; 
dat verweerders opwerping er ech
ter aan voorbijgaat dat, zoals in het 
antwoord op het tweede onderdeel 
is uiteengezet, het arrest niet ant
woordt op de conclusie waarbij de 
beweerde navigatiefouten werden 
betwist, zodat de vaststelling van 
het arrest, zoals ze gemaakt is, in 
geen geval als verantwoording voor 
de beslissing dienstig is; 

Overwegende evenwel dat, naar 
het oordeel van de rechters, de 
tweede tekortkoming gemeen is aan 
de loods en aan de scheepsleiding;. 
dat de eisers hiertegen niet opko
men; dat het onderdeel derhalve 
slechts gegrond is in zoverre het de 
beslissing betreft waarbij het arrest 
de aansprakelijkheid van verweer
der uitsluit; 

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

doordat het hof van beroep, om te be
slissen dat verweerder niet aansprake
lijk kan worden gesteld, overweegt : 
« dat de supra omschreven en qua aan
sprakelijkheid in hoofde van de scheeps
leiding te weerhouden fouten tevens in 
uitsluitend causaal verband staan met de 
schadelijke gevolgen van het ongeval; 
dat immers de omstandigheid dat het 
aangevaren wrakstuk Samvurn 1e deel 
niet was gesignaleerd ter zake geen rol 
speelt; dat het bewust wrakstuk immers 
voldoende veilig gedekt was door de Nip-

ponboei, derwijze dat het ongeval niet 
kon plaatsgrijpen, ware deze laatste boei 
aan stuurboord - zoals het hoort - ge
passeerd geworden; dat uit de reeds geci
teerde verklaring van de eerste officier 
van wacht, Herbert Kuper, overigens 
blijkt dat deze boei, wel wetende dat het 
de Nipponboei betrof, aan de verkeerde 
kant werd genomen (cfr. verslag blz. 13); 
dat de tweede aan (verweerder) verwe
ten fout, te weten het verdrijven van de 
wrakboeien niet te hebben gecontro
leerd, evenmin in causaal verband met 
het stuiten op het wrakstuk Samvurn 1e 
deel kan worden gebracht, daar de eruit 
voortvloeiende verwarring nopens de af
standen kon en moest worden ontwaard, 
zoals hoger aangetoond, op een ogenblik 
dat het ongeval nog perfect kon worden 
vermeden », 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun regelmatig neergelegde conclusie in
riepen dat niet de Nipponwrakboei 
maar de Samvurn 2-wrakboei werd voor
bijgevaren; zodat het hof van beroep, dat 
aanneemt dat de Nipponboei, met kennis 
van zaken, aan de verkeerde kant werd 
genomen, zonder dit uitdrukkelijk inge
roepen middel te beantwoorden, zijn be
slissing niet regelmatig motiveert (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, de ontstentenis van causaal 
verband tussen een vastgestelde fout en 
een vastgestelde schade niet kan worden 
afgeleid uit de enkele omstandigheid dat 
er een causaal verband bestaat tussen 
die schade en een andere, eveneens vast
gestelde fout; zodat het hof van beroep, 
dat, impliciet doch zeker, aanneemt dat 
verweerder foutief handelde door het 
wrakstuk Samvurn 1 niet te signaleren 
en door het afdrijven van de wrakboeien 
niet te hebben gecontroleerd, althans 
minstens oordeelde dat het overbodig 
was te onderzoeken of het optreden van 
verweerder foutief was, bij ontstentenis 
van causaal verband, niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat er tussen die feu
ten van verweerder en de schade geen 
causaal verband kon bestaan, om de en-

, kele reden dat de aanvaring zich niet 
had kunnen voordoen indien de eisers 
zich niet aan de hun ten laste gelegde 
feiten schuldig hadden gemaakt (schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers in hun 

conclusie, met betrekking tot het ge-
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ven van verkeerde inlichtingen aan 
de loods, erop wezen dat, volgens de 
bevindingen van de gerechtsdeskun
dige, niet de Nipponboei, maar de 
boei van de Samvurn, tweede deel, 
aan bakboord werd gepasseerd; dat 
zij aanvoerden dat verweerder ten 
cinrechte beweerde dat het voorbijlo
pen aan de Nipponboei aan de ver
keerde zijde (bakboord) de recht
streekse oorzaak van het ongeval 
was; 

Overwegende dat, volgens het ar
rest, het schip, na de boei A 2 te zijn 
voorbijgevaren, waarvan gesigna
lcerd was dat ze naar het oosten 
was afgedreven, maar die in werke
lijkheid 1.070 meter ten noorden van 
de opgegeven positie lag, vervolgens 
voorbij de boei van de Samvurn 
tweede deel voer, welke boei als een 
halve mijl naar het zuidoosten weg
gedreven was gesignaleerd, maar 
door de loods verkeerdelijk voor de 
Nipponboei werd gehouden, dat het 
schip verder die Nipponboei pas
seerde, die op haar plaats lag, maar 
werd ge:ignoreerd ofschoon ze door 
de eerste officier werd gezien, en 
dat het schi.p ten slotte stootte op 
het wrak van de Samvurn eerste 
deel; 

Overwegende dat daaruit blijkt 
dat het arrest wei degelijk aan
neemt dat het schip eerst de boei 
van Samvurn tweede deel voorbij
voer maar dat vervolgens de Nip
ponboei werd voorbijgevaren; dat 
het arrest aldus, zoals de eisers het 
wensten, de bevindingen van de des
kundige volgt in verband met het 
passeren van de boei van de Sam
vurn tweede deel; dat het arrest zo
doende de conclusie van de eisers 
op dat punt beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

val stonden, de fouten bespreekt die 
volgens- de eisers door verweerder 
gemaakt werden; 

Overwegende dat het arrest, ten 
aanzien van het niet signaleren van 
het wrak van de Samvurn eerste 
deel, beslist dat zulks geen fout was 
daar dit wrakstuk voldoende veilig 
gedekt was door de Nipponboei; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
aanvoert dat .het arrest het niet sig
naleren van het wrakstuk als een 
fout aanmerkt, feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat het arrest, wat 
het controleren van het afdrijven 
van de boeien betreft, constateert 
dat dienaangaande aan verweerder 
een fout verweten wordt, maar het 
er zich niet over uitspreekt of er 
werkelijk een fout is geweest, en 
het zich ertoe beperkt te oordelen 
dat er geen oorzakelijk verband is 
tussen de verweten fout en het on
geval; dat het arrest echter de ont
stentenis van oorzakelijk verband 
tussen de verweteil fout en het on
geval niet wettig heeft kunnen aflei
den uit de enkele omstandigheid dat 
de scheepsleiding het ongeval had 
kunnen vermijden door zelf geen 
fout te begaan; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het tussen 
de partijen uitspraak doet over de 
grond van de zaak en over de kos
ten, behalve in zoverre het beslist 
dat de scheepsleiding een fout heeft 
begaan en dat aan de zijde van de 
verweerder het niet signaleren van 

Wat het tweede onderdeel be- het wrak van de Samvurn, eerste 
treft : , deel, geen fout uitmaakt; beveelt dat 

Overwegende dat het arrest, om van dit arrest melding zal worden 
tot zijn beslissing te komen dat al- gemaakt op de kant van het gedeel
leen de fouten van de scheepslei-' telijk vernietigde arrest; verwijst de 
ding in oorzakelijk verband met de aldus beperkte zaak naar het Hof 
schadelijke gevolgen van het onge- van Beroep . te Antwerpen. 
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17 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 559 

1' KAMER - 17 mei 1985 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET GERECHT - ON
VERENIGBAARHEDEN - BLOED- OF AANVER
WANTEN - VERBOD ZITTING TE NEMEN IN 
EEN ZELFDE ZAAK - DRAAGWIJDTE (ART. 302 
GER.W.). 

Het verbod opgelegd door art. 302 Ger. W. 
aan echtgenoten, bloed- of aanverwan
ten in een verboden graad, zitting te 
nemen in een zelfde zaak, geldt 
slechts binnen een zelfde hoi of recht
bank. 

(DESCHODT T. LEPER) 

ARREST 

(A.R. nr. 4619) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 302 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest mede is uitgespro
ken en ondertekend door de eerste voor
zitter van het Hof van Beroep te Gent, 
Desplenter, broer van de heer A De
splenter, die ter zake zitting nam als 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Veurne die in huidige zaak uit
spraak deed in eerste aanleg bij vonnis 
van 3 december 1981, 

terwijl bloed- en aanverwanten in ver
boden graad geen zitting mogen nemen 
in dezelfde zaak; artikel 302 van het Ge-

rechtelijk Wetboek formeel is en geen 
uitzonderingen toelaat in zijn duidelijke 
bewoordingen : 

Overwegende dat het middel aan
voert dat in hoger beroep uitspraak 
heeft gedaan een raadsheer wiens 
broer in eerste aanleg zitting had 
genomen; 

Overwegende dat artikel 302 van 
het Gerechtelijk Wetboek handelt 
over echtgenoten, bloed- of aanver
wanten tot en met de graad van 
oom en neef, die in het geval van 
vrijstelling, bedoeld in artikel 301, 
samen van een zelfde hof of recht
bank deel uitmaken; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

17 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. VanRyn en Bayart. 

Nr. 560 

1 • KAMER - 17 mei 1985 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
BURGERLIJKE ZAKEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER DIE DE PLAATSOPNEMING 
HEEFT VERRICHT, _ZITTING TE NEMEN WAN
NEER OVER DE UITSLAG VAN DE PLAATSOP
NEMING UlTSPRAAK WORDT GEDAAN - VER
PLICHTING NIET VOORGESCHREVEN OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID. (ARTT 946 EN 1014 
GER.W.) 

2" RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTER DIE DE 
PLAATSQPNEMING HEEFl' VERRIGH1' !':!>! 
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GEEN ZITTING NEEMT WANNEER OVER DE 
UITSLAG VAN DE PLAATSOPNEMING UIT
SPRAAK GEDAAN WORDT - VERMOEDEN VAN 
VERHINDERING - GEEN VERPLICHTING TOT 
VASTSTELLING. (ARTT. 946 EN 1014 GER.W.) 

1 o De vervanging, zonder enig voorbe
houd, bij de wet 15 juli 1970, van art. 
946 Ger. W:, geldt oak, vanaf de inwer
kingtreding van de nieuwe bepaling, 
voor de verwijzing naar dit artikel in 
art. 1014 van dat wetboek. Hieruit 
volgt dat vanaf die datum de verplich
ting voor de rechter die de plaatsopne
ming heeft verricht, zitting te nemen 
wanneer over de uitslag van de plaats
opneming uitspraak wordt gedaan, ten
zij hij verhinderd is, niet meer voorge
schreven is op straffe van nietigheid. 
[Art. 946 Ger.W., gew. bij art. 36 wet 15 
juli 1970 (1).] 

2o Ingeval de rechter die de plaatsopne
ming heeft verricht geen zitting neemt 
wanneer over de uitslag van de plaats
opneming uitspraak wordt gedaan, 
wordt vermoed dat hij verhinderd is; 
de verhindering behoeft niet te worden 
vastgesteld (2). 

(VANNEST£ 0., LEFEBVRE 
T. VANNEST£ M., DECONINCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 4638) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 april 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1014 van het Ge
rechtelijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 
van de artikelen 946 en 779 van hetzelfde 
wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, dat het 
beroepen vonnis bevestigt voor zover dit 
stelde dat de verweerders voor hun per
ceel 209 c uitweg zouden nemen over de 
bestaande weg tussen de erven 249 c en 
247 f, vervolgens over eisers erf sectie 
A 248 P en dan verder door rechtsaf tus
sen het woonhuis van de eisers en een 
aldaar bestaande koterij eveneens aan 

de eisers toebehorend en dan verder 
door ten zuiden van perceel nummer 
209 b naar het perceel sectie A, nummer 
209 c, en de eisers veroordeelt in twee 
derde van de gerechtskosten, gewezen 
werd door A. Christiaens, ondervoorzit
ter, A. Van de Meulebroucke en R. Drau
lans, rechters, en dit hoewel bij tussen
vonnis van 23 september 1975 dezelfde 
rechtbank, maar alsdan samengesteld uit 
M. Casier, rechter dienstdoend onder
voorzitter bij wettig belet van de titularis 
en oudere rechters, F. Vancraeynest en 
R. Callens, rechters, tot een plaatsopne
ming besloot en rechter F. Vancraeynest 
aanwees om tot deze maatregel over te 
gaan en hoewel, zoals blijkt uit het pro
ces-verbaal van die datum, de aangestel
de rechter op 14 oktober 1975 tot deze 
plaatsopneming is overgegaan, 

terwijl artikel 1014 van het Gerechte
lijk Wetboek, hierbij duidelijk verwij
zend naar deze wetsbepaling, zoals deze 
bestond op het ogenblik van zijn eigen 
ontstaan en dus v66r de wetswijziging 
van 15 juli 1970, stelt dat artikel 946 van 
het Gerechtelijk Wetboek mede van toe
passing is op de plaatsopneming en al
dus te kennen geeft dat een rechter die 
niet bij ambtelijke opdracht tot het 
plaatsbezoek is overgegaan, op straffe 
van nietigheid verplicht is zitting te ne
men wanneer uitspraak wordt gedaan 
over de uitslag van het plaatsbezoek en 
van deze regel slechts kan worden afge
weken wanneer de betrokken rechter in 
de volstrekte onmogelijkheid verkeert 
zijn ambt uit te oefenen en dit wordt 
vastgesteld in het te wijzen vonnis; zodat 
het bestreden vonnis door in de hoger in 
het middel vermelde zin uitspraak te 
doen, hoewel dit gebeurde na een plaats
opneming door rechter F. Vancraeynest, 
die niet bij ambtelijke opdracht tot deze 
onderzoeksmaatregel was overgegaan, 
maar wel als lid van de zetel die ertoe 
besliste, hoewel deze laatste rechter 
geen deel uitmaakte van de zetel waar
door het werd gewezen en hoewel het 
niet vaststelt dat deze rechter op het 
ogenblik dat het werd gewezen in de ab
solute onmogelijkheid verkeerde zijn 
ambt uit te oefenen, de in het middel 
vermelde wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat in de wet van 10 
oktober 1967 het oorspronkelijk arti
kel 946, eerste en tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek Iuidde: -----------------1 « De rechter die het getuigenverhoor 

(1) en (2) Zie Cass., 13 sept. 1974 (A.C., 1975, ' 
53). 

heeft gehouden, moet, op straffe van 
nietigheid, zitting nemen wanneer 
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er uitspraak wordt gedaan over de 
uitslag van de getuigenissen. Hij 
kan daarvan alleen worden ontsla
gen indien het hem op dat tijdstip 
volstrekt onmogelijk is zijn ambt uit 
te oefenen, hetgeen in voorkomend 
geval in het vonnis zal worden vast
gesteld »; dat artikel 1014 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt: « De 
artikelen 945, tweede en derde lid, 
en 946 zijn mede van toepassing op 
de plaatsopneming »; dat artikel 
1014 ongewijzigd is gebleven; dat ar
tikel 36 van de wet van 15 juli 1970 
zonder enig voorbehoud artikel 946 
heeft gewijzigd; dat het eerste lid 
van dat artikel 946 sedert de inwer
kingtreding van die wet luidt : « De 
rechter die het getuigenverhoor 
heeft gehouden, neemt zitting wan
neer er uitspraak wordt gedaan over 
de uitslag van de getuigenissen, ten
zij hij verhinderd is »; 

Dat het oorspronkelijk artikel 946 
van het Gerechtelijk Wetboek aldus 
opgeheven werd vanaf de inwer
kingtreding van de nieuwe bepaling 
die de plaats van dat artikel heeft 
ingenomen; dat dit meteen ook geldt 
voor de verwijzing naar artikel 946 
in artikel 1014 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat de wetgever in 
1967 een parallellisme nastreefde 
tussen getuigenverhoor en plaatsop
neming en dit parallellisme niet ver
laten werd in 1970; 

Dat, zo hij verhinderd is, de rech
ter die de plaatsopneming heeft ver
richt en de rechter die het getuigen
verhoor heeft gehouden, geen zitting 
behoeven te nemen wanneer er uit
spraak wordt gedaan over de uitslag 
van de plaatsopneming, respectieve
lijk het getuigenverhoor; 

Overwegende dat, ingeval de 
rechter die de plaatsopneming heeft 
verricht geen zitting neemt wanneer 
over de uitslag van de plaatsopne
ming uitspraak wordt gedaan, ver
moed wordt dat hij verhinderd is; 
dat de verhindering niet behoeft te 
worden vastgesteld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 779 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, dat het 
beroepen vonnis bevestigt, voor zover dit 
stelde dat de verweerders voor hun per
ceel 209 c uitweg zouden nemen over de 
bestaande weg tussen de erven 249 c en 
247 f, vervolgens over het erf van de ei
sers, sectie A, nr. 248 P, en dan verder 
door rechtsaf tussen het woonhuis van 
de eisers en een aldaar bestaande kote
rij, eveneens aan de eisers toebehorend, 
en dan verder door ten zuiden van per
ceel nummer 290 b naar perceel sectie A, 
nummer 209 c, en de eisers veroordeelt 
in twee derde van de gerechtskosten, ge
wezen werd door de heren A. Chris
tiaens, ondervoorzitter, A. Van de Meule
broucke en R. Draulans, rechters, en de 
vaststelling niet bevat dat de zaak volle
dig werd hernomen, 

terwijl de rechtbank in dezelfde zaak, 
bij vonnis van 3 juni 1975, de debatten 
ambtshalve heropend had en de neerleg
ging van een gelijkvormig afschrift van 
de akte van 20 februari 1908, opgemaakt 
ter studie van wijlen notaris Joseph Van
daele uit Tielt, tussen mevr. Maria-Irma 
Vanneste en haar broer, Vital Vanneste, 
had bevolen en terwijl de rechtbank, na 
de neerlegging van dit stuk, alsdan sa
mengesteld uit de heren M. Casier, on
dervoorzitter, Vancraeynest F. en Cal
lens G., bij vonnis van 23 september 1975 
ambtshalve tot een plaatsopneming be
slist had; zodat, nu de samenstelling van 
de rechtbank verschilde op het ogenblik 
van de uitspraak van het bestreden von
nis van deze die zij had op het ogenblik 
van de uitspraak van het vonnis van 3 
juni 1975 en van het vonnis van 23 sep
tember 1975, het bestreden vonnis nie~ 
gewezen is door rechters die alle zittin
gen over de zaak bijgewoond hebben en 
dienvolgens artikel 779 van het Gerech
telijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 779, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek vereist is dat een von
nis dat de debatten'heropent om de 
partijen te horen over een onder
werp dat het preciseert, en het vonc 
nis dat na de heropende debatten 
wordt uitgesproken, door dezelfde 
rechters worden gewezen, daar het 
in dat geval de voortzetting van de 
vroegere debatten betreft; dat, wan
neer dit laatste vonnis evenwel op 
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zijn beurt enkel een vonnis alvorens 
recht te doen is, artikel 779, eerste 
lid, niet meebrengt dat in diezelfde 
zaak het eindvonnis moet worden 
gewezen door dezelfde rechters als 
degenen die de heropening van de 
debatten hadden bevolen en het. 
vonnis alvorens recht te doen had
den geveld; 

Dat ten deze het vonnis van 3 juni 
1975 dat ambtshalve de debatten 
had heropend en het erop volgend 
vonnis van 23 september 1975 dat de 
plaatsopneming heeft bevolen, wer
den gewezen door dezelfde rechters; 
dat het bestreden eindvonnis van 3 
april 1984 niet behoefde te worden 
uitgesproken door diezelfde rech
ters; 

Overwegende overigens dat het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 6 maart 1984 vermeldt dat voor 
de rechters die het bestreden eind
vonnis hebben gewezen, de advoca
ten voor de partijen zijn verschenen 
en hebben gepleit, alsmede dossiers 
hebben neergelegd; dat het bestre
den vonnis vaststelt dat de zaak op
nieuw werd gepleit en de stukken 
werden ingezien; 

Dat uit het voorgaande blijkt dat, 
voor de rechters die het bestreden 
vonnis hebben gewezen, de debatten 
werden hernomen; dat die rechters 
derhalve, ook om die redenen, aan 
het door artikel 779, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek gestelde · 
vereiste, aile zittingen over de zaak 
bij te wonen, yoldoen; 

Dat het middel faalt naar recht; , 

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

17 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 561 

1' KAMER - 17 mei 1985 

INKOMSTENBELASTINGEN PER-

SONENBELASTING BEREKEN!NG VAN 
DE AANSLAG - VOORAFBETALINGEN -
RECHTSAARD. 

De voorafbetalingen bedoeld in art. 89 
WI.B. zijn slechts afkortingen op later 
te berekenen belastingen; de belastin
gen, waarmee de voorafbetalingen die
nen te worden verrekend, zijn slechts 
definitief verschuldigd voor zover zij 
door de administratie op geldige wijze 
binnen de wettelijk voorgeschreven 
aanslagtermijn gevestigd worden (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 

T. COOMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1204 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 111 van de Grand
wet, 18 van de wet van 29 november 1978 
houdende Financiewet voor het begro
tingsjaar 1979 en wet tot vaststelling van 
de legersterkte, 258, 264 en 165 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist dat, hoewel 
de belastingschuld bestaat door de Fi
nanciewet, zij slechts eisbaar wordt door 
een geldige vestiging van de aanslag, zo
dat de belastingschuld, nu ze niet geldig 
ingekohierd werd, niet eisbaar kon wor
den, derwijze dat de door verweerder 

(1) Zie Cass., 17 jan. 1938 (Bull. en 
Pas., 1938, I, 12); 9 nov. 1954 (A.C., 1955, 51); 12 
jan. 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 461); 24 okt. 
1975 (A.C., 1976, 254). 

CLAEYS· BoirirAERT J., De aanslag, biz. 106, 350, 
360; Du FAux H., « Wanneer ontstaat de belas
ting als schuld inzake rechtstreekse belastin
gen ? >>, TijdschJ·ift voor notarissen, feb. 1950, 
nr. 2; AFSCHRIFT T. en STEFFENS G., « La nature 
juridique des versements anticipes et son inci
dence en cas de faillite, Observations sous 
!'arret de Ia Cour d'appel de Gand du 9 mars 
1978 », J.T., 1980, 426. 
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verrichte voorafbetalingen met deze 
schuld niet meer konden worden verre
kend en dienvolgens moeten worden te
rugbetaald, 

terwijl de fiscale schuld van verweer
der defintief is ontstaan door de gecom
bineerde werking van, enerzijds, het on
betwiste feit dat laatstvermelde tijdens 
het belastbaar tijdperk (1978) belastbare 
inkomsten heeft genoten en, anderzijds, 
de inwerkingtreding op 1 januari 1979 
van voormelde wet van 29 november 
1978, derwijze dat noch de formele vast
stelling van de belastingschuld, noch de 
opname ervan in een uitvoerbaar kohier 
een incidentie kon hebben op het be
staan zelf van die schuld; de administra
tie derhalve vanaf 1 januari 1979 een on
herroepelijk vorderingsrecht op de op 31 
december 1978 bestaande of verschuldig
de belastingen had verworven, zodanig 
dat alle betalingen die op dit ogenblik 
reeds waren verricht, betalingen waren 
van een definitief vervallen schuld die 
uit dien hoofde niet terugvorderbaar 
zijn, ongeacht de omstandigheid dat de 
fiscale schuld, die nog overbleef na de 
daarop reeds verrichte betalingen, laat
tijdig werd bepaald of laattijdig werd op
genomen in een uitvoerbaar kohier : 

Overwegende dat de in artikel 89 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen bedoelde voorafbetalin
gen strekken tot het vermijden van 
belastingvermeerdering op het ge
deelte van de personenbelasting dat 
overeenstemt met de bedrijfsinkom
sten bedoeld in aritkel 20, 1°, 2°, ben 
c, en 3°, van voormeld wetboek en 
slechts afkortingen zijn op later te 
vestigen belastingen; 

Dat de belastingschuld weliswaar 
uit de wet ontstaat, maar dat de be
lasting pas definitief verschuldigd is 
voor zover ten aanzien van de belas
tingplichtige de wettelijke voorwaar
den voor de toepassing van de belas
ting, overeenkomstig de bestaande 
organieke fiscale wetten, vervuld 
zijn; 

Dat daartoe vereist is dat de be
lastingen, waarmee de voorafbeta
lingen diehen te worden verrekend, 
door de administratie op geldige wij

Dat het middel ervan uitgaat dat 
zulks ten deze niet het geval is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

17 mei 1985 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer 
- Geiljkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Van Den Daelen, Gent. 

Nr. 562 

3• KAMER - 20 mei 1985 

1° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - BIJDRAGE - NIET INGEHOUDEN 
DOOR DE WERKGEVER - VERHAAL OP DE 
WERKNEMER. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -
BEDRIJFSVOORHEFFING - NIET INGEHOU
DEN DOOR DE WERKGEVER - VERHAAL OP 
DE WERKNEMER. 

1' Het verbod om de werknemersbijdra
ge voor sociale zekerheid op de werk
nemer te verhalen, geldt oak wanneer 
de werkgever slechts eenmaal en zon
der bedrieglljk opzet heeft nagelaten 
de inhouding te gepasten tijde te ver
richten. (Art. 26, eerste lid, Sociale-Ze
kerheidswet Werknemers 1969.) 

2' De werkgever die de bedrijfsvoorhef
fing niet heeft ingehouden, kan het be
drag ervan terugvorderen van de 
werknemer, oak al heeft hij de voor
heffing nag niet aan het bestuur der 
belastingen betaald (1). (Artt. 180, 182 
en 183 W.I.B.) 

ze binnen de wettelijk voorgeschre- 1----------------
ven aanslagtermijnen gevestigd wor
den; 

(1) Zie Cass., 31 jan. 1957 (A.C:, 1957, 413) en 
7 feb. 1973 (A.C:, 1973, 570). 
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(1\'!0UCHBAHANI 
T. S.A.L. TRANS MEDITERRANEAN AIRWAYS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4723) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1984 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1102, 1184, 
1235, eerste lid, 1289, 1290, 1376 van het 
Burgerlijk Wetboek, 17, 23, 26 van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref- · 
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, gewijzigd bij de wetten van 23 
december 1969 en 24 december 1974, 51 
van de wet van 5 december 1968 betref
fende de collectieve arbeidsovereenkom
sten en de paritaire comites, en 2, 3', van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werkne
mers, 

doordat het arrest de door verweerster 
tegen eiser ingestelde tegeneis gegrond 
verklaart welke strekt tot het bekomen 
van compensatie tussen het werkelijk 
uitbetaalde brutoloon, zijnde 1.271.371 
frank, en het bedrag dat eiser als netto
betaling toekwam, zijnde 1.167.959 frank, 
en dienvolgens voor slot van rekening ei
ser, na toepassing van de regelen van de 
schuldvergelijking, veroordeelt tot terug
betaling aan verweerster van de som van 
103.402 frank op de volgende gronden: 
wat betreft de door verweerster ingestel
de vordering tot terugbetaling van de 
aan · eiser uitbetaalde werknemersbijdra
ge voor sociale zekerheid op de verschul
digde opzeggingsvergoeding, de wetgever 
beoogde bij artikel 26 van de wet van 27 
juni 1969 inzonderheid, zoals blijkt uit de 
parlementaire voorbereiding van deze 
wet, « de werkgever te verhinderen op 
de werknemer die hij bedrieglijk niet 
heeft aangegeven, de bijdragen te verha- 1 
len op het ogenblik dat het bedrog wordt' 
ontdekt, bijdrage welke op een periode 
kan slaan welke aanzienlijk de betaalpe
riode overtreft, (en) te verhinderen dat 
de werknemer hogere dan de wettelijke 
inhoudingen op zijn loon moet onder
gaan, in het geval de werkgever, die na-' 
gelaten heeft ze bij elke betaling in te 
houqen, de totale inhoudingen zou doen, 
bij voorbeeld bij het einde van de maand 
of het trimester. In dit laatste geval gaat 
het onbetwistbaar om niet eenmalige ge-

vallen van niet-naleving van de inhou
dingsverplichting. Bij het (beroepen) 
vonnis werd in casu aan de verbodsbepa
ling van artikel 26, lid 1 (wet van 27 juni 
1969), derhalve een meer uitgebreide 
draagwijdte verleend dan ze in zich 
draagt, gezien ze kennelijk niet toepasse
lijk is wanneer, zoals ter zake, de bega
ne nalatigheid geen bedrieglijke oorzaak 
heeft, en de begane vergissing een een
malige niet-inhouding betreft die boven
dien, nu ze in de loop van het geding ge
beurde, geen te hoge terugbetalingslast 
met zich kan meebrengen, gelet op de 
verrekening die ter zake nog kon ge
schieden bij de uiteindelijke afrekening 
onder partijen. Nu (irerweerster) de 
werknemersbijdrage niet diende uit te 
betalen aan (eiser) en deze dit bedrag 
niettemin ontvangen heeft, ofschoon de 
uitbetaling ervan aan zijn persoon niet 
verschuldigd was, stelt (verweerster) te
recht dat (eiser) bij toepassing van arti
kel 1376 B.W. gehouden is haar dit be
drag terug te betalen. Het feit (dat 
verweerster) zelf het bedrag van deze in
houding op heden nog niet zou betaald 
hebben aan de ·R.S.Z. is ter zake niet re
levant, gezien deze betalingsverplichting 
de rechtsverhouding R.S.Z.-(verweerster) 
betreft waaraan betrokken werknemer 
vreemd is, en het niet-nakomen van deze 
verplichting door de werkgever uitslui
tend een recht tot schadevergoeding in 
hoofde van de werknemer opent bij toe
passing van het tweede lid van artikel 
26, voormeld, waarvan de draagwijdte 
niet noodzakelijk begrensd wordt tot het. 
bedrag zelf van de inhouding •, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster, 
die inzake de betaling van het bedrag 
van 1.271.371 frank als opzeggingsvergoe
ding aan eiser, nagelaten heeft te gepas
ten tijde de inhoudingen van de werkne
mersbijdrage te doen, ten bedrage van 
111.804 frank op deze uitbetaling, niet 
gerechtigd is deze niet ingehouden werk
nemersbijdrage van eiser terug te vorde
ren; dit verbod van terugvordering, uitge
vaardigd door artikel 26, eerste lid, van 
de wet van 27 juni 1969, in een klare en 
duidelijke tekst staat die voor zijn toe
passing geen interpretatie aan de hand 
van de parlementaire voorbereiding ver
eist en deze wettekst het verbod van te
rugvordering niet ondergeschikt maakt 
aan bijkomende voorwaarden als het 
aantal malen dat de inhouding niet ver
richt werd of het bedrieglijk inzicht van 
de werkgever; daarbij, zelfs indien de in
terpretatie op grand van de parlementai
re voorbereiding zich ten deze zou op-
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dringen, blijkt dat de wetgever ook de 
hoegrootheid van de terugvordering in 
aanmerking heeft genomen om deze te 
verbieden, zodat terzake in aile geval 
eiser ten onrechte veroordeeld wordt 
(schending van artikel 26, eerste lid, van 
de wet van 27 jni 1969); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 26, eerste lid, van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, de werkgever 
de werknemersbijdrage waarvan hij 
de inhoudingen te gepasten tijde 
zou nagelaten hebben te verrichten, 
niet op de werknemer mag verha
len; 

Overwegende dat het arrest de be
slissing, dat eiser de werknemersbij
drage waarvan de inhoudingen niet 
werden vericht, aan verweerster 
moet terugbetalen, laat steunen op 
de overweging dat, blijkens de par
lementaire voorbereiding van de 
wet, artikel 26, eerste lid, niet van 
toepassing is wanneer de begane 
nalatigheid geen bedrieglijke oor
zaak heeft en « een eenmalige niet
inhouding betreft »; 

Dat het arrest die wetsbepaling 
schendt door de toepassing ervan af
hankelijk te stellen van vereisten 
die ze niet bevat, maar die bij de 
parlementaire voorbereiding van de 
wet als omstandigheden ter aandui
ding van wat de wetgever inzonder
heid beoogde, werden vermeld; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1235, eer
ste lid, 1289, 1290, 1376 van het Burger
lijk Wetboek, 20, 2", 180, 182, 1", van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
gewijzigd bij de wet van 5 januari 1976, 
112, 113, 1", van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 
februari 1976, 

doordat het arrest de door verweerster 
tegen eiser ingestelde tegeneis gegrond 
verklaart welke strekt tot het bekomen 

van compensatie tussen het werkelijk 
uitbetaalde brutobedrag, zijnde 1.271.371 
frank, en het bedrag dat eiser als netto
betaling toekwam, zijnde 1.167.959 frank, 
en dienvolgens voor slot van rekening ei
ser, na toepassing van de regelen van de 
schuldvergelijking, veroordeelt tot terug
betaling aan verweerster van de som van 
103.402 frank op de volgende gronden: 
wat betreft de door verweerster ingestel

. de vordering tot terugbetaling van de 
aan eiser uitbetaalde bedrijfsvoorheffing 
op de verschuldigde opzeggingsvergoe
ding, « (verweerster) stelt terecht dat zij 
bij toepassing van artikel 180, 1", W.I.B. 
zelf jegens de fiscus de wettelijke schul
denaar is van de bedrijfsvoorheffing, ver
schuldigd op de aan (eiser) uitbetaalde 
verbrekingsvergoeding op grand van ar
tikel 20, 2", a, W.I.B. Nu in casu bedoelde 
bedrijfsvoorheffing door (verweerster) 
werd uitbetaald aan (eiser) zonder dat 
dit bedrag hem verschuldigd was, is (ei
ser) gehouden bij toepassing van de be
palingen van artikelen 1235, lid 1, en 
1376 B.W. tot terugbetaling aan verweer
ster van ditzelfde bedrag », 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster 
als schuldenaar van de opzeggingsver
goeding die zij aan eiser diende te beta
len, eveneens zelf schuldenares was van 
de bedrijfsvoorheffing, in te houden op 
deze opzeggingsvergoeding, tegenover de 
fiscus; verweerster dientengevolge niet 
gerechtigd is de bedragen, die zij niet 
heeft ingehouden en aan eiser heeft uit
betaald, van eiser terug te vorderen 
(schending van de artieklen 20, 2", a, 180 
en 182, 1 ·, van het W etboek van de In
komstenbelastingen); 

tweede onderdeel, de fiscale wet niet 
voorziet in een recht op terugvordering 
van door verweerster aan eiser betaalde 
sommen die zij niet heeft ingehouden als 
bedrijfsvoorheffing, zodat eiser ten on
rechte tot terugbetaling wordt veroor
deeld; nu verweerster haar eigen schuld 
betaald heeft, er wettelijk geen toepas
sing kan gemaakt worden van de bepa
lingen van burgerlijk recht inzake onver
schuldigde betaling (schending van de 
artikelen 180, 182, 1", van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 1235, eer
ste lid, 1289, 1290 en 1376 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, nu het arrest niet 
vaststelt dat verweerster de roerende 
voorheffing op de aan eiser toekomende 
vergoedingen reeds betaald had, zij in 
geen geval gerechtigd was dit bedrag 
van eiser terug te vorderen (schending 
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van de artikelen 180, 182, 1", van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
1325, eerste lid, 1289, 1290, 1376 van het 
Burgerlijk Wetboek, 112 en 113, 1", van 
het koninklijk besluit van 4 maart 1965) : 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 180 en 182 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 
de werkgever de bedrijfsvoorheffing 
verschuldigd is en het recht heeft, 
behoudens hiermee strijdig beding, 
deze in te houden op de belastbare 
inkomsten van de door hem bezol
digde personen; dat artikel 183 van 
dit wetboek bepaalt dat het betalen 
of toekennen van de belastbare be
zoldigingen het verschuldigd zijn 
van de bedrijfsvoorheffing mede
brengt; 

Overwegende dat uit voormelde 
wetsbepalingen volgt dat, bij ont
stentenis van een desbetreffend 
strijdig beding, de werkgever die bij 
het betalen of toekennen van de be
lastbare bezoldigingen de bedrijfs
voorheffing niet heeft ingehouden, 
als belastingschuldigde gerechtigd is 
van de werknemer, die de belasting
plichtige is, de terugbetaling ervan 
te eisen, ook al heeft hij de ver
schuldigde bedrijfsvoorheffing nog 
niet gekweten; 

Dat het middel faalt naar recht; 

20 mei 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Marchal - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 563 

3' KAMER - 20 mei 1985 

ARBEIDSONGEVAL - VORDERING TOT 

BETALING VAN EEN VERGOEDING - VERJA
RING - STUITING - VORDERING GESTEUND 
OP EEN ANDERE RECHTSGROND. 

De vordering tot betaling van arbeidson
gevallenvergoeding door de getroffene 
tegen de verzekeraar van zijn werkge
ver ingesteld, stuit de verjaring van de 
rechtsvordering die hij tegen het 
Fonds voor Arbeidsongevallen instelt, 
wanneer de werkgever geen verzeke
ring heeft aangegaan of wanneer de 
verzekeraar in gebreke blijft (1). (Artt. 
58, § 1, 3", en 70 Arbeidsongevallen
wet.) 

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 
T. HAUMONT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4783) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1984 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2244 van 
het Burgerlijk Wetboek, 58, § 1, 3", 69 en 
70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
eiser gehouden is de vergoedingen te be
talen waarop verweerder Haumont recht 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het tweede en het der
de onderdeel van het eerste middel 
te onderzoeken, die tot geen ruime
re cassatie kunnen leiden; vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet op de vordering van 
verweerster tot terugbetaling van de 
werknemersbijdrage voor sociale ze
kerheid; 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 1----------------
en laat de beslissing daaromtrent (1) Zie Cass., 23 feb. 1939 (Bull. en 
aan de feitenrechter over; verwijst Pas., 1939• I, 94); 16 nov. 1983 (ibid., 1964, I, 
de aldus beperkte zaak naar het Ar- 281) en 12 mei 1976 (A.C., 1976, 1017). Zie 

cone!. van adv.-gen. Lenaerts, in R. W:, 
beidshof te Gent. 1985-1986, kol. 2688. 
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zou hebben ten gevolge van het arbeids
ongeval, en een deskundige aanstelt om 
Haumont te onderzoeken en verslag uit 
te brengen over de gevolgen van dit ar
beidsongeval, op de navolgende gronden : 
« het Fonds houdt ( ... ) voor dat de vorde
ring (van Haumont) te zijnen opzichte 
verjaard is. Naar luid van artikel 69 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 verjaart de rechtsvordering tot beta
ling van de vergoedingen na drie jaar. 
Deze verjaringstermijn loopt vanaf het 
ontstaan van het recht op vergoedingen 
en zonder onderscheid naar gelang het 
om een tijdelijke of blijvende arbeidson
geschiktheid gaat. Nu niet wordt betwist 
dat de getroffene tijdelijk arbeidsonge
schikt was vanaf de dag van het ongeval, 
neemt de verjaring een aanvang op 6 au
gustus 1976. Vermits het Fonds slechts 
op 16 november 1979 gedagvaard werd, 
is de vordering verjaard, tenzij de verja
ring geldig werd gestuit of geschorst. 
Naar luid van artikel 70 van de Arbeids
ongevallenwet wordt de verj aring op de 
gewone wijzen gestuit of geschorst. Bo
vendien kan de verjaring worden gestuit 
door een ter post aangetekende brief 
met ontvangstbewijs of door een rechts
vordering tot betaling wegens arbeidson
geval, gesteund op een andere rechts
grond. De vordering tegen het Fonds 
voor Arbeidsongevallen is gesteund op 
artikel 58, § 1, 3", van de Arbeidsongeval
lenwet, dat aan het Fonds oplegt de 
schadeloosstelling inzake arbeidsongeval
len toe te kennen wanneer de werkgever 
geen verzekering heeft aangegaan of 
wanneer de verzekeraar in gebreke 
blijft. Bij dagvaarding van 6 december 
1967 vorderde Haumont evenwel de beta
ling van de wettelijke vergoedingen van· 
de N.V. De Schelde, op grond van het 
vorderingsrecht dat de Arbeidsongeval
lenwet aan de getroffene opzichtens de 
verzekeraar verleent. Deze rechtsvorde
ring heeft de verjaring van de vordering 
tegen het Fonds geldig gestuit. De vorde
ring tegen het Fonds van 16 november 
1979, ingesteld binnen de nieuwe verja
ringstermijn van drie jaar, is derhalve 
niet verjaard >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de dagvaar- · 
ding voor het gerecht slechts de stuiting 
van de verjaring tot gevolg heeft, wan
neer zij betekend wordt aan hem die 
men wil beletten de verjaring te verkrij
gen; het exploot van 6 december 1976, 
waarbij Haumont de wetsverzekeraar 
van zijn werkgever, de naamloze ven
nootschap De Schelde, dagvaardde, niet 
aan het Fonds werd betekend, zodat het 

arrest dit exploot van 6 december 1976 
ten onrechte in aanmerking neemt om 
de stuiting van de verjaring tegenover 
het Fonds te aanvaarden (schending van 
de artikelen 2244 van het Burgerlijk Wet
hoek, 69 en 70 van de wet van 10 april 
1971); 

tweede onderdeel, het feit dat de verja
ring ook kan gestuit worden door een 
rechtsvordering tot betaling wegens het 
arbeidsongeval, gesteund op een andere 
rechtsgrond, niet tot gevolg heeft dat ter 
zake de rechtsvordering, ingeleid bij ex
ploot van 6 december 1976 door Hau
mont tegen de wetsverzekeraar van zijn 
werkgever, de naamloze vennootschap 
De Schelde, de stuiting van de verj aring 
tegenover het Fonds zou kunnen bewerk
stelligen; deze vordering immers niet op 
een andere rechtsgrond was gesteund en 
het feit dat het Fonds gehouden is scha
deloosstelling toe te kennen wanneer er 
geen verzekering is, geen afbreuk doet 
aan het vereiste dat, om de stuiting te 
bewerkstelligen, het exploot van 6 de
cember 1976 aan het Fonds zelf had 
moeten worden betekend (schending van 
de artikelen 2244 van het Burgerlijk Wet
hoek, 58, § 1, 3", 69 en 70 van de wet van 
10 april 1971): 

Overwegende dat de . beslissing 
waartegen het middel 1s gericht 
tweede en derde verweerster niet 
betreft; 

Dat het middel derhalve ten aan
zien van verweersters niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 70 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, de bij artikel 69 
bepaalde verjaring van de rechtsvor
dering tot betaling van de vergoe
dingen kan worden gestuit, onder 
meer « door een rechtsvordering tot 
betaling wegens het arbeidsongeval, 
gesteund op een andere rechts
grond »; 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring van de getroffene tegen de ar
beidsongevallenverzekeraar van zijn 
werkgever de verjaring stuit van de 
rechtsvordering die hij, krachtens 
artikel 58, § 1, 3°, van voormelde 
wet, kan instellen tegen het Fonds 
voor Arbeidsongevallen, wanneer de 
werkgever geen verzekering heeft 
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aangegaan als bepaald in artikel 49 
of wanneer de verzekeraar in gebre
ke blijft; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

20 mei 1985 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Chatel, eerste 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Houtekier, Btitzler en 
De Gryse. 

Nr. 564 

3' KAMER - 20 mei 1985 

1° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE

MERS - BIJDRAGE - VORDERING TOT BETA
LING - VERJARING - AANVANG. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - BIJ
DRAGE - VORDERING TOT BETALING - TER
MIJN - AANVANG. 

1" en 2" De verjaring van de vordering 
van de Rijksdienst voor Maatschappe
lijke Zekerheid tot betaling van het ge
heel van de niet betaalde bijdragen be
treffende een bepaald kwartaal gaat in 
de dag na het verstrijken van de 
maand die op het kwartaal volgt, oak 
indien de werkgever in de loop van het 
kwartaal voorschotten op de bijdragen 
verschuldigd was en deze niet betaald 
heeft (1). (Art. 42 Sociale-Zekerheids
wet Werknemers 1969; art. 34 K.B. 28 
nov. 1969.) 

(STEENBAKKERIJ DESIMPEL P.V.B.A. T. RIJKS
DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID) 

ARREST 

(A.R. nr. 4743) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juni 1983 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 42, eerste lid, van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, zoals dit artikel luid
de v66r de wijziging ervan door artikel 
68 van de wet van 4 augustus 1978, 34 
van het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei-' 
ders en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eerst vaststelt « dat, 
zo artikel 42 van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, be
paalt dat de schuldvorderingen van de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Ze
kerheid op de werkgevers die onder deze 
wet vallen, na drie jaar verjaren, en zo 
artikel 34, lid 1, van het koninklijk be
sluit van 28 november 1969 bepaalt dat 
het bedrag van de bijdragen van de ar
beiders en van de werkgevers door deze 
aan de Rijksdienst voor Maatschappe
lijke Zekerheid verschuldigd is op de vol
gende data van elk jaar : 31 maart, 30 ju
ni, 30 september en 31 december, lid 3, 
van dat laatste artikel er nochtans aan 
toevoegt : "De bijdragen verschuldigd 
voor het lopend kwartaal, alsook het sal
do van deze bijdragen, zo het een werk
gever bedoeld in lid 2 van dit artikel be
treft, (namelijk, zoals in casu, de werkge
ver die gewoonlijk ten minste vijf werk
nemers tewerkstelt), moeten door de 
werkgever uiterlijk de laatste dag vol
gend op dit kwartaal worden betaald " »; 
het arrest vervolgens overweegt dat der
halve het recht om een vordering in te 
stellen voor de Rijksdienst voor Maat
schappelijke Zekerheid slechts ontstaat 
na het verstrijken van de in het derde 

------------------1 lid bedoelde termijn, dat derhalve de ver

(1) Zie Cass., 15 okt. 1975 (A.C., 1976, 212); 
Cass., 10 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 231). 

jaringstermijn van drie jaar slechts kan 
ingaan op de dag waarop dit recht ont
staat en dat, bovendien, ingevolge artikel 



Nr. 564 HOF VAN CASSATIE 1291 

52 van het Gerechtelijk Wetboek, de ter
mijn wordt gerekend vanaf de dag na 
die van de akte of van de gebeurtenis 
welke hem doet ingaan; het arrest ten 
slotte beslist dat ten deze de verjaring 
niet geldt, noch voor een deel, noch voor 
het geheel van de gevorderde bedragen 
en dat het eerste vonnis op dit punt vol
ledig dient bevestigd te worden, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, luidens artikel 42, 

eerste lid, van de wet van 27 juni 1969, 
de schuldvorderingen van de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid op de 
werkgevers die onder de toepassing van 
deze wet vallen, verjaren na drie jaar; 
artikel 34, derde lid, van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 weliswaar 
bepaalt dat de bijdragen verschuldigd 
voor het verlopen kwartaal moeten wor
den betaald door de werkgever uiterlijk 
de laatste dag van de maand volgend op 
dit kwartaal, doch deze termijn, voor de 
bijdragen verschuldigd door werkgevers 
die, zoals eiseres, gewoonlijk ten minste 
vijf werknemers tewerkstellen, enkel 
slaat op het saldo van de verschuldigde 
bedragen, vermits, luidens het tweede lid 
van artikel 34, de werkgever die gewoon
lijk ten minste vijf werknemers tewerk
stelt, verplicht is, bij wijze van voorschot 
op de som van de bijdragen van het 
kwartaal, binnen vijf dagen na elke 
maand van dat kwartaal een som te be
talen die gelijk is aan een vierde van het 
bedrag der bijdragen betreffende het vo
rige kwartaal; derhalve, zoals eiseres in 
haar in het eerste onderdeel van dit mid
del geciteerde verweer deed gelden, een 
deel van de schuldvorderingen van ver
weerder op het moment van de dagvaar
ding reeds verj aard waren, met name in 
zoverre ze betrekking hadden op de door 
eiseres, luidens het tweede lid van arti
kel 34 van het koninklijk besluit van 28 
november 1969, uiterlijk op 5 november 
1971 en 5 december 1971 te betalen voor
schotten voor het vierde kwartaal 1971, 
de uiterlijk op 5 februari, 5 maart en 5 
april 1972 te betalen voorschotten voor 
het eerste kwartaal 1972 en de uiterlijk 
op 5 mei, 5 juni en 5 juli 1972 te betalen 
voorschotten voor het tweede kwartaal 
van 1972, alsmede de op deze voorschot
ten toegepaste bijdrageopslagen en inte
resten; het arrest, door op grond van de 
overweging dat, luidens artikel 34, derde 
lid, van het koninklijk besluit van 28 no
vember 1969, de bijdragen verschuldigd 
voor het verlopen kwartaal uiterlijk de 
laatste dag van de maand volgend op dit 
kwartaal verschuldigd zijn, te beslissen 

dat ten deze de verjaring geldt noch voor 
een deel, noch voor het geheel van de 
door verweerder gevorderde bedragen 
zonder er rekening mee te houden dat, 
volgens het genoemde artikel, derde lid, 
voor werkgevers bedoeld in het tweede 
lid van hetzelfde artikel, namelijk dege
nen die, zoals eiseres, gewoonlijk ten 
minste vijf werknemers tewerkstellen, 
het saldo van de bijdragen uiterlijk de 
laatste dag van de maand volgend op het 
kwartaal door de werkgever betaald 
moet worden, terwijl de voorschotten op 
deze bijdragen, volgens het tweede lid 
van artikel 34, reeds binnen vijf dagen 
na elke maand van dit kwartaal betaald 
moeten zijn en verweerder reeds vanaf 
die datum over een vorderingsrecht met 
betrekking tot de verschuldigde voor
schotten beschikt, de in dit middel ver

. melde wetsbepalingen, artikel 97 van de 
Grondwet uitgezonderd, schendt : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 42 van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der ar
beiders, de schuldvorderingen van 
verweerder op de werkgevers die 
onder deze wet vallen, verjaren na 
drie jaar; dat artikel 34, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 28 no
vember 1969 tot uitvoering van voor
melde wet bepaalt dat het bedrag 
van de bijdragen door de werkgever 
aan verweerder verschuldigd is op 
de navolgende vier data van elk 
jaar: 31 maart, 30 juni, 30 septem
ber en 31 december; dat, luidens het 
tweede lid van laatstvermeld arti
kel, de werkgever die gewoonlijk 
ten minste vijf werknemers tewerk
stelt, nochtans verplicht is, bij wijze 
van voorschot op de som van de bij
dragen voor het kwartaal, binnen 
vijf dagen na elke maand van dat 
kwartaal, een som te betalen die ge
lijk is aan een vierde van het be
drag der bijdragen betreffende het 
vorige kwartaal; dat het derde lid 
van hetzelfde artikel evenwel preci
seert : « De bijdragen die voor het 
verstreken kwartaal verschuldigd 
zijn, alsook het saldo van die bijdra-
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gen, wanneer het een bij het tweede 
lid beoogde werkgever betreft, die
nen door de werkgever uiterlijk de 
laatste dag van de maand na dit 
kwartaal te worden betaald »; 

Dat daaruit volgt dat verweerders 
recht om een vordering in te stellen 
tot betaling van het geheel der bij
dragen voor het verstreken kwartaal 
indien de in het tweede lid beoogde 
werkgever aan de verplichting voor
schotten te betalen niet heeft vol
daan, of voor het saldo van die bij
dragen indien de werkgever die 
verplichting geheel of ten dele is na
gekomen, slechts ontstaat na het 
verstrijken van de in het derde lid 
bepaalde termijn en dat de verja
ringstermijn derhalve slechts op dat 
ogenblik ingaat; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

20 mei 1985 3" kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Chatel, eerste 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. De Gryse en DeBruyn. 

Nr. 565 

2" KAMER - 21 mei 1985 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAF

ZAKEN - BIJ DE BEKEURING AANWEZIGE BE
KEURDE UITGENODIGD OM BIJ DE OPMAKING 
VAN HET PROCES-VERBAAL AANWEZIG TE 
ZIJN - AFWEZIGHEID - VORMEN MET BE
TREKKING TOT DE KENNISGEVING - TOE

2° DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAF

ZAKEN - WAARDE DER VERBODEN GOEDE
REN- BEREKENING VAN DE GELDBOETE
DOUANE EN ACCIJNZENWET, ARTT. 221, § 2, 

EN 223. 

1" Wanneer de bekeurde bij de bekeu
ring tegenwoordig is en, door de be
ambten bij het bestuur van douane en 
accijnzen uitgenodigd om oak bij de 
opmaking van het proces-verbaal te
genwoordig te zijn, alsdan afwezig is, 
geschiedt de kennisgeving van het pro
ces-verbaal aan de bekeurde bij een 
ter post aangetekende briei 

· 2" Inzake douane en accijnzen dient de 
overef!nkomstig artikel 223 Douane en 
Accijnzenwet regelmatig vastgestelde 
waarde van de verboden goederen als 
grondslag voor de berekening van de 
geldboete, bepaald bij art. 221, § 2, van 
die wet (1). 

(GRANDSARD MICHEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 8462) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 november 1983 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 223 van de algeme
ne wet inzake douane en accijnzen, en 
luidende als volgt : aangezien artikel 223 
voorziet dat de waarde van de in beslag 
genomen verboden goederen en de ver
voermiddelen worden vastgesteld door 
de bekeurders in gemeen overleg met de 
ontvangers van het dichtst bijgelegen 
kantoor; dat tevens de procedure wordt 
voorzien in geval van betwisting door de 
overtreders; dat aan de betrokkene een 
maand de tijd wordt gelaten een experti
se uit te lokken op kosten van ongelijk 
en deze maand begint te !open na het af
sluiten van het proces-verbaal; dat vanaf 
het ogenblik dat eiser kennis had van 
het feit dat het proces-verbaal was opge
steld, hij op verschillende tijdstippen 
schriftelijk aandrong op het houden van 

ZENDING VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET PRO- 1------------------
CES-VERBAAL- DOUANE EN ACCIJNZENWET, 

ART. 271 
(1) Zie Cass., 2 mei 1966 (Bull. en Pas., 1966, 

I, 1107). 
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een expertise, wat werd geweigerd; dat 
zodoende de waarde niet wettelijk werd 
vastgesteld : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « blijkens proces-verbaal 
van 26 maart 1982 van de Adminis
tratie der Douane en Accijnzen (ei
ser), na te zijn bekeurd wegens 
sluikinvoer, de inventarisverrichtin
gen van het ingevoerd voorwerp en 
het vervoermiddel (heeft) bijge
woond en de ramingen van de admi
nistratie, zoals vermeld in bedoeld 
proces-verbaal, niet (heeft) betwist; 
(eiser) geen gegevens naar voor 
(bracht) op grand van dewelke zou 
moeten besloten worden tot valsheid 
van de vermeldingen in dit proces
verbaal »; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat 
er bij de bekeuring vanwege eiser 
geen betwisting van de geraamde 
waarde van de in beslag genomen 
goederen was en daarbij impliciet 
maar zeker te kennen geeft dat de 
door artikel 223 van de algemene 
wet ingestelde wettelijke expertise 
niet van toepassing was; dat aldus 
dit artikel 223 juist wordt toegepast; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het onderzoek van het middel 
het Hof zou verplichten tot een on
derzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

270 in acht te nemen » een afschrift 
evenmin ter hand werd gesteld aan de 
burgemeester, zoals blijkt uit het proces
verbaal; dat zodoende (eiser) niet in ken
nis was van de inhoud van het proces
verbaal van 26 maart 1982 en trouwens 
slechts op de hoogte werd gesteld van 
het feit dat proces-verbaal van beslag in
derdaad op 26 maart 1982 werd opgesteld 
op het ogenblik dat hem aangetekend 
een afschrift werd bezorgd van een aan
vullend proces-verbaal van 22 juni 1982; 
dat echter op dat ogenblik de termijn 
voor het betwisten van de waarde ver
streken was en de Administratie der 
Douane en Accijnzen weigerde de ter
mijn te verlengen; (eiser) van oordeel is 
dat geen geldige strafvervolging kan 
plaatsvinden indien de wettelijk voorzie
ne administratieve procedure niet geldig 
is vervuld; dat inderdaad volgens con
stante rechtspraak (zie Cassatie 415/-
1892, Pas. 1892, I, 248) (2) een kennisge
ving slechts als bewijs kan gelden indien 
de zending in werkelijkheid de persoon 
van de geadressseerde heeft bereikt, 
minstens de zending geacht kan worden· 
deze persoon te hebben bereikt door af
gifte op de wettelijke woonst, aanver
wante of aan een gevolmachtigde; dat 
niet wordt betwist dat het afschrift van 
het proces-verbaal van 26 maart 1982 
nooit in het bezit is gekomen van (ei
ser): 

Overwegende dat, bij betwisting 
door de overtreder, de waarde van 
de in beslag genomen goederen, 
krachtens artikel 223 van de alge
mene wet, wordt bepaald door een 
wettelijke expertise die belangheb
bende binnen een maand na het af
sluiten van het proces-verbaal van 
aanhaling moet uitlokken; dat voor 
het geval dat de bekeurde, die aan
wezig was bij de inbeslagneming en 
die werd uitgenodigd de opmaking 
van het proces-verbaal bij te wonen 
en alsdan afwezig is, artikel 271 van 
de algemene wet voorschrijft dat 
een afschrift van het proces-verbaal 
bij een ter post aangetekende brief 
aan de bekeurde wordt toegezonden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat blijkens stuk 3 van het dos
sier eiser bij ter post aangetekend 
bericht van 17 maart 1982 uitgeno-

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 267 en 271 
van de algemene wet inzake douane en 
accijnzen, en luidende als volgt: Aange
zien het proces-verbaal werd opgesteld 
op 21 maart 1982; dat artikel 270 voorziet 
dat binnen de vijf dagen na het opstellen 
van dit proces-verbaal het afschrift aan 
de overtreders moet worden afgegeven 
en, indien afgifte onmogelijk zou zijn 
door weigering of het feit dat de overtre
der onbekend is, de kennisgeving dient 
gedaan aan de burgemeester der ge
meente waar het misdrijf werd vastge
steld (of) aan diens gemachtigde; uit het 
proces-verbaal, neergelegd in het dossier, 
blijkt dat op 26 maart 1982 weliswaar 
een aangetekend schrijven werd opge
zonden, aangetekend schrijven dat (ei- 1-----------------
ser) nooit bereikte; dat • zonder artikel (2) De verwijzing is onjuist. 
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digd werd om de lezing bij te wonen 
van het proces-verbaal van 26 maart 
1982 en dat blijkens stuk 4 van dit 
dossier hem bij ter post aangeteken
de zending van 26 maart 1982 af
schrift van het proces-verbaal werd 
toegestuurd, daar hij bij de lezing 
ervan afwezig was geweest; dat de 

, appelrechters op grond van die vast
stellingen wettig beslissen « dat 
voldaan werd aan de gestelde pleeg
vormen »; 

Overwegende dat het betoog dat 
de ter post aangetekende zending ei
ser nooit heeft bereikt en zulks ove
rigens niet wordt betwist, het Hof 
ertoe noopt zelf in het onderzoek 
van de feiten te treden, waartoe het 
niet bevoegd is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 265 (bedoeld 275) 
van de algemene wet inzake douane en 
accijnzen, en luidende als volgt: aange
zien overeenkomstig artikel 275 van ge
noemde wet de aangehaalde goederen 
werden vrijgegeven tegen borgtocht; dat 
het arrest de waarde van deze borgtocht 
miskent, vermits deze borgtocht wette
!ijk dient bepaald in funktie van de 
waarde van de aangehaalde goederen; 
dat zodoende uit de grootte van de borg
tocht (20.000 frank) met zekerheid kan 
afgeleid worden dat, op het ogenblik van 
de bekeuring zelf, er tussen bekeurders 
en (eiser) een overeenkomst was in ver
band met de waarde van het beeld, het
welk afgerond werd bepaald op 20.000 
Belgische frank; dat bij handlichting on
der borgtocht de overeengekomen waar
de tevens als basis dient voor de bereke
ning van de boetes, zodat de Administra
tie der Douane en de rechter (die) de 
administratie (heeft) gevolgd, ten on
rechte eenzijdig de overeengekomen 
waarden hebben gewijzigd door dit be
drag te vermenigvuldigen met de waarde 
van de Franse frank : 

Overwegende dat de geldboete 
waartoe eiser wegens invoer of po
ging tot invoer van verboden goede
ren bij toepassing van artikel 221, 
§ 2, van de algemene wet werd ver
oordeeld, gelijk is aan tweemaal de 
waarde van die goederen; 

Overwegende dat luidens artikel 
223 van de wet de waarde van de in 
beslag genomen verboden goederen, 
zomede van de vervoermiddelen en 
van hun gespan, wordt vastgesteld 
door de bekeurders in gemeen over
leg met de ontvanger van het 
dichtst bijgelegen kantoor; dat bij 
betwisting van de kant van de over
treder die waarde bepaald wordt 
door de bij de wet ingestelde exper
tise; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste middel, 
de appelrechters zowel voor de bere
kening van de geldboete als voor de 
bepaling van de waarde van de goe
deren de tussen de ontvanger en de 
betrokkene overeengekomen waarde 
in aanmerking nemen; 

Overwegende dat artikel 275, § 1, 
van de algemene wet bepaalt dat in
dien de bekeurde zulks verlangt, de 
aangehaalde goederen, benevens de 
vaar- en voertuigen en gespannen, 
tegen voldoende borgtocht, voor de 
tussen de ontvanger en belangheb
bende overeengekomen waarde der
zelve, of van het beloop der verbeur
de boete, zullen worden vrijgegeven; 

Dat krachtens § 5 van dit artikel, 
bij handlichting onder borgtocht van 
naar de waarde belaste goederen, de 
overeengekomen waarde tevens zal 
dienen tot berekening der boete; 

Dat daaruit volgt dat, zo de vast
stelling van de borgtocht op een ver
gissing of het niet in acht nemen 
van die wettelijke bepaling van arti
kel 275, § 1, berust, de overigens re
gclmatig vastgestelde overeengeko
men waarde der aangehaalde goede
ren niettemin in aanmerking moet 
worden genomen voor de bereke
ning der boete; 

Overwegende dat met betrekking 
tot het bedrag van de borgtocht te
gen dewelke de aangehaalde goede
ren door de Administratie van Dou
ane en Accijnzen bij de bekeuring 
werden vrijgegeven, het arrest oor
deelt dat « uit geen enkele vermel
ding van voormeld proces-verbaal 
kan worden afgeleid dat het bedrag 
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van deze borgsom werd bepaald in 
functie van de thans door (eiser) be
weerde waarde van het ingevoerd 
voorwerp »; 

Dat het arrest aldus bij het vast
stellen van de opgelegde geldboete 
de overeengekomen waarde en niet 
de door eiser vooropgestelde be
weerde waarde van het ingevoerde 
voorwerp in aanmerking neemt en 
derhalve de bepalingen van artikel 
27 5 van de algemene wet niet 
schendt, nu de appelrechters, op 
grond van de hun voorgelegde gege
vens van de zaak, de geraamde 
waarde van het beeld konden vast
stellen en er, blijkens het proces
verbaal van bekeuring, bij die vast
stelling tussen bekeurders en ont
vanger enerzijds en eiser anderzijds 
over die waarde geen betwisting be
stand; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
onvoldoende motivering van het arrest, 
en luidende als volgt: 1" aangezien het 
arrest ten onrechte enige bewijskracht 
ontleent uit de vaststelling dat (eiser), 
die de inventarisverrichtingen bijwoon
de, de ramingen niet betwistte in het 
proces-verbaal van 26 maart 1982; dat in
derdaad bij de inventarisverrichtingen 
op 23 oktober 1981 en de naar aanleiding 
daarvan betaalde borgsom er geen be
twisting was over de aangegeven waarde 
van 19.000 Belgische frank; dat het pro
ces-verbaal zelf door eiser niet werd bij
gewoond zodat hij bezwaarlijk gegevens 
naar voor kon brengen; dat (eiser) deze 
gegevens naar voren bracht van zodra 
hij uit de mededeling van het aanvullend 
proces-verbaal te weten was gekomen 
dat op 26 maart 1982 inderdaad het pro-. 
ces-verbaal was opgesteld, waarvan hij 
dus geen afschrift heeft ontvangen zoals 
de wet het voorschrijft; 2" het arrest bo
vendien aanneemt dat uit geen enkele 
vermelding van het proces-verbaal zou 
kunnen worden afgeleid dat het bedrag 
van de borgsom werd bepaald in funktie 
van de waarde van het ingevoerde voor
werp, daar waar in voetnoot 9 van ge
noemd proces-verbaal duidelijk wordt 
vermeld dat de raming met het oog op 
de opheffing van het beslag eventueel 
dient tot berekening van de belopen 
geldboete, zodat dit bedrag wel degelijk 

als basis dient aangenomen; dat boven
dien de wet in artikel 275, § 1 en § 5, dui
delijk het verband tussen de borgtocht 
en de waarde voorziet; 3" tenslotte het ar
rest helemaal niet antwoordt op de argu
mentatie in verband met het feit dat in 
strijd met de wet geen afschrift van het 
proces-verbaal op de wijze door de wet 
voorzien aan eiser ter hand werd gesteld; 
4" aangezien het arrest verder niet heeft 
geantwoord, minstens niet ambtshalve 
heeft opgeworpen het bepaalde in artikel 
228 van de algemene wet douane en ac
cijnzen van 1977; dat dit artikel inderdaad 
voorziet dat, in hoofde van verzachtende 
omstandigheden, de gevangenisstraf niet 
wordt opgelegd indien de zaak, overeen
komstig artikel 263, voor boete en ver
beurdverklaring bij wijze van transaktie 
is afgedaan; dat de verzachtende omstan· 
digheden vaststaan doordat de transak
tie door de administratie werd voorge
steld, zodat de rechter had moeten 
onderzoeken of dat deze transaktie ge
beurd is conform de wet en elke straf
vordering onmogelijk wordt nu vaststaat 
dat deze transaktie onmogelijk was door
dat een waarde werd aangehouden die 
afwijkt van hetgeen werd bepaald op het 
ogenblik van de invoer zelf (inventaris), 
waar bovendien de afwijking nooit geldig 
ter kennis werd gesteld van (eiser): 

Overwegende, wat de eerste grief 
betreft, dat, zoals reeds vermeld, het 
arrest zegt « blijkens proces-verbaal 
van 26 maart 1982 van de Adminis
tratie der Douane en Accijnzen (ei
ser), na te zijn bekeurd wegens 
sluikinvoer, de inventarisverrichtin
gen van het ingevoerd voorwerp en 
het vervoermiddel (heeft) bijge
woond en de ramingen van de admi
nistratie, zoals vermeld in bedoeld 
proces-verbaal, niet (heeft) betwist »; 

Dat het arrest aldus niet zegt dat 
eiser de ramingen niet betwistte « in 
het proces-verbaal van 26 maart 
1982 >>, doch wel dat eiser de in het 
proces-verbaal vermelde raming van 
133.600 frank niet betwistte op het 
ogenblik van die raming, zijnde 
wanneer hij na de vaststelling aan
gezocht werd de bekeurders te ver
gezellen en hun inventarisverrich
tingen bijwoonde; 

Overwegende, wat de tweede grief 
betreft, dat, zoals blijkt uit het ant
woord op het derde middel, de vast-
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stelling van de borgtocht geen ze
kerheid biedt van de vaststelling 
daarvan (3) met naleving van de wet
telijke bepaling van artikel 275, § 1, 
van de algemene wet; dat die onze
kerheid de wettigheid van de beslis
sing op de strafvordering niet aan
tast; dat de in voetnoot 9 van het 
proces-verbaal van 26 maart 1982 
voorkomende vermelding dat de ra
ming met het oog op de opheffing 
van het beslag eventueel dient tot 
berekening van de belopen geldboe
te ( artikel 242 van de algemene wet 
van 26 augustus 1822, dit is artikel 
~ 75 van de huidige algemene wet), 
dient gezien te worden in het licht 
van de in hetzelfde proces-verbaal 
vermelde geldboete, die in dit aan
vankelijk proces-verbaal stoelde niet 
op de waarde van de aangehaalde 
goederen, maar wel op het bedrag 
van de op basis van die waarde in 
het proces-verbaal aangewezen ont
doken rechten; 

Overwegende, wat de derde grief 
betreft, dat het arrest zegt dat << blij
kens stuk 4 van het dossier ( aan ei
ser) per ter post aangetekende zen
ding van 26 maart 1982 afschrift van 
het proces-verbaal (werd) toege
stuurd, gezien (eiser) bij de lezing 
ervan afwezig was. Hieruit moet be
sloten worden dat voldaan werd aan 
de gestelde pleegvormen. Van het 
tegendeel heeft (eiser) geen bewijs 
geleverd »; 

Dat de appelrechters aldus vol
doen aan het vormvoorschrift van 
artikel 97 van de Grondwet; 

Overwegende, wat de vierde grief 
betreft, dat de transactieprocedure 
waarvan eiser gewag maakt en die 
geen doorgang heeft gevonden, niets 
uitstaande heeft met het bestreden 
arrest; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straffe van nietigheid 

Nota arrest nr. 565 : 

(3) Er moet gelezen worden: het niet zeker 
is dat de borgtocht is vastgesteld ... 

voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

21 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. K. Wil
lekens, Antwerpen. 

Nr. 566 

2' KAMER - 21 mei 1985 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING- OVERTREDING VAN HET WEG
VERKEERSREGLEMENT - TERMIJN. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - BEROEPEN VONNIS DAT DE 
BEKLAAGDE VEROORDEELT - DAAD VAN ON
DERZOEK DIE DE VERJARING STUIT. 

1 o De strafvordering voortvloeiende uit 
een overtreding van het Wegverkeers
reglement verjaart, bij ontstentenis 
van een oorzaak van schorsing van de 
verjaring, door verloop van een jaar 
sinds de laatste daad van onderzoek of 
van vervolging, verricht binnen een 
jaar te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is begaan (1). (Art. 68 Wegver
keerswet; artt. 22, 23 en 25 wet 17 april 
1878, gew. bij de wet van 30 mei 1961.) 

2o Een daad van onderzoek waardoor 
de verjaring van de strafvordering 
wordt gestuit, is het vonnis waarbij 
de beklaagde op de strafvordering 

Nota arrest nr. 566 : 

(1) Cass., 30 jan. 1985, A.R. nr. 3493, nr. 317 
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werd veroordeeld (2). (Art. 22 wet 17 
april 1878, gew. bij de wet van 30 mei 
1961.) 

(DECKMYN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8711) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 februari 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing 
op de strafvordering tegen eiser; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, 22, 25, eerste 
lid, van de voorafgaande titel van het 
W etboek van Strafvordering en 68 van 
de Wegverkeerswet, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de verjaring van 
de strafvordering gestuit werd op 28 ok
tober 1983, eiser veroordeelt ter zake van 
overtreding van artikel 12.4 van het Weg
verkeersreglement, feit gepleegd op 16 
juni 1982, 

terwijl, naar luid van artikel 68 van de 
Wegverkeerswet, de strafvordering voort
spruitende uit een misdrijf tegen de ge
coordineerde wetten en de reglementen 
betreffende de politie over het wegver
keer verjaart door verloop van een jaar, 
te rekenen van de dag waarop het mis
drijf is begaan, met uitzondering van de 
misdrijven tegen artikel 30, 3•, van de 
Wegverkeerswet, waarvoor de strafvorde
ring verjaart door verloop van drie jaren, 
te rekenen vanaf de dag waarop de valse 
verklaring werd afgelegd; naar luid van 
artikel 22 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, de ver
jaring van de strafvordering slechts 
wordt gestuit door daden van onderzoek 
of van vervolging verricht binnen de bij 
de wet bepaalde termijn, ten deze deter-

mijn van een jaar bepaald bij artikel 68 
van de Wegverkeerswet; in strijd met 
wat het vonnis beslist, de onderzoeksver
richting door de correctionele rechtbank 
gelast op 28 oktober 1983, dit is meer 
dan een jaar na de dag waarop de over
treding gepleegd werd, de verjaring van 
de strafvordering niet heeft gestuit en, 
nu de laatste nuttige daad van stuiting 
geschied is op 30 december 1982, op de 
dag waarop het bestreden vonnis werd 
uitgesproken de strafvordering vervallen 
was door verjaring: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met bevestiging van het be
roepen vonnis, eiser veroordeelt ter 
zake van overtreding van artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement 
op 16 juni 1982 tot een geldboete en 
in kosten; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 68 van de Wegverkeerswet, 
de strafvordering voortspruitende 
uit een overtreding van het Wegver
keersreglement verjaart door ver
loop van een jaar, te rekenen van 
de dag waarop het misdrijf is be
gaan; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat ten deze, bij ont
stentenis van hoger beroep door het 
openbaar ministerie, de laatste daad 
waardoor de verjaring van de straf
vordering werd gestuit, overeen
komstig artikel 22 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, het beroepen vonnis 
is waarbij eiser op 30 december 1982 
door de Politierechtbank te Gent op 
de strafvordering werd veroordeeld; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een grond van schorsing, de on
derzoeksmaatregel op 28 oktober 
1983 door de correctionele rechtbank 

------------------i gelast, dit is meer dan een jaar na 
(2) Cass., 18 feb. 1975 (A.C., 1975, 678, motie

en); zie: MANGIN, Traite de l'action publique et 
de J'action civile en matiere criminelle, druk 
1839, nr. 338; FAUSTIN HELIE, Traite de J'in
struction en criminelle, dee! I, druk 1863, nr. 
1389; Rep. prat. dr. beige, dee! X, druk 1939, 
tw. Prescription en matiere repressiFe, nr. 133; 
Les Novelles, proc. penale, dl. I, val. 1, druk 
1946, La prescription en matiere repressive, 
nr 56. 

de dag waarop het feit werd ge
pleegd, de verjaring van de strafvor
dering niet heeft kunnen stuiten; 
dat hieruit volgt dat, bij ontstentenis 
van een grond van schorsing, de 
strafvordering door verjaring was 
vervallen op 29 december 1983, te 
middernacht, zodat de correctionele 
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rechtbank op 17 februari 1984 eiser 
niet meer vermocht te veroordelen 
op de strafvordering; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het eiser 
op de strafvordering veroordeelt; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat 
e<e kosten ten laste van de Staat; 
zegt dat er geen grond bestaat tot 
verwijzing. 

21 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Morel de Westgaver, Gent. 

Nr. 567 

2' KAMER - 21 mei 1985 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
VERSCHEIDENE PERSONEN - IEDER VAN 
HEN T.A.V. DE BENADEELDE PARTIJ GEHOU
DEN TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
VOORZIENING VAN DE VEROORZAKER VAN 
EEN ONGEVAL, DIE ALLEEN AANSPRAKELIJK 
IS VERKLAARD EN VEROORDEELD IS TOT 
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING - VOOR
ZIENING TEGEN DE BENADEELDE GERICHT -
MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP 
DE BESLISSING DAT EEN DERDE NIET AAN
SPRAKELIJK IS - GEBREK AAN BELANG -
NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

1 o Wanneer door de respectieve fouten 
van verscheidene personen schade is 
veroorzaakt, is ieder van ·hen t.a. v. de 
benadeelde die zelf geen lout heeft 
begaan, of zijn rechthebbenden, gehou
den tot volledige schadevergoeding (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel aangevoerd tot sta
ving van de voorziening gericht tegen 
de benadeelde van een ongeval, door 
degene die aileen aansprakelijk is ver
klaard en veroordeeld is tot volledige 
sc[ladevergoeding, wanneer het slechts 
betrekking heeft op de beslissing dat 
een derde geen tout heeft begaan die 
in oorzakelijk verband staat met het 
ongeval (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(VAN DEN KERCHOVE T. VANDEWALLE E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8746) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweersters : 

Overwegende dat eiser zonder be
rusting afstand doet van zijn voor
ziening « wat de burgerlijke veroor
deling tegen hem uitgesproken ten 

(1) Cass., 28 nov. 1984, supra, nr. 200. 

(2) Cass., 23 feb. 1979 (A.C., 1978-1979, 757) 
en 9 dec. 1980 (ibid., 1979-1980, nr. 215). 
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voordele van (de eerste verweerster) 
betreft en in de mate dat (het) ar
rest geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering, omdat het voorbe
houd verleent aan deze burgerlijke 
partij voor de fiscale lasten die zou
den rusten op de haar toegekende 
vergoeding voor inkomstenverlies »; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om aan eerste verweer
ster wegen~ inkomstenverlies een 
definitief vastgesteld bedrag te beta
len met intresten en kosten en deze 
verder akte geeft van haar voorbe
houd « voor de fiscale lasten »; dat 
het arrest niets aanhoudt waarover 
ten aanzien van eerste verweerster 
later nog door de strafrechter uit
spraak zou moeten worden gedaan; 
dat, nu de strafrechter zijn rechts
macht volledig uitoefende, de beslis
sing een eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Dat er geen aanleiding is om akte 
te verlenen van de afstand; 

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

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
de gehele vergoeding van de schade van 
de verweersters op het enige motief dat 
« hij uitsluitend en volledig verantwoor
delijk is voor de schadelijke gevolgen 
van het overlijden van Vanoverschelde 
Willy en dat het overlijden zonder zijn 
fout geen plaats zou hebben gehad »; 

terwijl eiser in conclusie in hoger be
roep voorhield dat de dood van de heer 
Vanoverschelde uitsluitend toe te schrij
ven was aan dokter Coddens, die niet ai
leen weigerde te intuberen en te anes
thesieren, maar die er zich bovendien 
tegen verzette dat eiser de tracheotomie 
zou doen, zodat het arrest, door de door 
eiser ingeroepen fouten van een derde 
niet te onderzoeken, alhoewel de vast
stelling ervan tot een gedeelde aanspra
kelijkheid van eiser zou kunnen leiden, 
het regelmatig in conclusie voorgehou
den middel van eiser, gegrond op feite
lijke elementen, niet heeft ontmoet en 

bijgevolg niet wettelijk is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat, wanneer de 
schade is teweeggebracht door de 
samenlopende fouten van verschei
dene personen, ieder van hen tot 
het algeheel herstel van de schade 
gehouden is jegens de benadeelde 
partij die zelf geen fout heeft be
gaan of haar rechthebbenden; 

Overwegende dat het middel, dat 
geen invloed kan hebben op de ten 
laste van eiser en ten bate van de 
verweersters uitgepsproken veroor
delingen tot schadevergoeding, we
gens het ontbreken van belang niet 
ontvankelijk is; 

Over het derde middel, ooo 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vierde middel, 000 

Overwegende dat het arrest aldus 
eisers conclusie niet beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het vijfde middel, 000 

Overwegende dat zodoende het ar-
rest eisers conclusie niet beanto 
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt om aan eerste verweer
ster, wegens inkomstenverlies vanaf 
het overlijden van de getroffene op 
3 juni 1981 tot aan de pensioenge
rechtigde leeftijd, 6050490 frank + 
305640349 frank te betalen met inte
resten en de kosten, en aan eerste 
verweerster met betrekking tot het 
inkomstenverlies voorbehoud ver
leent voor de fiscale lasten; 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-
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rest; veroordeelt eerste verweerster 
in een vierde van de kosten en eiser 
in de overige kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

21 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaye en De Gryse. 

Nr. 568 

2' KAMER - 21 mei 1985 

JACHT - JACHT MET HET GEWEER - MINI
MUMOPPERVLAKTE VAN EEN JACHTTERREIN 
- BEGRIP. 

De rechter kan uit zijn feitelijke vast
stellingen, dat de verbinding van 125 
meter aan de straat tussen twee jacht
terreinen bestaat uit een huizenblok 
van 34 meter breed, een onbebouwd 
perceel van 27 meter, een huizenblok 
van ongeveer 30 meter breed en een 
onbebouwd perceel van 34 meter, wet
tig afleiden dat die jachtterreinen ver
bonden zijn door delen waarin, wegens 
hun afmetingen, geen cirkel met een 
straal van ten minste vijfentwintig me
ter kan worden getrokken en dat der
halve die jachtterreinen niet als aan
eengesloten kunnen worden be
schouwd in de zin van art. 2bis, § 1, 
Jachtwet (1). 

(WEYN, DE PILLECYN T. DE CUYPER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9173) 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering tegen de eisers : 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2bis, §§ 1 en 3, 
van de wet van 28 februari 1882, inge
voegd bij artikel 3 van het koninklijk be-
sluit van 10 juli 1972, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt ieder tot een geldboete van 26 
frank en verbeurdverklaring van het ge
weer, met uitstel voor een termijn van 
drie jaar, op grand : dat het blijkt dat de 
twee jachtgebieden aan elkaar palen aan 
de Scouselestraat op een lengte van on
geveer 125 meter. Op deze verbinding be-
vinden zich evenwel aan de zuidelijke 
kant van de Scouselestraat een bebouw
de blok van 4 woonhuizen met een totale 
breedte van 34 meter, ernaast een onbe
bouwd perceel van 27 meter, verder een 
tweede blok van 3 woonhuizen, ongeveer 
30 meter breed, en uiteindelijk een onbe
bouwd perceel van 34 meter. Naar de 
stelling van de burgerlijke partijen en 
van het openbaar ministerie is een der
gelijke verbinding niet in overeenstem
ming met de bepalingen van al'tikel 2bis 
van de wet van 28 februari 1382. (De ei
sers) voeren integendeel aan dat aldus 
verbonden terreinen wei als aaneenge
sloten moeten beschouwd worden. Naar 
de termen van de wet moeten, om als 
aaneengesloten te kunnen beschouwd 
worden, jachtterreinen verbonden zijn 
door delen waarin omwille van hun af
metingen een cirkel met een straal van 
ten minste 25 meter kan getrokken wor
den. Gelden als jachtterreinen deze 
waarop over gans hun oppervlakte mag 
worden gejaagd. Hieruit blijkt dat even
eens over gans de uitgestrektheid van 
de terreinen die de verbinding vormen, 
moet mogen worden gejaagd. Dit is voor 
de hier bestaande verbinding niet moge
lijk. Het jagen is inderdaad niet aileen 
niet mogelijk, maar oak verboden op en 

b random bebouwde delen, maar ook ver-
HET HOF; - Gelet 0 P het estre- baden op de onbebouwde verbindingstro-

den arrest, op 24 september 1984 ken, ongeacht hun oppervlakte. Artikel 
door het Hof van Beroep te Gent ge-, 2bis, alinea (lees §) 1, laatste paragraaf 
wezen; · (lees: lid), van de Jachtwet verbiedt er 
------------------1 inderdaad de jacht met het geweer om

(1) Zie Cass., 10 juni 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 634) en 21 sept. 1982 A.R. nr. 6965 
(ibid., 1982-1983, nr. 51). 

dat aldaar geen cirkel met een straal 
van ten minste 25 meter kan getrokken 
worden, 
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terwijl de J achtwet uitdrukkelijk be
paalt dat jachtterreinen als aaneengeslo
ten beschermd blijven ook wanneer ze 
door een publieke of private weg door
sneden worden, behalve wanneer het om 
een autoweg gaat of wanneer de terrei
nen verbonden zijn door gedeelten waar
in geen cirkel met een straal van 25 me
ter kan getrokken worden; dat de Scou
selestraat geen autoweg is, zodat zij het 
aaneengesloten karakter van het jacht
terrein niet verbreekt en de Jachtwet de 
aanwezigheid van huizen langs de wegen 
niet als criterium in aanmerking heeft 
genomen, zodat het arrest ten onrechte 
het terrein als niet aaneengesloten be
schouwt omdat, rekening houdend met 
de huizen, geen cirkel met een straal 
van 25 meter aldaar kan getrokken wor
den: 

Overwegende dat het arrest de ei
sers veroordeelt om, met overtre
ding van artikel 2bis van de wet van 
28 februari 1882, aangevuld door het 
koninklijk besluit van 10 juli 1972, 
gejaagd te hebben op een terrein 
waarvan de aaneengesloten opper
vlakte minder dan 25 ha bedraagt; 

Overwegende dat artikel 2bis, § 1, 
eerste lid, van de Jachtwet de jacht 
met het geweer verbiedt op elk ter
rein waarvan de aaneengesloten op
pervlakte minder dan vijfentwintig 
hectare bedraagt ten noorden en ten 
westen van de lijn Samber en Maas; 
dat de twee volgende leden van § 1 
luiden : « Voor de toepassing van het 
eerste lid worden als aaneengeslo
ten terrein beschouwd, waarop over 
gans hun uitgestrektheid mag wor
den gejaagd, de jachtterreinen die 
doorsneden worden door een open
bare of prive-weg, een niet bevaar
bare waterloop of een spoorweg. 
Worden echter niet als aaneengeslo
ten beschouwd, de terreinen: lo die 
hetzij door een autoweg, hetzij door 
een bevaarbare waterloop-; hetzij 
door een spoorweg met een breedte, 
bermen inbegrepen, van meer dan 
vijftig · meter, worden doorsneden; 
2° die verbonden zijn door delen 
waarin omwille van hun afmetingen 
geen cirkel met een straal van ten 
minste vijfentwintig meter kan wor
den getrokken >>; 

Overwegende dat uit die tekst 
blijkt dat een uit verscheidene delen 
bestaand terrein slechts aan het in 
het eerste lid gestelde vereiste van 
oppervlakte kan voldoen als die de
len aaneensluiten; dat, wanneer die 
delen niet aaneensluiten doordat ze 
gescheiden worden door een open
bare of een prive-weg, een niet be
vaarbare waterweg of een spoorweg, 
het terrein, voor de berekening van 
de oppervlakte ervan, niettemin 
door de wet als aaneengesloten 
wordt beschouwd; dat deze uitzonde
ring echter niet geldt als de delen 
gescheiden worden door een auto
weg, een bevaarbare waterweg of 
een spoorweg met een breedte, her
men inbegrepen, van meer dan vijf
tig meter; 

Overwegende dat daaruit evenwel 
niet kan worden afgeleid dat aileen 
maar deze laatste drie omstandighe
den en geen andere, zoals de aanwe
zigheid van woningen of omheinde 
tuinen, oorzaak kunnen zijn van het 
verbreken van het aaneengesloten 
karakter van het terrein of van de 
beperking van de totale oppervlakte 
ervan; 

Overwegende dat het aaneenge
sloten karakter van een jachtterrein 
dat doorsneden wordt door een 
openbare of prive-weg, een niet be
vaarbare waterloop of een spoorweg, 
als bedoeld bij artikel 2bis, § 1, 
tweede lid, van de J achtwet, slechts 
behouden blijft indien tussen de 
doorsneden gedeelten een of meer 
verbindingen bestaan waarin, om
wille van hun afmetingen, een cirkel 
met een straal van ten minste vijf
entwintig meter kan worden getrok
ken en waarop derhalve, overeen
komstig artikel 2bis, § 1, laatste lid, 
van de J achtwet, mag worden ge
jaagd; 

Overwegende dat het arrest - na 
te hebben vastgesteld dat de aan
eengesloten oppervlakte van de ter
reinen waarop de eisers ten zuiden 
van de Scouselestraat jaagden, min
der dan 25 ha bevat en dat zij ten 
noorden van die straat het jacht
recht hebben over een aangesloten 
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oppervlakte van ongeveer 52 ha -
releveert: << Naar de termen van de 
wet moeten, om als aaneengesloten 
te kunnen beschouwd worden, j acht
terreinen verbonden zijn door delen 
waarin, omwille van hun afmetin
gen, een cirkel met een straal van 
ten minste 25 meter kan getrokken 
worden. Gelden als jachtterreinen 
deze waarop over gans hun opper
vlakte mag worden gejaagd. Hieruit 
blijkt dat eveneens over gans de uit
gestrektheid van de terreinen die de 
verbinding vormen, moet mogen 
worden gejaagd »; dat het arrest 
verder, na de configuratie van de 
plaats te hebben beschreven, zoals 
hierboven en in het middel is weer
gegeven, constateert : « Dit is voor 
de hier bestaande verbinding niet 
mogelijk. Het jagen is inderdaad 
niet aileen niet mogelijk, maar ook 
verboden op en rondom bebouwde 
delen, maar ook verboden op de on
bebouwde verbindingsstroken, onge
acht hun oppervlakte. Artikel 2bis, 
alinea (lees : §) 1, laatste paragraaf 
(lees : lid), verbiedt er inderdaad de 
jacht met het geweer omdat aldaar 
geen cirkel met een straal van ten 
minste 25 meter kan getrokken wor
den»; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van die feitelijke vaststellin
gen wettig heeft kunnen beslissen 
dat de aaneengesloten oppervlakte 
van het terrein waarop de eisers 
met het geweer gejaagd hebben, 
minder dan 25 hectare bedraagt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
de verweerders tegen de eisers : 

Dat de voorzieningen derhalve, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
zijn; 

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

21 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 569 

2' KAMER - 21 mei 1985 

1° UITLEVERING - RAADKAMER - BE
VEL TOT AANHOUD!NG U!TVOERBAAR VER
KLAARD MET HET OOG OP U!TLEVER!NG -
HOGER BEROEP - TERMIJN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
UITLEVERING - RAADKAMER - BEVEL TOT 
AANHOUD!NG UITVOERBAAR VERKLAARD 
MET HET OOG OP U!TLEVERING - HOGER BE
ROEP - TERMIJN. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAAD
KAMER - U!TLEVERING - BEVEL TOT AAN
HOUDING UITVOERBAAR VERKLAARD MET 
HET OOG OP U!TLEVERING - HOGER BEROEP 
- TERMIJN. 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN 
TEITELIJKE GEGEVENS TE ONDERZOEKEN -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

5° MACHTSOVERSCHRIJDING 
MACHTSAFWENDING - STRAFZAKEN 
GRIP. 

BE-

Overwegende dat het arrest de ci- 6° RECHTEN VAN DE MENS - EURO-
vielrechtelijke VOrderingen van de PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
verweerders afwijst als ongegrond; ARTT. 5.2 EN 5.4 - DRAAGWIJDTE. 
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1°, 2o en 3° De termijn waarbinnen de 
vreemdeling hager beroep kan instel
Jen tegen de beschikking van de raad
kamer waarbij een bevel tot aanhou
ding, tegen hem door een vreemde 
overheid verleend, met het oog op uit
Jevering, uitvoerbaar wordt verklaard, 
is vierentwintig uur, te rekenen van de 
dag waarop die beschikking aan de be
trokkene is betekend (1) (2). (Art. 135 
Sv.; art. 3 wet 15 maart 1874.) 

4o Niet ontvankelijk is het middel dat 
het Hoi zou verplichten tot een onder
zoek van feiten waarvoor het niet be
voegd is (3). (Art. 95 Gw.) 

5° Machtsafwending kan niet worden af
geleid uit de enkele omstandigheid dat 
een met het oog op uitlevering aange
houden verdachte van een gevangenis 
naar een andere is overgebracht. 

6° Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens en art. 5.4 van hetzelfde 
verdrag Jeggen niet de verplichting op 
de gearresteerde in te lichten over het 
rechtsmiddel dat hij kan aanwenden 
en over de termijnen waarbinnen zo
danig rechtsmiddel moet worden inge
steld. 

(FARMAKOPOULOS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9541) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 49, 860 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 20 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, en luidende als volgt : Aange
zien het arrest, door het door eiser tegen 
de beschikking van 6 februari 1985, ge
wezen door de raadkamer van de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen (inge
stelde hoger beroep) onontvankelijk te 
verklaren om reden dat het werd aange
tekend buiten de in artikel 135 van het 
Wetboek van Strafvordering voorziene 
termijn van vierentwintig uur, terwijl 
volgens de motivering van het arrest de
ze in het artikel voorziene termijn toe
passelijk zou zijn op ieder verzet of ha
ger beroep ingesteld tegen een beschik
king van de raadkamer, de artikelen 2, 
49 en 860 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 20 van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis schendt; het in het 
arrest gestelde beginsel als zou artikel 
135 van het Wetboek van Strafvordering 
steeds en in alle gevallen van toepassing 
zijn voor alle rechtsmiddelen aangewend 
tegen beschikkingen van de raadkamer 
en niet alleen artikel 135 van het Wet-
boek van Strafvordering uit zijn verband 
rukt, nu deze bepaling, gelet op de plaats 
die zij inneemt in het wetboek, immers 
uitsluitend toepasselijk is op de verwij
zing na afsluiting van het vooronder
zoek, doch bovendien klaarblijkelijk het 
bestaan van artikel 20 van de wet van 20 
april 1874 miskent, waarin immers speci
fiek voor de procedure aangaande voorlo
pige hechtenis afzonderlijke regels wer
den opgenomen, en onder meer even
eens een vervaltermijn voor het aan-

-------------------1 wenden van rechtsmiddelen tegen be
schikkingen van de raadkamer; nu noch 
het Uitleveringsverdrag van 7 maart 
1902, noch de Uitleveringswet van 15 
maart 1874 enig procedurevoorschrift be
vat terzake de ingevolge artikel 3 van 
het Uitleveringsverdrag vereiste uitvoer-

(1} Cass., 28 mei 1900 (Bull. en Pas., 1900, I, 
280) en 3 mei 1926 (ibid., 1926, I, 358); zie 
Cass., 22 juli 1960 (ibid., 1960, I, 1263, en de 
noot 1 op blz. 1263) en 23 maart 1964 
(ibid., 1964, I, 797); zie : Les Novelles, Proc. 
p€m., t. I, val. II. dtuk 1946, tw. £'extradition, 
nr. 82 en TRoussE en VANHALEWIJN, Uitleve
ring en internationale rechtshulp in strafza
ken, nr. 82, druk 1970, nr. 307, in Algem. 
Prakt. Rechtsverzameling. 

(2) Ten deze was de beschikking van de 
raadkamer waarbij het door de vreemde over
heid verleend bevel tot aanhouding uitvoer
baar was verklaard, uitgesproken op 6 feb. 
1985, en was op dezelfde dag betekend aan ei
ser die eerst op 8 feb. 1985 tegen die beschik
king hager beroep had ingesteld. 

(3) Cass., 26 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 554). 

, baarverklaring van de op 12 januari 1985 
·in Groot-Brittannie afgeleverde warrants 
of arrest, de in het arrest vastgestelde 
onontvankelijkheid wegens laattijdigheid 
van het door eiser aangetekende verzet 
dan ook elke grand mist om reden dat 
voor het aanwenden van dit rechtsmid
del nergens enige vervaltermijn in de 
wet of in het Verdrag is voorzien; het 
. Hof van Cassatie overigens reeds bij her
haling heeft beslist dat de gemeenrechte
lijke procedureregels terzake de rechts-
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pleging voor de raadkamer, zoals onder rijk Groot-Brittannie en Ierland gesloten 
meer de in beginsel tegensprekelijke uitleveringsverdrag, en 7 van de wet van 
aard van deze rechtspleging, voorzien in 15 december 1980 betreffende de toegang 
bepaling XV van het enig artikel van de tot het grondgebied, het verblijf, de ves
wet van 25 oktober 1919, niet op uitleve- tiging en de verwijdering van vreemde
ringsprocedures toepasselijk zijn, terwijl lingen, en luidende als volgt : Het arrest, 
het overigens volstrekt onverenigbaar door te stellen dat de betekening die op 
zou zijn met het in artikel 860 van het 6 februari 1985 aan eiser werd gedaan in 
Gerechtelijk Wetboek opgenomen princi-l de strafinrichting te Antwerpen op 
pe een in het Wetboek van Strafvorde- rechtsgeldige wijze de in artikel 135 van 
ring voorziene vervaltermijn toepasselijk het Wetboek van Strafvordering voorzie
te verklaren op een specifieke uitleve- ne vervaltermijn heeft kunnen doen in
ringsprocedure Iauter en aileen om reden gaan, terwijl eiser in zijn voor de appel
dat deze vervaltermijn als een gemeen- rechter genomen conclusie uitdrukkelijk 
rechtelijke regel inzake strafprocesrecht had gesteld dat deze betekening niet mo
zou moeten worden beschouwd : gelijk zou geweest zijn indien hij niet op 

Overwegende dat het door eiser 
ingestelde hoger beroep gericht is 
tegen de uitvoerbaarverklaring door 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen 
van twee bevelen tot aanhouding, 
verleend op 12 januari 1985 door de 
« Justice of the Peace » van het 
Magistrates' Court te Cambridge 
(Groot-Brittannie); 

Overwegende dat die uitvoerbaar
verklaring gebeurt met toepassing 
van artikel 3 van de Uitleveringswet 
van 15 maart 1874; dat de opsluiting 
met het oog op uitlevering geen 
voorlopige hechtenis is in de zin van 
de wet van 20 april 1874, welke wet 
ten deze niet toepasselijk is; 

onwettige wijze verder van zijn vrijheid 
was beroofd geweest en van de ene straf
inrichting naar de andere was overge
bracht geworden, dan wanneer het ar
rest niet betwist dat eisers vrijheidsbero
ving van 26 januari tot en met 6 februari 
1985 uitsluitend mocht zijn ingegeven 
met het oog op zijn verwijdering van het 
grondgebied, en eisers conclusie beant
woordt met de overweging dat niet werd 
aangetoond dat eiser Ianger dan strikt 
noodzakelijk verder werd opgesloten, 
noch dat hij tegen zijn wil in van de 
strafinrichting te Leuven naar deze van 
Antwerpen werd overgebracht, de regels 
ter zake de bewijslast in strafzaken om
keert en artikel 97 van de Grondwet, 
evenals de artikelen 3 en 4 van het Uitle
veringsverdrag van 7 maart 1902 en arti·· 
kel 7 van de Vreemdelingenwet van 15 
december 1980 schendt; zoals de tijdens 
een onwettige huiszoeking opgenomen 
bekentenissen of gedane vaststellingen 
geen grand tot veroordeling kunnen ople
veren, de uitsluitend dank zij een on
rechtmatige vrijheidsberoving mogelijk 
gemaakte proceshandelingen geen grand 
tot rechtsverval kunnen opleveren, zodat 
de betekening die op 6 februari 1985 in 
de strafinrichting te Antwerpen aan ei
ser werd gedaan, dan ook nietig is en 
door de appelrechter van onwaarde had 
dienen te worden verklaard: a) de regels 
van de bewijslast werden miskend door
dat in het arrest aan eiser wordt verwe-

Overwegende dat de termijn van 
vierentwintig uur bepaald bij artikel 
135 van het Wetboek van Strafvor
dering om hoger beroep in te stellen 
tegen beschikkingen van de raadka
mer toepasselijk is op aile beschik
kingen van deze rechtsmacht, inbe
grepen deze die een door een bui
tenlandse gerechtelijke overheid 
verleend bevel tot aanhouding, met 
het oog op uitlevering uitvoerbaar 
verklaren; ten niet te hebben aangetoond dat hij 

860 Ianger dan strikt noodzakelijk voor zijn 
ten verwijdering van het grondgebied van 

zijn vrijheid werd beroofd, dan wanneer 

Dat aldus de artikelen 49 en 
van het Gerechtelijk Wetboek 
deze geen toepassing vinden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede mid del, afgeleid uit. 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3 en 4 van het op 29 oktober 
1901 (Belgisch Staatsblad 7 maart 1902) 
tussen Belgie en het Verenigd Konink-

eiser, krachtens artikel 4 van het Uitle
veringsverdrag van 7 maart 1902, reeds 
op 25 januari 1985 in vrijheid had moe-· 
ten zijn gesteld, terwijl men zich op arti
kel 7 van de Vreemdelingenwet beroept 
om de verdere vrijheidsberoving van ei
ser te rechtvaardigen, het niet aan de 
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verdachte is om aan te tonen dat hier 
rechtsmisbruik werd gepleegd, doch inte
gendeel de vervolgende partij, en zij ai
leen, de bewijslast draagt van de rede
nen die dan wel zouden moeten recht
vaardigen waarom men eiser na meer 
dan 11 dagen vrijheidsberoving nog 
steeds (niet) van het grondgebied had 
verwijderd; het van algemene bekend
heid is dat om een vreeemdeling van het 
grondgebied te verwijderen geen 11 da
gen vrijheidsberoving nodig zijn, zodat 
het arrest, door impliciet te stellen dat 
deze vrijheidsberoving wel beantwoordde 
aan de in artikel 7 van de Vreemdelin
genwet gestelde voorwaarden, een vorm 
van machtsafwending heeft toegestaan 
die model kan staan voor alle leerboe
ken, nu het immers evident en klaarblij
kelijk is dat men eiser gewoon verder 
heeft vastgehouden omdat men wist dat 
het officieel uitleveringsverzoek van 
Groot-Brittannie onderweg was en eerst
daags te Brussel zou toekomen; b) de ap
pelrechter in het arrest de regels van de 
bewijslast evenzeer heeft miskend door 
te beweren dat eiser niet aantoont tegen 
zijn wil in naar de strafinrichting te Ant
werpen te zijn overgebracht, dan wen
neer eiser, krachtens artikel 4 van het 
Uitleveringsverdrag van 7 maart 1902, 
reeds op 25 januari 1985 in vrijheid had 
moeten zijn gesteld en hij vanzelfspre
kend niet vrijwillig vanuit Leuven terug 
naar Antwerpen is gekomen, nu men 
hem immers destijds had voorgehouden 
dat hij naar de strafinrichting te Leuven 
werd overgebracht om van daaruit naar 
de luchthaven van Zaventem te kunnen 
worden vervoerd, alwaar hij op een 
vllegtuig met bestemming naar eigen 
keuze zou worden geplaatst; het ook hier 
aan de vervolgende partij was om het 
akkoord van eiser met deze overbren
ging van de strafinrichting te Leuven 
naar de strafinrichting te Antwerpen aan 
te tonen, terwijl het feit dat eiser voor
heen steeds geweigerd heeft vrijwillig in 
te stemmen met de gevraagde uitleve- · 
ring naar Groot-Brittannie, meteen ook 
bewijst dat hij geen medewerking aan 
dit verzoek wilde verlenen en dus zeker 
niet vrijwillig naar Antwerpen zal zijn ge
komen om hier het officieel uitleve
ringsverzoek in ontvangst te nemen, dan 
wanneer hij elk uur verwachtte te wor
den opgehaald om naar de luchthaven 
van Zaventem te worden gebracht; 
krachtens artikel 3 van het Uitleverings
verdrag van 7 maart 1902 de raadkamer, 
bevoegd om het in het buitenland ver
leende aanhoudingsmandaat uitvoerbaar 

te verklaren, deze is van de verblijf
plaats van de verdachte of van de plaats 
waar hij aangetroffen wordt; dat de ap
pelrechter zodoende de onbevoegdheid 
van de raadkamer te Antwerpen had be
horen vast te stellen, vermits men eiser 
op grond van de Vreemdelingenwet in de 
strafinrichting te Leuven had opgesloten, 
terwijl eiser in Belgie over geen andere 
verblijfplaats beschikte; de appelrechter 
zodoende in zijn arrest een tweede 
machtsafwending heeft toegestaan door 
impliciet te bevestigen dat men zogezegd 
op grond van artikel 7 van de Vreemde
lingenwet van 15 december 1980 gerech
tigd was eiser zo maar van de strafinrich
ting te Leuven naar Antwerpen te doen 
overbrengen, waardoor meteen een ande
re rechtbank territoriaal bevoegd werd 
(dan) deze binnen wier rechtsgebied de 
verdachte op last van de overheid zelf 
verbleef: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de stukken van uitlevering 
en van de beschikking van uitvoer
baarverklaring van 6 februari 1985 
aan eiser werden betekend op de 
plaats waar hij kon aangetroffen 
worden op het ogenblik van het ver
zoek, zijnde de gevangenis te Ant
werpen; dat aldus de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen bevoegd was voor de uit
voerbaarverklaring van de bevelen 
tot aanhouding ( artikel 3 van het 
Verdrag van 29 oktober 1901 en niet 
van 7 maart 1902, wat de datum is 
van de bekendmaking van het Ver
drag in het Belgisch Staatsblad); 

Overwegende dat nu eiser, zoals 
hij zelf in zijn appelconclusie en in 
het middel vermeldt, bij het verstrij
ken van de in artikel 4 van het Ver
drag voorziene termijn van veertien 
dagen opgesloten bleef met toepas
sing van artikel 7 van de Vreemde
lingenwet, dit artikel 4 van het Ver
drag niet werd geschonden; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel, voor zover het aan
voert dat de opsluiting van eiser 
met toepassing van artikel 7 van 
de Vreemdelingenwet niet beperkt 
bleef tot de tijd die strikt noodzake
lijk was voor de uitvoering van de 
beoogde maatregel (bevel het grond
gebied te verlaten) het Hof zou ver-
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plichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is; 
dat het middel in zoverre niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat de enkele over
brenging van eiser van de gevange
nis van Leuven naar deze van Ant
werpen, bij afwezigheid van keuze
recht voor een aangehoudene van 
een gevangenis van verblijf, geen 
machtsafwending oplevert; 

Overwegende dat de appelrechters 
de desbetreffende conclusie van ei
ser beantwoorden door vast te stel
len dat uit niets blijkt dat eiser te
gen zijn wil van Leuven naar Ant
werpen werd gebracht, dat niet 
blijkt dat eiser langer dan strikt 
noodzakelijk voor zijn verwijdering 
van het grondgebied werd opgeslo
ten en dat eiser, verdacht van een 
gruwelijke moord in Engeland, niet 
als een gewoon passagier aan een 
vervoermiddel voor zijn verwijde
ring kon toevertrouwd worden; dat 
zij aldus de bewijslast niet omkeren, 
noch enig bewijs aan eiser opleggen, 
doch enkel de door eiser aangevoer
de gegevens op hun bewijswaarde 
beoordelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5.2 en 5.4 van het Verdrag 
van 4 november 1950 tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, en luidende als 
volgt : Het arrest ten slotte, door te stel
len dat, nu in het exploot van betekening 
van 6 februari 1985 de vermelding stond 
opgenomen dat verdachte binnen de 48 
uur door de procureur des l(onings zou 
worden gehoord en verzocht werd zich 
desgewenst onmiddellijk in verbinding te 
stellen met zijn advocaat, eiser in de 
mogelijkheid werd gesteld tijdig kennis 
te nemen van de rechtsmiddelen die hij 
tegen de beschikking tot exequatur kon 
aanvoeren, terwijl in de voor de appel
rechter genomen conclusie was aange
voerd dat eiser geen telefoon ter beschik
king had en zodoende slechts na het 
verstrijken van de in artikel 135 van het 
Wetboek van Strafvordering bedoelde 
termijn (voor zover deze van toepassing 
zou zijn, quod non) met zijn raadsman 

contact kon hebben en van het bestaan 
van een vervaltermijn kennis krijgen, de 
artikelen 97 van de Grondwet en 5.2, 
evenals 5.4 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens van 4 
november 1950 schendt; de verdachte 
krachtens voormelde bepalingen van het 
Verdrag immers had moeten worden 
ingelicht over de nog aanvechtbare aard 
van de nog niet in kracht van gewijsde 
getreden beschikking tot exequatur, en 
de wijze waarop hij alsnog bij de Rech
terlijke Macht een voorziening tegen de 
hierop gestoelde vrijheidsberoving kon 
indienen; dat vanzelfsprekend aan deze 
vereiste niet werd voldaan door de loute
re aanbeveling in het exploot van bete
kening om onmiddellijk contact op te ne
men met een advocaat, terwijl het ge
woon onaanvaardbaar is dat een ver
dachte verval van rechten oploopt om 
zich tegen zijn verdere vrijheidsberoving 
te verzetten, zonder nog maar te weten 
dat een vervaltermijn bestaat, terwijl de
ze vervaltermijn dan nog zo kort werd 
gemaakt dat het in de praktijk niet mo
gelijk is maatregelen te treffen vooraleer 
de termijn reeds verstreken is: 

Overwegende dat de artikelen 5.2 
en 5.4 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, het 
eerste de inlichting van een gearres
teerde betreft omtrent de redenen 
van zijn arrestatie en de beschuldi
gingen welke tegen hem zijn inge
bracht, het tweede het recht betreft 
om voorziening bij de rechter te vra
gen, welk recht als dusdanig ten de
ze niet wordt ontkend; dat die bepa
lingen niet de verplichting opleggen 
de gearresteerde bovendien in te 
lichten over het rechtsmiddel dat 

. kan worden ingesteld en over de 
termijnen waarbinnen zodanig 
rechtsmiddel moet worden ingesteld; 
dat het arrest, door de onaantastba
re feitelijke vaststelling dat eiser in 
de mogelijkheid werd gesteld tijdig 
kennis te nemen van de rechtsmid
delen die hij kon aanwenden tegen 
de beschikking, met toevoeging dat 
het een loutere bewering is van ei
ser dat hij de mogelijkheid hiertoe 
niet kreeg, het in het middel vermel
de verweer van eiser beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

21 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advcoaat-generaal - Advocaat: mr. Dirk 
Grootjans, Antwerpen. 

Nr. 570 

2' KAMER - 21 mei 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 

TOT AANHOUDING - BEVEL MET OPGAVE 
VAN HET FElT W AARVOOR HET IS VERLEEND 
EN VERMELDING VAN DE WET WAARIN DIT 
FElT ALS MISDAAD OF WANBEDRIJF WORDT 
OMSCHREVEN - TOEREIKENDE VERMELD!N
GEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BE

sussrNGEN VAN DE ONDERZOEKSGERECH
TEN DIE OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
OORDELEN - IN DE REGEL, GEEN VERPLICH
TING DE PLAATS EN DE DATUM VAN DE FEl
TEN DIE AAN HET BEVEL TOT AANHOUDING 
TEN GRONDSLAG LIGGEN, TE VERMELDEN -
U!TZONDERINGSGEVAL. 

1 o Het bevel tot aanhouding moet onder 
meer vermelden het aan de betrokke
ne ten laste gelegde feit en de wetsbe
palingen krachtens welke dit feit straf
baar is, opdat kan worden nagegaan of 
voorlopige hechtenis wettelijk toegela
ten is; geen enkele wettelijke bepaling 
schrijft voor dat het bevel tot aanhou
ding de datum en de plaats van het 

ten laste gelegde feit moet vermelden 
(1). 

2o De onderzoeksgerechten die over de 
voorlopige hechtenis oordelen, zijn er 
niet toe gehouden in hun beslissingen 
de plaats en de datum van de feiten 
die aan het bevel tot aanhouding ten 
grondslag liggen, te vermelden, tenz1j 
wanneer betreffende die plaats en die 
datum een betwisting wordt opgewor
pen die de ontvankelijkheid van de 
strafvordering of de bevoegdheid van 
het onderzoeksgerecht betreft (2}. 

(VERME!REN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9538) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1985 gewe·· 
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 96 van het 
Wetboek van Strafvordering, 5, § 2, van 
het Europees Verdrag van 4 november 
1950 tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, goedgekeurd door de wet van 13 
mei 1955, 21 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 7 en 97 van 
de Grondwet, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de rechten van verde
diging, 

doordat het arrest, door bevestiging 
van de beroepen beschikking, het bevel 
tot aanhouding van eiser van 24 februari 
1985 bevestigt en de geldigheid ervan 
vaststelt, onder meer om de redenen : 
« dat de feiten waarvoor het bevel werd 
verleend alsmede de wetten waarin deze 
feiten als misdaad of als wanbedrijf wor
den omschreven, werden aangewezen zo
als vereist; dat het mandaat voor ver-

(1) Cass., 2 april 198~,; A.R. nr. 9439, supra, 
nr. 469. Zie Cass., 15' feb. 1897 (Bull. en 
Pas., 1897, I, 96) en 5 mei 1975 (A. C., 1975, 
biz. 973). 

(2) Zie Cass., 23 sept. 1942 ( BulJ. en 
Pas., 1942, I, 196) en 4 jan. 1977 (A.C., 1977, 
biz. 479) en Cass., 2 april 1985, A.R. nr. 9439, 
supra nr. 469. 
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dachte begrijpelijk en verstaanbaar is en 
hij voor de aflevering ervan omstandig 
werd ondervraagd en verdachte niet kan 
beweren geen kennis te hebben gehad 
van de feiten waarvan hij als mededader 
verdacht wordt (Fair Trial); ... dat de 
rechten van verdachte zoals deze be· 
staan voor de onderzoeksrechtsmachten 
in casu niet werden gekrenkt "• 

terwijl, eerste onderdeel, het bevel tot 
aanhouding de opgave van het feit waar· 
voor het wordt verleend, moet bevatten 
(artikel 96 van het Wetboek van Straf· 
vordering) en iedere aangehoudene on· 
verwijld op de hoogte moet worden ge· 
bracht van de redenen van zijn arresta· 
tie en van alle beschuldigingen welke 
tegen hem zijn ingebracht (artikel 5, § 2, 
van het voormeld Europees Verdrag), 
waaruit voortvloeit dat iedere aangehou· 
dene op de hoogte moet worden gebracht 
niet alleen van de juridische kwalificatie 
van het misdrijf waarvoor hij wordt aan· 
gehouden maar ook van de algemene 
omstandigheden waaronder de plaats en 
datum waarop het ten laste gelegde mis· 
drijf zou zijn gepleegd, om zich degelijk 
te kunnen verdedigen, en gezien de pro· 
cedure van bevestiging van het bevel tot 
aanhouding mondeling geschiedt, zonder 
inzage van het dossier, de vervulling van 
de verplichting tot kennisgeving van de 
« redenen " moet blijken uit het bevel 
zelf; het bevel tot aanhouding van eiser 
slechts vermeldt dat hij beticht wordt 
van « mededaderschap diefstal met ge
weld of bedreiging door twee of meer 
personen met gebruik van wapens, feit 
voorzien en gestraft door de artikelen 66, 
461, 468, 472 van het Strafwetboek ''• zon· 
der aanduiding yan enige andere om· 
standigheden, zoals onder meer plaats 
en datum waarop bedoelde feiten zouden 
zijn gepleegd, zodat het bevel tot aan· 
houding haar niet toeliet zich degelijk te 
verdedigen, en het arrest dit bevel niet 
mocht bevestigen en zijn geldigheid niet 
mocht vaststellen zonder de artikelen 96 
van het Wetboek van Strafvordering, 5, 
§ 2, van het voormeld Europees verdrag 
en het algemeen rechtsbeginsel van de 
rechten van de verdediging te schenden, 
en 7 van de Grondwet; 

tweede onderdeel, nu eiser de ver· 
volgbaarheid van de hem ten laste geleg
de feiten in conclusie betwistte en name· 
lijk « de bevoegdheid van de rechter in 
het bijzonder en van de Belgische rech· 
ter in het algemeen alsook de mogelijke 
verjaring van het aan beklaagde aange· 
wreven misdrijf •• in vraag stelde (conclu
sie blz. 2, punt 7), het onderzoeksgerecht 

gehouden was de datum en de plaats 
van de ten laste gelegde feiten in zijn 
beslissing te preciseren, daar er aan· 
gaande deze datum en plaats een betwis· 
ting werd opgeworpen die de verj aring 
en dus de ontvankelijkheid van de straf
vordering en de bevoegdheid van de ten 
deze oordelende rechtsmachten aanbe
langt, zodat het arrest, door, zonder pre· 
cisering van datum en plaats van het ten 
laste gelegde misdrijf, de beschikking 
waartegen beroep die evenmin enige pre· 
cisering van dien aard bevat, te bevesti
gen, de artikelen 96 van het Wetboek 
van Strafvordering, 5, § 2, van het voor· 
meld Europees verdrag, 21 van de wet 
van 17 april 1878, 7 van de Grondwet, en 
het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging schendt en min· 
stens het middel van eiser nopens de 
ontvankelijkheid van de strafvordering, 
haar mogelijke verjaring en de bevoegd· 
heid van de oordelende rechtsmachten 
onbeantwoord laat en dus niet regelma· 
tig is gemotiveerd (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre eiseres zich beroept op 
artikel 97 van de Grondwet, naar 
recht faalt, vermits dat artikel niet 
van toepassing is op de onderzoeks
gerechten die uitspraak doen inzake 
voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat het bevel tot 
aanhouding onder meer het aan be
trokkene ten laste gelegde feit, als
mede de wetsbepalingen krachtens 
welke dit feit strafbaar is, moet aan
duiden, om te kunnen nagaan of 
voorlopige hechtenis wettelijk toege
laten is; 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling voorschrijft dat 
het bevel tot aanhouding de datum 
en/of de plaats van het ten laste ge
legde misdrijf moet aanduiden; 

Overwegende dat de onderzoeks
gerechten die over de voorlopige 
hechtenis oordelen er evenmin toe 
gehouden zijn in hun beslissingen 
de plaats en/of de datum van de fei
ten die aan het aanhoudingsman
daat ten grondslag liggen, te vermel
den, tenzij wanneer betreffende die 
plaats en/of die datum betwisting 
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wordt opgeworpen die de ontvanke
lijkheid van de strafvordering of de 
bevoegdheid van het onderzoeksge
recht aanbelangt; 

Nr. 571 

2" KAMER - 22 mei 1985 

Overwegende dat eiseres voor de CASSATIE _ BEVOEGDHEID _ STRAFZAKEN 
kamer van inbeschuldigingstelling - VERSCHRIJVING IN HET EXPLOOT VAN BE-
concludeerde ZOals in het Onderdeel TEKENING VAN EEN AKTE VAN HOGER BE-
is weergegeven; 

Dat zij aldus de vervolgbaarheid 
in Belgie wegens de haar ten laste 
gelegde feiten en de bevoegdheid 
van de ten deze oordelende onder
zoeksgerechten betwistte, alsmede 
de ontvankelijkheid van de strafvor
dering; 

Overwegende dat het arrest noch 
met de in het middel weergegeven 
consideransen, noch met enige an
dere redengeving de conclusie van 
eiseres beantwoordt; dat het aldus 
het Hof in de onmogelijkheid stelt 
de wettigheid van het bevel tot aan
houding te beoordelen en zodoende 
artikel 4 van de wet van 20 april 
1874 schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het tweede middel 
en de overige middelen die niet tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden ar
rest; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wij st de zaak naar het Hof van Be
roep te Gent, kamer van inbeschul
digingstelling. 

21 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -

ROEP- BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE 
TE VERBETEREN. 

Om een cassatiemiddel te beoordelen is 
het Hof bevoegd om een verschrijving 
in het exploot waarbij de akte van het 
door de procureur des }(onings tegen 
een vonnis van de politierechtbank 
ingestelde hager beroep aan eiser 
wordt betekend, te verbeteren wan
neer die verschrijving duidelijk blijkt 
uit de stukken van de rechtspleging 
(1). 

(VALENCE T. LANDS BOND VAN DE NEUTRALE 
MUTUALITEITSVERBONDEN, FAVEAU, G!LSOUL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4152) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 december 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hoei; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 174, 205 van 
het Wetboek van Strafvordering, 860, 
tweede lid, en 865 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat de correctionele rechtbank het 
hager beroep van de procureur des Ko
nings tegen een vonnis van de politie
rechtbank waarbij eiser werd vrijgespro
ken, ontvankelijk heeft verklaard, hem 
heeft veroordeeld tot een geldboete, hem 
volledig burgerrechtelijk aansprakelijk 
heeft verklaard voor het ongeval en hem 
veroordeeld heeft tot betaling van scha
devergoeding aan de burgerlijke par-

Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge-1----------------
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Dela
haye. 

(1) Zie Cass., 28 nov. 1966 (Bull. en 
Pas., 1967, I, 403) en 6 april 1978 (A.C., 1978, 
899). 
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tijen, ofschoon het beroep van het open
baar ministerie niet is betekend overeen
komstig de in het middel vermelde 
bepalingen van het Wetboek van Straf
vordering; dat deze, bij exploot van ge
rechtsdeurwaarder gedane betekening 
immers dagtekent van , 2 april 1983 en 
het beroepen vonnis door de Politierecht
bank te Hoei is uitgesproken op 12 
maart 1984; dat door die verkeerde dag
tekening niet kan worden nagegaan of 
het exploot is betekend binnen de wette
lijke termijnen, dat het hier derhalve 
gaat om een schending van een op straf
fe van nietigheid voorgeschreven vorm, 
hetgeen krachtens de artikelen 408 en 
413 van het Wetboek van Strafvordering, 
benevens de vernietiging van de op de 
strafvordering gewezen beslissing, steeds 
de vernietiging van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering tot gevolg 
heeft: 

Overwegende dat het vonnis, bij 
de uitspraak over de hogere beroe
pen die door het openbaar ministe
rie en door de verweerders, burger
lijke partijen, waren ingesteld tegen 
de beslissing van de rechtbank 
waarbij eiser was vrijgesproken van 
de hem ten laste gelegde feiten, 
laatstgenoemde wegens die feiten 
veroordeelt tot een geldboete; 

Overwegende dat het exploot hou
dende betekening van het hoger be
roep van de procureur des Konings 
aan eiser verkeerdelijk de dagteke
ning van 2 april 1983 in plaats van 2 
april 1984 draagt; 

Overwegende dat nochtans uit 
vermeldingen van dat exploot blijkt 
dat het vonnis, waartegen het open
baar ministerie hoger beroep instelt, 
op 12 maart 1984 is uitgesproken 
door de Politierechtbank te Hoei en 
dat de door de procureur des Ko
nings aan de gerechtsdeurwaarder 
gerichte vordering de dagtekening 
van 28 maart 1984 draagt; dat bo
vendien uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
eiser op 3 april 1984 het bewijs van 
ontvangst van dat exploot heeft ge
tekend; dat op dat stuk vermeld 
stond dat de betekening was ge
schied bij exploot van 2 april 1984; 
dat bijgevolg de vermelding van 
een verkeerde dagtekening op het 

exploot van gerechtsdeurwaarder 
H. Chatelain een gewone schrijffout 
is die moet worden rechtgezet; dat 
het hier gaat om een verschrijving 
waardoor niemand in dwaling kon 
worden gebracht, zodat de correctio
nele rechtbank op wettige wijze het 
hoger beroep van het openbaar mi
nisterie ontvankelijk heeft ver
klaard; dat het Hof, aan de hand 
van die verbetering, kan nagaan of 
de betekening van het hoger beroep 
geschied is binnen vijfentwintig da
gen te rekenen van de uitspraak 
van de beroepen beslissing; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 
Over het derde middel, 

II .... 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
vierde middel van eiser dat geen be
trekking heeft op de ontvankelijk
heid van de voorziening, doch enkel 
op de beslissingen op de tegen hem 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

22 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. E. en M. Charpentier, Hoei. 

Nr. 572 

2' KAMER - 22 mei 1985 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - OVERTREDING INZAKE WEG 
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VERKEER - BEKLAAGDE DIE ALS ~IILITAIR 
DEEL UITMAAKT VAN EEN TROEP TE YELDE 
- BEVOEGDHEID VAN HET lVIILITAIR GE
RECHT. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE EN VAN DE VAN HEM BUR
GERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PART!J
VERNIETIGING OP HET CASSATIEBEROEP VAN 
BEKLAAGDE - GEVOLG T.A.V. DE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 

1" Alleen het militair gerecht is bevoegd 
voor de berechting van een militair die 
deel uitmaakt van een troep te velde 
en die vervolgd wordt wegens overtre
ding van de wetten en reglementen in
zake wegverkeer (1}. (Art. 23 wet van 
15 juni 1899.) 

2" Wanneer de beslissing houdende ver
oordeling van de beklaagde op de 
strafvordering wordt vernietigd op zijn 
cassatieberoep en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij zich regelmatig 
in cassatie heeft voorzien, brengt die 
cassatie vernietiging mee van de be
slissing dat de burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij gehouden is tot beta
ling van de geldboete en de kosten (2}. 

(THESIA D., THESIA J., CHAMBERLAN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4175} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 januari 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Dinant; 

I. Op de voorziening van Denis 
Thesia, beklaagde : 

tikelen 23, eerste lid, 3", en 23, derde lid, 
van de wet van 15 juni 1899 houdende ti
tel I van het Wetboek van Strafrechtsple
ging voor het leger : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, met wijziging van de be
slissing van de politierechtbank, 
zich bevoegd heeft verklaard ten 
aanzien van eiser, die op het ogen
blik van de feiten beroepsmilitair 
was en vervolgd werd wegens 
vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, rij
den onder invloed en overtreding 
van het Wegverkeersreglement; 

Dat ze die beslissing grondt op de 
overweging dat, krachtens artikel 
21, 3" (lees 23, eerste lid, 3°) van de 
wet van 15 juni 1899 houdende titel 
I van het Wetboek van Strafrechts
pleging voor het leger, de gewone 
rechtsmacht alleen bevoegd was om 
de militairen te oordelen voor mis
drijven tegen de wetten en verorde
ningen op het wegverkeer; dat ze 
echter niet heeft nagegaan of eiser, 
zoals de eerste rechter had vastge
steld, behoorde « tot de 4• Jagers te 
paard, eskadron EMS-Arnsberg » in 
de Bondsrepubliek Duitsland, en of 
hij derhalve deel uitmaakte van een 
op mars of te velde zijnde troep in 
de zin van artikel 23, derde lid, van 
de wet van 15 juni 1899; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank aldus haar beslissing niet 
naar recht verantwoordt; dat krach
tens artikel 23, derde lid, het mili
tair gerecht alleen bevoegd is ten 
aanzien van een militair die deel 
uitmaakt van een te velde zijnde 
troep en die wordt vervolgd wegens 
overtredingen van de wetten en ver
ordeningen op het wegverkeer; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar-

II. Op de voorzieningen van Jean 
Thesia en Gilda Chamberlan, bur 

-----------------1 gerrechtelijk aansprakelijke par
(1) Cass., 18 jan. 1984, A.R. nr. 3365 

(A.C., 1984-85, nr. 262). 
tijen: 

(2) Cass., 11 jan. 1983, A.R. nr 7406 Overwegende dat de vernietiging 
(A.C., 1982-83, nr 274). van de beslissing op de tegen de be-
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klaagde Denis Thesia ingestelde 
strafvordering de vernietiging tot 
gevolg heeft van de beslissing waar- · 
bij de eisers voor hun minderjarige 
zoon burgerrechtelijk aansprakelijk 
worden verklaard voor de wegens 
het eerste feit tegen hem uitgespro
ken geldboete en voor de kosten van 
de strafvordering in hoger beroep; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
door de eisers aangevoerde middel 
dat niet tot cassatie zonder verwij
zing kan leiden, 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 Namen, zit
ting houdende in hoger beroep. 

22 mei 1985 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. F. Remy, Dinant. 

Nr. 573 

2" KAMER - 22 mei 1985 

ONDERZOEKSGERECHTEN- BESCHIK

KING VAN DE RAADKAMER TOT VERWIJZING 
VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONE
LE RECHTBANK - DOSSIER NIET MEDEGE
DEELD AAN DE VERDACHTE EN DIENS 
RAADSMAN- SCHENDING VAN DE WET VAN 
25 OKT. 1919, ENIG ARTIKEL, § XV - VERNIETI

GING VAN DE VERWIJZENDE BESCHIKKING 

§XV, van de wet van 25 okt. 1919 geen 
inzage hebben kunnen nemen van de 
stukken van het dossier v66r de door 
de raadkamer gewezen beschikking tot 
verwijzing, dan is die beschikking nie
tig evenals de rechtspleging en de 
daaropvolgende veroordelende beslis
singen (1). 

(MAUPIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4269) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen : 1 o de beschikking, 
op 18 juni 1984 gewezen door de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel; 2° het ar
rest, op 29 juni 1984 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 
3° het arrest, op 13 februari 1985 ge
wezen door de correctionele kamer 
van het Hof van Beroep te Brussel; 

Over de twee voorzieningen : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van het 
enig artikel, § XV, van de wet van 25 ok
tober 1919 tot tijdelijke wijziging van de 
rechterlijke inrichting en van de rechts
pleging voor de hoven en rechtbanken : 

Overwegende dat blijkens de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel die eiser, na aanneming van 
verzachtende omstandigheden, naar 
de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, eiser en zijn raadsman 
geen inzage hebben kunnen nemen 
van de stukken van het onderzoek 
die ten minste achtenveertig uur 
v66r de beraadslaging van de met 
de regeling van de procedure belas
te kamer ter griffie moesten worden 
neergelegd; 

Overwegende dat die beschikking 
vermeldt dat het door eiser aange
voerde middel « betreffende de 

EN VAN DE DAAROPVOLGENDE BESUSSIN- ~-------------------------------
GEN. 

Wanneer de verdachte en diens raads
man in strijd met het enig artikel, 

(1) Cass., 16 nov. 1937 (Bull. en Pas., 1937, I, 
343); en de verwijzingen in cone!. O.M. in Rev. 
dr. pen., 1986, biz. 116; 8 jan. 1985, A.R. 
nr. 8839 (ibid., 1984-85, nr. 271). 
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schending van (zijn) recht van ver- samengestelde raadkamer van de 
dediging al evenmin gegrond is, nu Rechtbank van Eerste Aanleg te 
daarin niet wordt aangetoond hoe Brussel. 
dat recht zou zijn geschonden, ver
mits uit de gegevens van de stukken 
van het onderzoek blijkt dat de te
gen (hem) bewezen verklaarde be
standdelen van het misdrijf sedert 
(zijn) laatste verschijning voor de 
raadkamer op 18 mei 1984 zijn blij
ven bestaan en de na die datum be-
volen onderzoeksverrichtingen de 
aard van die bezwaren in geen en-
kel opzicht hebben gewijzigd », en 
bijgevolg beslist om eiser onder be-

22 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Geiljkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. P. Vanderveeren, 
Brussel. 

vel tot aanhouding naar de correc- Nr. 574 
tionele rechtbank te verwijzen we-
gens de hem ten laste gelegde 
feiten; 

Overwegende dat de beschikking 
tot verwijzing aldus het enig artikel, 
§ XV, tweede lid, van de wet van 25 
oktober 1919 schendt en moet wor
den nietig verklaard; dat de vernieti

2' KAMER - 22 mei 1985 

1" VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND-
HAVING - MOTlVERlNG. 

ging van die beschikking de vernie- 2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.2 

tiging van de rechtspleging en van 
de daaropvolgende beslissingen tot 
gevolg heeft; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door eiser aangevoerde middelen, 
die niet tot ruimere cassatie of tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt, in zoverre ze op 
eiser betrekking hebben, de op 18 
juni 1984 gewezen beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel, behal
ve in zoverre daarbij verzachtende 
omstandigheden werden aangeno
men, alsook de rechtspleging en de 
beslissingen die daarop zijn gevolgd, 
met name het op 13 februari 1985 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen arre:;;t; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- HANDHAVlNG VAN DE VOORLOPlGE HECH-
TENlS - BESLlSSlNG VAN HET ONDERZOEKS-
GERECHT GEMOTlVEERD DOOR DE VASTSTEL-
LING DAT DE GEHECHTE PERSOON DE HEM 
TEN LASTE GELEGDE FElTEN HEEFT GE
PLEEGD - MlSKENNlNG VAN HET VERMOE
DEN VAN ONSCHULD. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 14, 

§ 2, lNTERNATlONAAL VERDRAG lNZAKE BUR
GERRECHTEN EN POLlTlEKE RECHTEN -
HANDHAVlNG VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NlS- BESLISSING VAN HET ONDERZOEKSGE
RECHT GEMOTIVEERD DOOR DE VASTSTEL
LlNG DAT DE GEHECHTE PERSOON DE HEM 
TEN LASTE GELEGDE FElTEN HEEFT GE
PLEEGD - MlSKENNlNG VAN HET VERMOE
DEN VAN ONSCHULD. 

1", 2" en 3" Het onderzoeksgerecht dat, 
om de handhaving van de voorlopige 
hechtenis van een persoon te bevelen, 
vaststelt dat deze de hem ten laste ge
Jegde feiten heeft gepleegd, miskent 
het vermoeden van onschuld vastge
legd in de artt. 6.2 Verdrag Rechten 
van de Mens en 14, § 2, Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en poli
tieke rechten (1}. 

nietigde beslissingen; laat de kosten 1----------------
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de anders 

(1) Cass., 13 maart 1985, A.R. nr 4159 
(A.C., 1984-85, nr. 422). 
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{SCHILTZ) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 4317) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het onderzoeksgerecht, door de 
vermelding « met aanneming van de 
5ronden van de vordering » in het be
streden arrest, zich niet beperkt tot een 
onderzoek van de tegen eiser bestaande 
schuldaanwijzingen, maar zich tevens 
uitspreekt over de eigenlijke schuldvraag 
of, althans, de ten laste gelegde feiten 
waaraan eiser, naar zijn zeggen, niet 
heeft deelgenomen, bewezen verklaart 
door de vorderingen van het openbaar 
ministerie over te nemen volgens welke 
« de twee beklaagden hem weest te lijf 
zijn gegaan ... de verdachten, na hem te 
hebben bedreigd ... hem slagen met een 
knuppel te hebben toegediend en hem 
met het gezicht in het oorkussen te heb
ben geduwd, van hun slachtoffer gedaan 
kregen ... en zich van de inhoud meester 
hebben gemaakt ... de verdachten ook 
verschillende wapens hebben meegeno
men »; 

Overwegende dat het arrest, dat 
de redengeving van de vordering 
van het openbaar ministerie over
neemt, onder meer vermeldt dat de 
verdachten die vergezeld waren van 
drie minderjarigen, in de nacht van 
25 november 1984 de drieenzeventig
jarige Paul Marie woest te lijf zijn 
gegaan, nadat ze zich door braak 
toegang tot diens waning hadden 
verschaft en hem in zijn slaap had
den overvallen, dat de verdachten, 
na Marie met een mes te hebben 
bedreigd, hem slagen met een knup
pel hebben toegebracht en hem met 

geveer een bedrag van 400.000 frank 
in contanten en cheques, dat zij bo
vendien verschillende, aan Marie 
toebehorende wapens hebben mee
genomen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, dat ten deze uitspraak moest 
doen als onderzoeksgerecht en zich 
over de schuld van verdachte slechts 
mocht uitspreken, in zoverre dat no
dig was om zijn internering of de 
opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling te gelasten, door die 
vermeldingen heeft vastgesteld dat 
eiser de feiten had gepleegd waar
van hij wordt verdacht; dat het der
halve het vermoeden van onschuld 
miskent dat is vastgelegd in de arti
kelen 6.2 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den en 14.2 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen die niet tot cassa
tie zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

het gezicht in het oorkussen hebben . • . 
geduwd, waarna ze van hun slachof- 22 me1 1985 - 2 ka~er - Voc:rzJtter : 
fer gedaan kregen dat hij hun ver- de h. Stranard, afdelm!Js:voorZitter . :-

. . . Verslaggever: de h. Helvetms - Geiljk-
telde waar ziCh de sleutel van ZIJn Juidende conclusie van de h Velu advo-
kluis bevond; dat zij zich meester I caat-generaal - Advocaat: ·mr. jamart, 
maakten van de inhoud, dat was on- Namen. 
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Nr. 575 

1• KAMER - 23 mei 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ARTIKEL 6.1- GEVAL WAARIN DIE BEPALING 
TOEPASSELIJK IS OP EEN TUCHTPROCEDURE 
- RECHTERLIJKE INSTANTIE DIE AAN DE GE
STELDE VEREISTEN MOET VOLDOEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ARTIKEL 6.1 - TUCHTSANCTIE- SCHORSING 
- RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER -
DRAAGWIJDTE. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN 

ONAFHANKELIJKE RECHTER - BEGRIP. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN 
ONAFHANKELIJKE RECHTER - BEGRIP. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN - BEROEPEN BESLISSING NIE
TIG DOORDAT HET RECHTSCOLLEGE, WE
GENS ZIJN SAMENSTELLING, NIET VOLDEED 
AAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL BE
TREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
RECHTER - BESLISSING IN HOGER BEROEP 
NIETIG DOORDAT ZIJ DIE BESL!SSING NIET 
NIETIG HEEFT VERKLAARD. 

2' Wanneer een beslissing van de provin
ciale raad van de Orde van Geneeshe
ren als tuchtsanctie een schorsing in 
het recht de geneeskunde uit te oefe
nen heeft opgelegd en tegen die beslis
sing hager beroep is ingesteld bij de 
raad van beroep, is het, voor de nako
ming van de regel van art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, 
volgens welke de zaak door een onpar
tijdige rechterlijke instantie moet wor
den behandeld, voldoende dat die regel 
in acht wordt genomen door de raad 
van beroep, die immers een jurisdic
tioneel lichaam met valle rechtsmacht 
is en bevoegd om de beslissingen van 
de provinciale raad in feite en in 
rechte te toetsen (2). 

3' De regel volgens welke de rechter on
afhankelijk en onpartijdig moet zijn, is 
een algemeen rechtsbeginsel dat op ai
le rechtscolleges en met name op de 
provinciale raden van de Orde van Ge
neesheren van toepassing is (3). 

4" Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk een rechter onpartijdig moet 
z1jn, wordt met name miskend wan
neer de beslissing mede wordt gewe
zen door een rechter van wie terecht 
kan worden gevreesd dat hij niet de 
waarborgen van onpartijdigheid biedt 
waarop de justitiabele recht heeft (4); 
zulks is het geval wanneer een of 
meer Jeden, die hebben deelgenomen 
aan de beslissing van een provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren 
waarbij aan een geneesheer een tucht
sanctie is opgelegd, v66r de beslissing 
om die geneesheer voor de raad te 

1" Als een tuchtprocedure onder art. 6.1 doen verschijnen, de zaak mede heb-
Europees Verdrag Rechten van de ben onderzocht (5). 
Mens valt, heeft de betrokkene recht 
op de diverse waarborgen van dat arti- 5" Wanneer de beroepen tuchtrechtelijke 
kel; indien naar het recht van de ver- beslissing nietig is doordat zij is gewe-
dragsluitende Staat een dergelijke pro- zen door een rechtscollege dat, wegens 
cedure opgedragen is aan een tucht- zijn samenstelling, niet voldeed aan 
rechtscollege dat onderworpen is aan bet algemeen rechtsbeginsel betreffen-
de controle van - al dan niet tucht- de de onpartijdigheid van de rechter, 
rechtelijke - hogere jurisdictionele li- is de beslissing van bet rechtscollege 
chamen, behoeft dat rechtscollege niet 1-----------------
noodzakelijk zelf aan de vereisten van 
voormeld artikel te voldoen; vereist is (2) Zie Cass., 21 okt. 1983, A.R. nr. 3859 
evenwel dat het met valle rechtsmacht (A.C., 1983-84, nr. 103)-
beklede jurisdictionele lichaam dat be- (3) en (4) Cass., 21 feb. 1979 (A.C., 1979, 737); 
voegd is om de beslissingen van het Europees Hof Rechten van de Mens, arresten 
tuchtrechtscollege te toetsen, aan die Piersack van 1 okt. 1982 (reeks A, nr. 53, biz. 
vereisten voldoet (1). 14, § 30) en De Cubber van 26 okt. 1984 (reeks -----------------! A, nr. 86, biz. 13 tot 16, §§ 25 tot 30). 

(1) Cass., 14 april 1983, volt. ter., A.R. 
nr. 6789 (A.C., 1982-83, nr. 441) en de cone!. 
van het O.M. 

(5) Zie Europees Hof Rechten van de Mens, 
arrest De Cubber, van 26 okt. 1984, waarvan 
sprake is in de vorige noot. 
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in boger beroep, dat een tucbtsanctie 
oplegt zonder dat bet die beroepen be
slissing nietig verklaart, ook nietig (6). 

(V ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7145) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 februari 1984 
door de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren gewezen; 

o~'er bet middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, alsmede van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de onafhan
kelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter, 

doordat de raad van beroep het ver
weer dat de tuchtprocedure in eerste 
aanleg niet is verlopen voor een onpar
tijdige en onafhankelijke rechtbank 
heeft verworpen op grand « dat de beslis
sing van de raad om een geneesheer te 
doen verschijnen niet, zoals degenen die 
het verzet heeft gedaan ten onrechte 
schrijft, " op zichzelf impliceert dat de te
lastlegging is bewezen "; ... dat er bij de 
raden van de Orde van Geneesheren ei
genlijk geen " vervolgende partij " be
staat; dat krachtens artikel 6 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem-' 
ber 1967 de provinciale raden van de Or
de dienen te waken over het naleven van 
de regels van de medische plichtenleer 
en over de handhaving van de eer, de be-' 
scheidenheid, de eerlijkheid en de waar
digheid van de !eden van de Orde; dat 
het koninklijk besluit van 6 februari 1970, 
de regels volgens welke, na onderzoek, , 
de geneesheer, aan wie wordt verweten' 
bovenvermelde regels en beginselen niet' 
in acht te hebben genomen, wordt gedag-' 
vaard om voor de provinciale raad te . 
verschijnen, alsmede de regels betreffen
de het verloop van de tuchtprocedure 

(6) Zie Europees Hof Rechten van de Mens, 
arrest De Cubber van 26 okt. 1984, waarvan 
sprake is in de noten 3, 4 en 5 (reeks A, nr. 86, 
biz. 19, § 33). 

vaststelt ... ; dat uit de wijze waarop de 
tuchtzaak voor de raden wordt gebracht, 
niet kan worden afgeleid dat die rechter
lijke instantie niet onafhankelijk en on
partijdig is », 

terwijl eiser, zowel met toepassing van 
het in het middel aangewezen artikel 6.1 
als van voormeld algemeen rechtsbegin
sel, die ten deze van toepassing zijn, 
recht had op een behandeling van zijn 
zaak, in eerste aanleg, door een onafhan
kelijke en onpartijdige rechterlijke in
stantie; dienaangaande uit de stukken 
van het dossier blijkt dat, trouwens over
eenkomstig de artikelen 10 en 20, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 
november 1967 betreffende de Orde der 
Geneesheren en de artikelen 6 en 7 van 
het koninklijk besluit van 6 februari 1970 
tot regeling van de organisatie en de 
werking van de raden van de Orde der 
Geneesheren, het bureau, samengesteld 
uit drie !eden - de voorzitter, de onder
voorzitter en de secretaris - van de pro
vinciale raad van Brabant de zaak heeft 
onderzocht en vervolgens verslag heeft 
uitgebracht bij die raad welke ten slotte, 
tijdens de zitting van 6 oktober 1981, be
sliste eiser te doen verschijnen in ver
band met de hem verweten grieven, het
geen leidde tot de veroordelende beslis
sing van 6 april 1982 die volledig is 
overgenomen door de beslissing van 9 
november 1982 en door de beslissing van 
de raad van beroep van 21 juni 1983; met 
verwijzing naar het functioneel criterium 
(het feit dat een of meer rechters vroe
ger eenmaal of meermaals in dezelfde 
zaak zijn opgetreden in de uitoefening 
van andere ambten), dat ten deze moet 
worden toegepast, eiser bijgevolg, als 
justitiabele, mocht vrezen dat de provin
ciale raad van Brabant niet genoeg 
waarborgen van onpartijdigheid bood, 
daar aan die onpartijdigheid kon worden 
getwijfeld wegens de cumulatie van de 
ambten waarmee drie van zijn leden wa
ren belast; daaruit volgt dat de raad van 
beroep, op bovenvermelde gronden, niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat de 
tuchtprocedure in eerste aanleg voor een 
onpartijdige rechtbank is verlopen, en 
bijgevolg niet wettig de tegen eiser uitge
sproken tuchtsanctie heeft kunnen opleg
gen (schending van artikel 6.1 van bo
venvermeld verdrag en van voormeld 
algemeen rechtsbeginsel) : 

I. In zoverre het middel de schen
ding van artikel 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
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van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden aanvoert: 

Overwegende dat het middel de 
onpartijdigheid van de raad van be
roep die de bestreden beslissing 
heeft gewezen, niet betwist; 

Overwegende dat, als een tucht
procedure valt onder artikel 6.1 van 
het Verdrag, de betrokkene recht 
heeft op de diverse waarborgen van 
dat artikel; dat indien die procedure, 
naar recht van de verdragslui
tende Staat, moet worden gevolgd 
door een tuchtrechtscollege dat on
derworpen is aan de controle van 
enige hogere rechterlijke, al dan 
niet tuchtrechterlijke instantie, dat 
rechtscollege niet noodzakelijk zelf 
aan de vereisten van dat artikel 
moet voldoen; dat dan evenwel de 
rechterlijke instantie met volle 
rechtsmacht, die bevoegd is om de 
beslissingen van het tuchtrechtscol
lege in feite en in rechte te toetsen, 
aan die vereisten moet voldoen; 

Dat daaruit volgt dat, wanneer 
een beslissing van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren 
als tuchtsanctie een schorsing heeft 
opgelegd in het recht de geneeskun
de uit te oefenen, en tegen die be
slissing hoger beroep is ingesteld bij 
de raad van beroep, het, voor de na
koming van de regel van artikel 6.1 
van het Verdrag volgens welke de 
zaak door een onpartijdige rechter
lijke instantie moet worden behan
deld, voldoende is dat, zoals ten de
ze, die regel in acht wordt genomen 
door de raad van beroep, die im-. 
mers een rechterlijke instantie met· 
volle rechtsmacht is en bevoegd om 
de beslissingen van de provinciale 
raad in feite en in rechte te toetsen; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

II. In zoverre het middel de scherr
ding van het algemeen rechtsbegin
sel betreffende de onafhankelijkheid 
en de onpartijdigheid van de rechter 
aanvoert: 

Overwegende dat de regel volgens 
welke de rechter onafhankelijk en 

onpartijdig moet zijn een algemeen 
rechtsbeginsel is dat op alle rechts
colleges, en met name op de provin
ciale raden van de Orde van Ge
neesheren, van toepassing is; 

Overwegende dat het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk een 
rechter onpartijdig moet zijn, met 
name wordt miskend wanneer de 
beslissing mede wordt gewezen door 
een rechter van wie terecht kan 
worden gevreesd dat hij niet de 
waarborgen van onpartijdigheid 
biedt waarop de justitiabele recht 
heeft; dat zulks het geval is wan
neer een of meer leden die hebben 
deelgenomen aan de beslissing van 
een provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren waarbij aan een 
geneesheer een tuchtsanctie is opge
legd, v66r de beslissing om die ge
neesheer voor de raad te doen ver
schijnen, de zaak mede hebben 
onderzocht; 

Dat ten deze uit de gedingstukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de provinciale raad, 
tijdens de zitting van 6 oktober 
1981, heeft beslist eiser voor de raad 
te doen verschijnen, op grond van 
het verslag dat het bureau op dezelf
de zitting heeft uitgebracht; dat dit 
bureau destijds was samengesteld 
uit de heren J eanmart, Fagnart, 
Roose en Thiry, respectievelijk voor
zitter, ondervoorzitter, secretaris en 
bijzitter van de raad; dat die leden 
van het bureau v66r 6 oktober 1981, 
de zaak mede hadden onderzocht; 
dat aan de op 6 april 1982 bij ver
stek gewezen beslissing, waarbij ei
ser als sanctie drie maanden is ge
schorst in het recht de geneeskunde 
uit te oefenen, met name voormelde 
heren Jeanmart, Fagnart en Roose 
hebben deelgenomen; 

Overwegende dat de beslissing 
van 6 april 1982 nietig is, omdat ze 
is gewezen door een tuchtrechtscol
lege dat, wegens zijn samenstelling, 
niet voldeed aan het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de onpar
tijdigheid van de rechter; 
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Dat weliswaar geen enkel lid van 
het bureau, dat de zaak mede heeft 
onderzocht, heeft deelgenomen aan 
de beroepen beslissing die op verzet 
van eiser op 9 november 1982 bij 
verstek is gewezen; dat echter deze 
beslissing, om te verklaren dat de 
beslissing van 6 april 1982 volkomen 
gevolg zou hebben, heeft verwezen 
naar de motivering van laatstge
noemde beslissing, zodat ze de nie
tigheid ervan heeft overgenomen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, nu ze de beroepen beslis
sing nietig heeft verklaard, zelf ook 
nietig is; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen; vernietigt de be
slissing; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar de raad van 
beroep van de Orde van Geneeshe
ren, anders samengesteld. 

23 mei 1985 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Biitzler 
en De Bruyn. 

Nr. 576 

1' KAMER - 23 mei 1985 

1 o en 2o Art. 807 Ger. W: betreffende de 
uitbreiding of de wijziging van de vor
dering berust niet op dwingend recht 
en raakt evenmin de openbare orde 
(1). 

(LEBRUN T. WELLE) 

(A.R. nr. 7184) 

23 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Mahi!lon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advoca~en : mrs. De 
Bruyn en Delahaye. 

Nr. 577 

1' KAMER - 23 mei 1985 

1° RAAD VAN STATE - NIETIGVERKLA
RING VAN EEN BESLISSING VAN DE ADMINIS
TRATIEVE OVERHEID TOT INTREKKING VAN 
EEN VERGUNNING VAN VLIEGTUIGBESTUUR
DER - GEVOLG. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- BESLISS!NG VAN DE ADMINISTRAT!EVE 
OVERHEID TOT INTREKKING VAN EEN VER
GUNNING VAN VLIEGTUIGBESTUURDER -
NIETIGVERKLARING DOOR DE RAAD VAN 
STATE - GEVOLG. 

1o en 2o Het arrest van de Raad van Sta
te houdende onwettigverklaring van 
een beslissing waarbij de administra
tieve overheid een vergunning van een 
vliegtuigbestuurder intrekt, brengt me
de dat de beslissing met terugwerken
de kracht nietig wordt verklaard, 
waaruit volgt dat de houder van de 
vergunning opnieuw in de toestand 
moet worden geplaatst waarin hij ten 
tijde van die beslissing verke_erde (1). 

1° OPENBARE ORDE - GERECHTELIJK t----------------
WETBOEK, ART. 807 - BEPALING DIE NOCH. 
DE OPENBARE ORDE RAAKT NOCH OP DWIN
GEND RECHT BERUST. 

2° NIEUWE VORDERING GERECHTE-
LIJK WETBOEK, ART. 807 - BEPALING DIE 
NOCH DE OPENBARE ORDE RAAKT, NOCH OP 
DWINGEND RECHT BERUST. 

Nota arrest nr. 576 : 

(1) Cass., 26 okt. 1981, A.R. nr. 6382 
(A.C., 1981-82, nr. 139). 

Nota arrest nr. 577 : 
(1) Zie Cass., 22 okt. 1973 en 22 jan. 1974 

(A.C., 1974, 214 en 564); 2 dec. 1981, A.R. 
nr. 1778 (ibid., 1981-82, nr. 219) en 27 maart 
1984, A.R. nr. 7397 (ibid., 1983-84, nr. 427). 
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(MOUREAU T BELGISCHE STAAT - MIN. V. VER
KEERSWEZEN E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7197) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 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, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest, hoewel het heeft 
aangenomen dat zowel de handeling van 
6 januari 1969 waardoor het Bestuur der 
Luchtvaart eisers vergunning van vlieg
tuigbestuurder ontnam, als de beslissing 
van 20 juni 1969 van de directeur-gene
raal van het Bestuur der Luchtvaart dat 
eiser voorgoed ongeschikt was, welke 
beide administratieve handelingen door 
de Raad van State zijn vernietigd, fouten 
waren waarvoor verweerder aansprake
lijk is, aan eiser niettemin zijn rechts
vordering tot betaling van schadevergoe
ding ontzegt, op grond « dat (verweerder) 
de argumentatie (van eiser) betreffende 
de gevolgen van het arrest tot vernieti
ging van 21 februari 1974 waardoor "van 
rechtswege (aan eiser) zijn vergunning is 
teruggegeven ", aldus weerlegt dat de 
vernietigde beslissingen geacht worden 
nooit te hebben bestaan en dat (eiser), 
nu hij opnieuw onder de toepassing valt 
van het ministerieel besluit van 23 juni 
1969 houdende regeling van de burger
lijke vergunningen van bestuurder van 
vliegtuigen, geen aanspraak meer had 
kunnen maken op de hernieuwing van 
de geldigheid van zijn vergunning op 20 · 
juni 1969, daar hij tijdens de voorafgaan
de zes maanden geen vijftig uren had. 
gepresteerd in het commercieel luchtver
voer, aangezien hij sedert 24 augustus 
1968 (voorlopige · hechtenis) niet meer 
had gevlogen en dat hij door Sabena de
finitief was ontslagen; dat het verlies 
van de vergunning niet kan worden toe
geschreven aan de fout van de Staat 
maar het gevolg is van het gedrag (van 
eiser) die is ontslagen v66r de door de 
Raad van State vernietigde beslissingen, 
welk ontslag de oorzaak is van de door 
(eiser) aangevoerde schade; dat (verweer
der) terecht opmerkt dat de door (eiser) 
gemaakte berekening van zijn schade el
ke grondslag mist, daar (eiser), om rede-

nen waarmee de ge'intimeerden niets te 
maken hebben, reeds op 23 oktober 1968 
is ontslagen; dat uit die overwegingen 
volgt dat de fout van de Belgische Staat 
geen enkele schade tot gevolg heeft ge
had; dat de beweerde schade van (eiser) 
haar oorsprong vindt in een maatregel 
die zijn werkgever heeft genomen v66r 
de vernietigde administratieve beslissin
gen; dat (eiser) niet heeft aangetoond dat 
er tussen de onbetwistbare fout van de 
Belgische Staat en de aangevoerde scha
de een oorzakelijk verband bestaat », 

terwijl, eerste onderdeel, die overwe
gingen noch enige . andere overweging 
van het arrest antwoorden op het om
standig verweer in de appelconclusie van 
eiser; de Staat « tevergeefs betoogt dat 
dit verlies (namelijk het verlies van de 
economische beroepswaarde, de derving 
van pensioen en van de vergoeding bij 
het einde van de loopbaan) niet aan de 
intrekking van de vergunning maar aan 
de beiHndiging van het Sabena-contract 
te wijten is; Sabena weliswaar appellant 
met opzegging had ontslagen, daar ze 
zijn diensten niet meer kon gebruiken; 
ze niettemin verklaarde " niet te willen 
vooruitlopen op de beslissing van de be
voegde autoriteiten, waaronder zowel het 
Bestuur der Luchtvaart als de Raad van 
State moeten worden gerangschikt " 
(brief van 23 oktober 1968); met andere 
woorden, Sabena (eiser) stellig opnieuw 
in dienst zou hebben genomen als het 
probleem van zijn vergunning was opge
lost; dienaangaande dient te worden op
gemerkt dat Sabena, na het arrest van 
21 februari 1974, (eiser) de voordelen 
heeft teruggegeven die ze hem nog 
moest verlenen, met name het kosteloos 
luchtvervoer; bovendien het verlies van 
de economische beroepswaarde onloo
chenbaar vaststaat, zelfs in geval van de
finitieve bei:Hndiging van het Sabena-con
tract; die economische waarde in dit 
geval moet worden berekend volgens het 
laatste (ontvangen) loon; ten deze moet 
worden aangemerkt dat de door beide 
betrokken besturen genomen maatregel 
des te erger was daar ze elk ander con
tract onmogelijk maakte, zelfs voor pri
vate of buitenlandse maatschappijen; 
voorts de collectieve overeenkomst tus
sen Sabena en haar meesterspersoneel 
voorziet in een vergoeding bij het einde 
van de loopbaan, hetzij dat de vliegtuig
bestuurder op een bepaalde leeftijd vrij
willig een einde maakt aan zijn loop
baan, hetzij dat hij om lichamelijke 
redenen ongeschikt wordt; (eiser), indien 
hij tot 15 augustus 1974 bij Sabena in 
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dienst was gebleven, bij het einde van 
zijn loopbaan een vergoeding van 33 
maanden zou hebben ontvangen ten be
drage van 4.980.261 frank (33 x 150.917 
frank, het op die datum gei:ndexeerde 
loon); het, zoals hierboven is gezegd, ze
ker is dat Sabena hem in dienst zou heb
ben gehouden of hem zijn vroegere 
rechten zou hebben teruggegeven, zonder 
de tussenkomst van de luchtvaart of na 
het arrest van vernietiging; (eiser), in ge
val van een ander contract, bijvoorbeeld 
in dienst van Sobelair, eveneens een an
cienniteit had kunnen doen gelden waar
mee aile maatschappijen rekening hou
den volgens het vroeger aantal vlieg
uren »; zoals hierboven is gezegd, de 
overweging dat de op 23 oktober 1968 
door Sabena genomen beslissing tot ant
slag voorafging aan de door de Raad van 
State vernietigde beslissingen en dat ei
ser op 20 juni 1969, op welke datum hem 
ter kennis werd gebracht dat hij « voor
goed ongeschikt , was, hij « geen aan
spraak meer zou hebben kunnen maken 
op de hernieuwing van de geldigheid van 
zijn vergunning, daar hij tijdens de voor
afgaande zes maanden geen vijftig uren 
heeft gepresteerd in het commercieel 
luchtvervoer "• niet antwoordt op het om
standig verweer dat, indien het Bestuur 
der Luchtvaart niet de door de Raad van 
State vernietigde maatregelen had gena
men, het probleem van de vergunning 
van eiser door toedoen van Sabena zou 
zijn opgelost en deze in elk geval aan ei
ser de financiele rechten en voordelen 
bij de voortzetting van een normale loop
baan zou hebben teruggegeven (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, ook geen enkele 
overweging van het arrest antwoordt op 
het betoog in de conclusie van eiser dat 
« ook rekening moet worden gehouden 
met het feit dat de vergunning is inge
trokken op onjuiste en lasterlijke gran
den; dat er een groot verschil is tussen 
af en toe dronken zijn en de chronische 
alcoholintoxicatie die zomaar is toege
kend (aan eiser); dat (eiser) op grond 
daarvan voor die morele schade 5 mile 
joen frank vorderde »; met andere woor
den, eiser betoogde dat de door het Be
stuur der Luchtvaart te zijnen opzichte 
genomen maatregelen hem een specifie
ke schade hadden toegebracht die ver
schilde van de schade die hij had kun
nen lijden door de intrekking van zijn 
vergunning van vliegtuigbestuurder door 
Sabena (lees : zijn ontslag door Sabena); 
het arrest op dit nauwkeurig verweer 
geen antwoord geeft; daaruit volgt dat de 

beslissing volgens welke de door eiser 
geleden schade « haar oorsprong zou vin
den in een maatregel die zijn werkgever 
heeft genomen v66r de vernietigde admi
nistratieve beslissingen » niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, hoewel uit de vast
stellingen van het arrest volgt dat de 
door Sabena genomen beslissing tot ont
slag de oorzaak is van de schade van ei
ser, er daarentegen niet uit blijkt dat de 
zonder de fout van de Staat de door ei
ser geleden schade even belangrijk zou 
zijn geweest; met name op grond van het 
feit dat de door Sabena genomen beslis
sing tot ontslag de oorzaak zou zijn van 
de langdurige schorsing van de vluchten, 
niet kan worden gezegd dat, zelfs als 
verweerder niet (op 6 januari 1969) aan 
eiser zijn vergunning van vliegtuigbe
stuurder had ontnomen, deze, op die da
tum of kort daarna, niet opnieuw in 
dienst was kunnen treden bij een andere 
maatschappij; terwijl niet naar recht is 
verantwoord de beslissing die verklaart 
dat de daad van een derde aileen de oor
zaak is van de schade van eiser, terwijl 
uit haar vaststellingen niet blijkt dat, 
zonder de samenlopende fout van ver
weerder, die daad noodzakelijk dezelfde 
schadelijke gevolgen zou hebben gehad 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het middel be
trekking heeft op een welbepaalde 
vordering tot schadevergoeding die 
gegrond is op de morele schade die 
had kunnen voortvloeien uit de in
trekking van de vergunning van 
vliegtuigbestuurder en uit de grand
en waarop de beslissing van het Be
stuur der Luchtvaart steunde; dat 
het arrest in dit opzicht geen enkel 
element vermeldt waarop het zijn 
beslissing tot verwerping steunt; 

Dat het arrest aldus niet ant
woordt op de conclusie van eiser be
treffende de vergoeding van die 
schade; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 23 tot 28 
van het Gerechtelijk Wetboek en 14 van 
de gecoordineerde wetten op de Raad 
van State, 



Nr. 577 HOF VAN CASSATIE 1321 

doordat het arrest de beslissing over 
het zogenaamd ontbreken van een oorza
kelijk verband tussen « de onbetwistbare 
fout van de Belgische Staat en de schade 
die is aangevoerd >> door eiser, rechtvaar
tigt op grond van het feit dat op 20 juni 
1969, op welke datum hij is terugge
plaatst ingevolge het arrest van de Raad 
van State tot vernietiging van de beslis
singen van 6 januari en 20 juni 1969 van 
het Bestuur der Luchtvaart, eiser « geen 
aanspraak meer had kunnen maken op 
de hernieuwing van de geldigheid van 
zijn vergunning van vliegtuigbestuurder, 
daar hij tijdens de voorafgaande zes 
maanden geen vijftig uren had gepres
teerd in het commercieel luchtvervoer, 
aangezien hij sedert 24 augustus 1968 
niet meer had gevlogen », 

terwijl het arrest van de Raad van Sta
te van 21 februari 1974, in zoverre het de 
vernietiging heeft uitgesproken van de 
beslissing van 6 januari 1969, waarbij 
aan eiser zijn vergunning van vliegtuig
bestuurder is ontnomen, eiser opnieuw 
in de toestand heeft geplaatst waarin hij 
op 6 januari 1969 verkeerde; het arrest 
waarbij de Raad van State een adminis
tratieve handeling vernietigt, immers te
rugwerkt tot op de dag waarop ze is ver
richt; eiser welbepaald op 6 januari 1969 
zonder moeilijkheden aanspraak had 
kunnen maken op de hernieuwing van 
de geldigheid van zijn vergunning, daar 
er sedert 24 augustus 1968 minder dan 
zes maanden waren verlopen; daaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen dat 
het vernietigingsarrest van de Raad van 
State eiser opnieuw zou hebben ge
plaatst in de toestand waarin hij op 20 
juni 1969 zou hebben verkeerd, en niet 
op 6 januari 1969, het gezag en de kracht 
van gewijsde van dat arrest, hetwelk 
precies de beslissing van 6 janauri tot in
trekking van de vergunning heeft doen 
wegvallen, miskent (schending van de 
artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek) alsmede de terugwerkende 
kracht van datzelfde arrest (schending 
van artikel 14 van de gecoi:irdineerde 
wetten op de Raad van State): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser bij de Raad van State 
is opgekomen tegen de administra
tieve handelingen van 6 j anuari 
1969 (intrekking van de vergunning 
van vliegtuigbestuurder van eiser), 
17 april 1969 (verklaring van de Ad
ministratieve Gezondheidsdienst dat 
eiser voorgoed ongeschikt is) en 20 

juni 1969 (bevestiging van de intrek
king van de vergunning) en dat de 
Raad van State het beroep tegen de 
beslissing van 17 april 1969 niet ont
vankelijk heeft verklaard, omdat het 
gericht was tegen een niet definitie
ve beslissing, en de beslissing van 6 
januari, die van 20 juni 1969 en de 
conclusies van de Administratieve 
Gezondheidsdienst heeft vernietigd; 

Dat eiser dus cip 6 januari 1969 en 
niet op 20 juni 1969 de hernieuwing 
van de geldigheid van zijn vergun
ning van vliegtuigbestuurder had 
kunnen vragen, daar eiser opnieuw 
in de toestand dient te worden ge
plaatst waarin hij verkeerde op het 
moment dat de vernietigde beslis
sing van 6 januari 1969 is genomen; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat eiser geen aan
spraak meer had kunnen maken op 
de hernieuwing van de geldigheid 
van zijn vergunning, daar hij tijdens 
de aan 20 juni 1969 voorafgaande 
zes maanden geen vijftig uren had 
gepresteerd in het commercieel 
luchtvervoer, aangezien hij sedert 
24 augustus 1968 niet meer had ge
vlogen, de in het middel aangewe
zen wettelijke bepalingen 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
tenrechte over; verwij st de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

23 mei 1985 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Claeys Bouuaert. 
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Nr. 578 

1' KAMER - 23 mei 1985 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - UITKERING DIE KAN 

WORDEN TOEGEKEND AAN DE ECHTGENOOT 
DIE DE ECHTSCHEID!NG HEEFT VERKREGEN 
- BlJRGERLIJK WETBOEK, ART. 301 - DRAAG
WIJDTE. 

Uit het ieit dat krachtens art. 301 B. W. 
de rechtbank aan de echtgenoot die de 
echtscheiding heeft verkregen, uit de 
goederen en de inkomsten van de an
dere echtgenoot een uitkering kan toe
kennen die hem in staat stellen kan in 
zijn bestaan te voorzien op een gelijk
waardige wijze als tijdens het samen
leven, valt niet ai te Jeiden dat de 
voorlopige uitkering die aan de echtge
noot, die de echtscheiding heeft ver
kregen, wordt toegekend zolang geen 
beslissing is gewezen over de tegen
vordering tot echtscheiding van de an
dere echtgenoot, niet wettig een aan
vang kan nemen op een vroegere 
datum dan die waarop de vordering in 
rechte werd ingesteld (1). 

(BELSACK T. BECKX) 

(A.R. nr. 7290) 

23 mei 1983 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

Nr. 579 

1' KAMER - 23 mei 1985 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE 

ZAKEN - VERZOEK TOT ONTTREKK!NG VAN 

Nota arrest nr. 578 : 

(1) Zie Cass., 25 mei 1984, A.R. nr. 4127 
(A.C., 1983-84, nr. 545). 

DE ZAAK AAN EEN RECHTBANK VAN KOOP
HANDEL - ONMOGELIJKHE!D OM HET 
RECHTSCOLLEGE SAMEN TE STELLEN -
VASTSTELLING VAN DIE ONMOGELIJKHEID 
DOOR HET HOF VAN CASSATIE- VERWIJZING 
NAAR EEN RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
BEHOREND TOT HET RECHTSGEBIED VAN 
HETZELFDE HOF VAN BEROEP. 

Wanneer het hoi van beroep, op het door 
een advocaat bij het Hoi van Cassatie 
ingediende verzoek van een partij tot 
onttrekking van een zaak aan een 
rechtbank van koophandel, vaststelt 
dat de rechtbank in die zaak onmoge
Jijk kan worden samengesteld, ver
wijst het de zaak naar een andere 
rechtbank van koophandel uit het 
rechtsgebied van hetzelfde hoi van be
roep (1). (Artt. 648, 653, 655 en 658 
Ger.W.) 

(VIGANO E.A. 

T. DE BELGISCHE BIJSTAND N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7384) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift dat namens de eisers 
door Mr. Ludovic De Gryse, advo
caat bij het Hof van Cassatie, is 
ingediend en waarin het Hof wordt 
verzocht de zaak, die bij een ten 
verzoeke van de eisers op 22 en 24 
oktober 1984 betekend exploot tegen 
de verweerders is ingeleid en onder 
het nr. 28544/84 op de algemene rol 
is ingeschreven, aan de Rechtbank 
van Koophandel te Bergen te ont
trekken en de verwijzing naar een 
andere rechtbank van koophandel te 
bevelen; 

Overwegende dat uit de aan het 
Hof voorgelegde beoordelingsele
menten blijkt dat voormeld rechts
college in de bedoelde zaak onmoge
lijk kan worden samengesteld; 

Dat het verzoek terstond moet 
worden toegestaan; 

Nota arrest nr. 579 : 

(1) Cass., 5 nov. 1981, 
(A.C., 1981-82, nr. 165). 

A.R. nr. 6482 
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Om die redenen, gelet op de arti
kelen 648, 653, 655 en 658 van het 
Gerechtelijk Wetboek, beveelt de 
verwijzing van de zaak naar de 
Rechtbank van Koophandel te Char
leroi; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over, 

23 mei 1985 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. De Gry
se. 

Nr. 580 

1 • KAMER - 24 mei 1985 

INKOMSTENBELASTINGEN VEN-

NOOTSCHAPSBELASTING - BEDRIJFSLASTEN 
- VOORDELEN IN NATURA VOOR HET PERSO
NEEL VAN EEN VENNOOTSCHAP - ADMINIS
TRATIE AKKOORD MET BET BEDRAG - INDI
VIDUELE FICHES EN SAMENVATTENDE OPGA
VEN NIET VEREIST- GEEN TOEPASSING VAN 
DE BIJZONDERE AANSLAG BEPAALD ~N GE
VAL VAN NIET VERANTWOORDE LASTEN. 

Wanneer het bedrag van de aan het per
soneel van een vennootschap toege
kende voordelen in natura in gemeen
schappelijk overleg met de administra
tie op een vast bedrag is bepaald 
overeenkomstig art. 44 WI.B., dit be
drag door de begunstigden aan de ven
nootschap wordt terugbetaald en het 
dee] uitmaakt van het belastbaar inko
men van de vennootschap, behoeft de
ze dat bedrag niet meer te verantwoor
den door overlegging van individuele 
fiches en samenvattende opgaven als 
bepaald bij art. 47, § 1, van dat wet
hoek, en is de bijzondere aanslag, be
paald bij art. 132 in geval van niet ver
antwoorde Jasten, niet toepasselijk (1). 

(1) Zie Cass., 18 feb. 1983, A.R. nr. F 1080 N 
(A.C., 1982-83, nr. 348). 

{BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. SUZUKI BELGIUM N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1198 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 44, 47, § 1, 132 en 
278 van het Wetboek van de lnkomsten
belastingen, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben geconstateerd dat de voorziening in 
beroep, ingesteld door verweerster, uit
sluitend gericht is tegen de toepassing 
van de bijzondere aanslag in de vennoot
schapsbelasting, bedoeld in artikel 132 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, die gevestigd werd op zekere, 
aan personeelsleden van verweerster toe
gekende voordelen in natura en waarvan 
de waarde, tijdens de bezwaarprocedure, 
in onderling overleg met de instruerende 
inspecteur werd bepaald, oordeelt dat de 
administratie eenzijdig en met terugwerL 
kende kracht is teruggekomen op een tij
dens voorgaande jaren stilzwijgend afge
sloten akkoord met verweerster inzake 
de waardering van vermelde voordelen 
en beslist dat de administratie om deze 
reden de voormelde voordelen in natura 
ten onrechte heeft onderworpen aan de 
bijzondere aanslag in de vennoot
schapsbelasting, voorgeschreven in arti
kel 132 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, 

terwijl, eerste onderdeel, de saisine 
van het hof van beroep bepaald wordt 
door de grieven die er worden ingeroe
pen, zodat het hof van beroep, zoals het 
trouwens zelf vaststelt, uitsluitend gevat 
zijnde van de grief inzake de toepassing 
van artikel 132 van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen op de litigieuze 
voordelen in natura, geenszins bevoegd 
was om een onderzoek in te stellen en 
een oordeel te vellen nopens de waarde
ring van bedoelde voordelen, noch no
pens de wijze waarop deze waardering 
tot stand is gekomen (schending van ar
tikel 278 van het Wetboek van de lnkom
stenbelastingen); 

tweede onderdeel, de toepassing van 
artikel 132 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen onafhankelijk is van 
de waardering van meervermelde voor-
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delen en los staat van het al dan niet be· 
staan van een akkoord inzake de waar· 
dering of van een beweerd onrechtsgeldi· 
ge herroeping ervan door de administra· 
tie; de toepassing van voormeld artikel 
132 daarentegen noodzakelijk en uitslui· 
tend volgt uit het feit dat bezoldigingen 
niet verantwoord worden op de wijze 
voorgeschreven in artili;el 4 7, § 1 (of 
eventueel artikel 101), van voormeld wet· 
hoek, zodat het hof van beroep niet 
rechtsgeldig kon beslissen dat artikel 132 
van hetzelfde wetboek ten onrechte werd 
toegepast om de enkele reden dat de ad· 
ministratie een akkoord nopens de waar· 
dering van bovenbedoelde voordelen op 
onregelmatige wijze zou hebben herroe· 
pen (schending van de artikelen 47 en 
132 van het Wetboek van de Inkomsten· 
belastingen); 

derde onderdeel, artikel 44, tweede lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas· 
tingen niet van toepassing is in het geval 
van bezoldigingen of voordelen die niet 
overeenkomstig artikel 47, § 1, van het· 
zelfde wetboek worden verantwoord en 
dientengevolge tevens onderworpen moe· 
ten worden aan de bijzondere aanslag in 
de vennootschapsbelasting bedoeld in ar· 
tikel 132 van het wetboek; een akkoord 
nopens bedrijfsuitgaven, in de zin van 
artikel 44, tweede lid, aldus niet kan tus· 
senkomen inzake bezoldigingen en/of 
voordelen waarvan de toekenning mate· 
rieel bewezen is, doch die niet op de 
door de wet vereiste formele wijze wor· 
den verantwoord door individuele fiches 
en samenvattende opgaven en evenmin 
betrekking kan hebben op de toepassing 
zelf van de artikelen 47, § 1, en 132 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin· 
gen op deze niet behoorlijk verant· 
woorde bezoldigingen of voordelen 
(schending van de artikelen 44, 47 en 132 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas· 
tingen): 

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

stelt dat verweerster de toepassing 
van de bijzondere aanslag bepaald 
in artikel 132 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen betwist; 
dat het arrest, dat aldus vaststelt 
dat verweerster zich door de toepas
sing van die bijzondere aanslag ge
griefd acht, binnen het kader van 
zijn saisine blijft wanneer het de 
toepassing van de bijzondere aan
slag op haar wettigheid toetst; dat, 

indien het hof van beroep verkeer
delijk voor de beoordeling van de 
toepassing van artikel 132 van het 
wetboek gegevens in acht zou ne
men die voor de toepassing van dat 
artikel niet in aanmerking kunnen 
komen, zulks een onwettigheid zou 
uitmaken, die dan echter geen 
schending van artikel 278 van het 
wetboek is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede en het derde on· 
derdeel betreft : 

Overwegende dat het geschil be
trekking heeft op een bijzondere 
aanslag die krachtens artikel 132 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen gevestigd werd in ver· 
band met het gebruik van auto's die 
verweerster aan twee personen ter 
beschikkir.g stelde; dat het voordeel 
voor die personen, wegens het prive
gebruik dat ze van de auto's maak
ten, op een bepaald bedrag werd ge
raamd dat zij aan verweerster be
taalden; dat de administratie, oorde
lend dat de waarde van het voordeel 
hager lag, verweerster belastte op 
het verschil tussen dat bedrag en de 
door haar geschatte waarde van het 
voordeel; dat zij bovendien, op 
grand dat voor dit verschil niet vol
daan was a an artikel 4 7, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, voor het verschil toepassing 
maakte van artikel 132 van hetzelf
de wetboek; 

Overwegende dat artikel 44, eer
ste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen vereist dat de 
echtheid en het bedrag van de af
trekbare bedrijfsuitgaven en -lasten 
verantwoord wordt door middel van 
bewijsstukken of, ingeval dat niet 
mogelijk is, door alle gemeenrechte
lijke bewijsmiddelen, behalve de 
eed; dat, krachtens het tweede lid, 
de uitgaven of lasten waarvan het 
bedrag niet overeenkomstig het eer
ste lid is verantwoord, in gemeen
schappelijk overleg door de adminis
tratie en de belastingplichtige op 
een vast bedrag worden bepaald; 
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Overwegende dat, volgens het 
tweede lid van artikel 47, § 1, van 
het wetboek, de daarin bedoelde las
ten slechts mogen worden afgetrok
ken voor zover daaromtrent bewijs 
wordt verstrekt door overlegging 
van individuele fiches en samenvat
tende opgaven, opgesteld overeen
komstig de bepalingen tot uitvoering 
van artikel 220; dat, volgens het der
de lid, die lasten, bij gebreke van 
een dergelijke verantwoording, ge
voegd worden bij de winsten of ba
ten van degene die ze betaald of toe
gekend heeft; dat voor zodanig ge
val, wanneer het gaat om de ven
nootschapsbelasting, artikel 132 een 
bijzondere en aanvullende belasting 
oplegt; 

Overwegende dat eiser er terecht 
op wijst dat, voor de toepassing van 
artikel 47, § 1, vereist is dat de voor
delen waarvan de toekenning mate
rieel bewezen is, op de door de wet 
voorgeschreven formele wijze wor
den verantwoord; dat zulks insluit 
dat niet alleen de echtheid van de 
toekenning van de voordelen, maar 
ook het bedrag van hun waarde 
moet vaststaan; dat, voor het geval 
dat het bewijs van dit bedrag niet 
kan worden geleverd overeenkom
stig artikel 44, eerste lid, niets eraan 
in de weg staat dat toepassing 
wordt gemaakt van artikel 44, twee
de lid; dat, wanneer de voordelen al
dus in gemeenschappelijk overleg 
door de administratie en de belas
tingplichtige op een vast bedrag zijn 
bepaald, welk bedrag door de be
gunstigden aan de belastingplichtige 
terugbetaald wordt en deel uitmaakt 
van het belastbaar inkomen van de
ze laatste, er geen grond bestaat om 
artikel 47, § 1, toe te passen en een 
hoger bedrag aan te geven; 

Overwegende dat ten deze de be
twisting alleen betrekking heeft op 
het verschil tussen de nieuwe door 
de administratieve vooropgezette 
waarde van het voordeel en de vroe
ger bij gemeenschappelijk overleg 
bepaalde waarde; dat uit het voor
gaande volgt dat voor dat verschil 
geen bewij s diende te worden ver-

strekt door overlegging van indivi
duele fiches en aanvullende opga
ven; dat het arrest derhalve, zonder 
de in de onderdelen vermelde wets
bepalingen te schenden, de toepas
sing van artikel 132 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen 
afwijst; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Van Passel, Antwerpen. 

Nr. 581 

1' KAMER - 24 mei 1985 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - VEN
NOOTSCHAPSBELASTING - AFZONDERLIJKE 
BELASTING - VERDELING VAN HET ACTIEF 
- ONTBINDING VAN EEN VENNOOTSCHAP -
INBRENG VAN DE HANDELSZAAK IN EEN 
NIEUWE VENNOOTSCHAP TEGEN AFGIFTE 
VAN AANDELEN AAN DE VENNOTEN - TOE
PASSING VAN DE BIJZONDERE AANSLAG, BE
PAALD BIJ ART. 118 W.l.B., IN GEVAL VAN VER
DELING VAN MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. 

2° VENNOOTSCHAP PERSONENVEN-
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE
LIJKHEID - ONTBINDING - INBRENG VAN 
DE HANDELSZAAK IN EEN NIEUWE VENNOOT
SCHAP TEGEN AFGIFTE VAN AANDELEN AAN 
DE VENNOTEN - VERDELING VAN MAAT
SCHAPPELIJK VERMOGEN - TOEPASSING 
VAN DE BIJZONDERE AANSLAG BEPAALD BIJ 
ART. 118 W.l.B. 
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1" en 2" De bijzondere aanslag, bepaald 
bij art. 118 W.I.B., in geval van verde
ling van het maatschappelijk vermo
gen ten gevolge van de ontbinding van 
een vennootschap, is van toepassing 
wanneer de vennoten de handelszaak 
van de ontbonden vennootschap in een 
nieuwe vennootschap hebben inge
bracht en zij aandelen bezitten die 
noodzakelijkerwijze als betalipg voor 
die inbreng zijn verkregen (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DRUKKERIJ G. BRAET P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1211 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 118 van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist dat, zo de 
bijzondere aanslag bedoeld in artikel 118 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen veronderstelt dat het maatschap
pelijk vermogen van de vennootschap 
werd verdeeld ten gevolge van de ontbin
ding, er nochtans geen toekenning van 
enig voordeel of van enige eigendom aan 
een van de deelgenoten is gebeurd wan
neer zij, na de van rechtswege ontbin
ding van de vennootschap, wegens het 
verstrijken van de wettelijke duurtijd, 
onmiddellijk overgaan tot oprichting van 
een nieuwe vennootschap zonder nieuwe 
inbreng of zonder enige verdeling of in
bezitneming en dat uit de precisering 
van het aantal deelbewijzen dat elk van 
de deelgenoten in de nieuwe vennoot
schap bezit, niet kan worden afgeleid dat 
er inbezitneming of verdeling van maat
schappelijk vermogen van de ontbonden 
vennootschap is gebeurd, 

terwijl het juridisch begrip verdeling 
van maatschappelijk vermogen, voorko
mend in artikel 118 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, elke vorm van 
verdeling insluit en geenszins vereist dat 
er noodzakelijk effectieve inbezitneming 

of materiele verdeling van vermogen is 
geschied; er evenzeer verdeling is van 
maatschappelijk vermogen, en bijgevolg, 
toebedeling van eigendom, zodra dit ver
mogen ingevolge de ontbinding van de 
vennootschap overgaat naar het vermo
gen van de vennoten, naar rato van het 
aandeel dat zij hadden in de ontbonden 
zaak, voor zover deze eigendomsverhou
ding vastgelegd is in een authentieke of 
onderhandse akte, zoals ten deze, in de 
oprichtingsakte van de nieuwe vennoot
schap; door de inbreng vanwege de ven
noten van het volledig nettoactief van de 
van rechtswege ontbonden vennootschap 
en de verdeling onder hen van de deelbe
wijzen van de nieuw opgerichte vennoot
schap, die de inbreng vertegenwoor
digen, de vennoten de vereffening van de 
o-ntbonden vennootschap hebben afgeslo
ten en het maatschappelijk vermogen er
van hebben verdeeld : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid 
Drukkerij G. Braet op 28 maart 1946 
werd opgericht voor een duur van 
dertig jaar te rekenen vanaf 1 ja

. nuari 1946, dat de vennoten vermoe-
delijk uit het oog verloren dat aan 
de vennootschap een einde kwam op 
31 december 1975 en dat zij op 5 ju
ni 1980 een nieuwe personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid Drukkerij Braet hebben op
gericht « door inbreng in natura van 
de vorige handelszaak >>, waarbij 
aangeduid werd dat de twee venno
ten respectievelijk 437 en 403 volge
storte aandelen bezaten en waarbij 
bepaald werd dat de activiteit van 
de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid G. Braet 
op 30 juni 1980 werd beeindigd we
gens het verstrijken van de wette
lijke duurtijd; 

Overwegende dat een personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid ontbonden wordt door 
verloop van de tijd waarvoor zij is 
aangegaan; dat zij, krachtens artikel 
178 van de Vennootschappenwet, na 

----------------+ ontbinding geacht wordt voort te be
(1) Zie Cass., 8 feb. 1955 (Bull. en Pas., 1955, 

I, 617). 
staan, maar slechts voor haar veref
fening; 
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Dat de vennootschap weliswaar, 
krachtens artikel 139, tweede lid, 
van de Vennootschappenwet, met in
achtneming van de vormen bepaald 
door de wijziging van de statuten, 
telkens kan worden verlengd met 
een termijn van ten hoogste dertig 
jaar, maar die bepaling inhoudt dat 
de verlenging tot stand dient te ko
men door een tijdig genomen besluit 
van verlenging, dat dan de van 
rechtswege intredende 'ontbinding 
voorkomt; dat, wanneer na de ant
binding van de vennootschap een 
vennootschap wordt opgericht waar
in de handelszaak wordt ingebracht, 
daardoor een nieuwe vennootschap 
tot stand komt, zelfs indien de ven
noten de bedoeling hebben de ont
bonden vennootschap met terugwer
kende kracht te verlengen en aldus 
de activiteit van de ontbonden ven
nootschap voort te zetten; 

Overwegende dat, wanneer de 
vennoten van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid, na de ontbinding van de ven
nootschap, een nieuwe vennoot
schap oprichten, waarin zij de han
delszaak van de oude vennootschap 
inbrengen, en vastgesteld wordt dat 
zij dan een voor ieder van hen be
paald aantal aandelen bezitten, 
zulks impliceert dat zij, ten gevolge 
van de ontbinding van de oude ven
nootschap, de handelszaak gekregen 
hebben en onder elkaar hebben ver
deeld; 

Dat het arrest derhalve, nu het 
vaststelt dat de vennoten de han
delszaak van de oude vennootschap 
hebben ingebracht in een nieuwe en 
zij aandelen bezitten, wat niet an
ders kan dan als vergoeding voor de 
inbreng die zij hebben verricht, ten 
onrechte op grond van de in het ' 
middel weergegeven motivering be
slist dat de toepassing van artikel 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het de voorziening van verweerster 
ontvankelijk verklaart; 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 
Gent. 

24 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. M. Baltus, Brussel. 

Nr. 582 

2' KAMER - 28 mei 1985 

RECHT VAN VERDEDIGING - STRAF
ZAKEN - VEROORDELENDE BESL!SS!NG 
WAARIN DE DATUM VAN DE FElTEN DER TE
LASTLEGGING IS GEWIJZIGD - DATUM EEN 
BESTANDDEEL VAN HET VERWEER VAN DE 
BEKLAAGDE - BEKLAAGDE NIET VERWIT
TIGD - MISKENN!NG VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door de veroordelende beslissing 
waarin de datum van de feiten der te
lastlegging wordt gewijzigd, zonder dat 
de beklaagde daarvan is verwittigd, 
terwijl die datum dee] uitmaakte van 
de verdediging van de beklaagde, die 
zich namelijk op die datum beriep ten 
betoge dat de strafvordering te zijnen 
Jaste was verjaard (1). 

118 van het Wetboek van de Inkom-1---------------
stenbelastingen niet verantwoord 
voorkomt; 

Dat het middel gegrond 1s; 

(1) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 192); zie Cass., 9 nov. en 14 dec. 1964 (Bull. 
en Pas., 1965, I, 237 en 383), 21 feb. 1978 
(A.C., 1978, 728) en 29 okt. 1980, A.R. nr 1095 
(A.C., 1980-81, nr. 129). 
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(GORl'S. SERRIE:\. L\:\Dll'T T. ~IRS. Y.-'.:\ ORS-
1-L\GE:\. S:IIETS. \'..\,:\ C.-'.~IP · Cl'RATORE:\ 1:\ HET 
F.-'.ILLISSDIE:\'T YA:\ STEE:\BAKKERIJE:\ DE 
:\EEF (L-'.:\Dll.'T) Ll'XOR-'. :\.\'.. \'ERE:\IGDE 
STEE:\F.-'.BRIEKE:\ Rl'PEL. E:\ :\ETE :\.\'.. STEE:\
BAKKERIJE:\ E:\ \I'ERKHl'IZE:\ L-'.:\Dll'T-Ll'X0-

1-l-'. :\.Y.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8265) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de ·;oorziening van Clement 
Gorus: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
miskenning van het recht van verdedi
ging en van het tegensprekelijk karakter 
der debatten, alsmede van artikel 6, § 3, 
b en c, van het Verdrag van 4 november 
1950 tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens, 

doordat het arrest, dat eiser veroor
deelt als mededader aan het misdrijf van 
bedrieglijke bankbreuk, zijn beslissing 
laat steunen op een feit gepleegd door ei
ser tussen 31 maart en 1 oktober 1977, 
en oordeelt dat de naamloze vennoot
schap Steenbakkerijen De Neef (Lan
duyt) Luxora in een toestand van staat 
van faillissement verkeerde vanaf 28 
april 1978 en dat de verjaring van de 
strafvordering op deze datum aanving en 
gestuit werd op 16 februari 1981, 

terwijl de telastlegging de datum van 
het feitelijk faillissement van de naamlo
ze vennootschap Steenbakkerijen De 
Neef (Landuyt) Luxora bepaalt op 15 
april 1977, met het gevolg dat de verja
ring van de strafvordering, volgens de te
lastlegging, wat betreft eiser aanving op 
1 oktober 1977 en de stuitingsdaad van 
16 februari 1981, aangehaald door het ar
rest, niet meer dienstig was, en terwijl 
de strafrechter de telastlegging enkel 
kan wijzigen op voorwaarde dat hij v66r 
de veroordeling de beklaagde van de wij
ziging verwittigt en hem toelaat zich op 
dit punt te verdedigen; dat inderdaad 
een beklaagde, wat betreft zijn verdedi
ging, zich enkel dient te steunen op de 
telastlegging en, wat betreft het misdrijf 
van bedrieglijke bankbreuk, de datum 
van het vervuld zijn van de voorwaarden 
van het faillissement essentieel is wat 
betreft de verdediging van de beklaagde, 

zodat het arrest, door eiser te veroorde
len op basis van een element dat ver
schilt van de telastlegging, terwijl eiser 
niet werd ingelicht omtrent de wijziging 
van de telastlegging, het recht van ver
dediging en het tegensprekelijk karakter 
der debatten miskent, alsmede artikel 6, 
§ 3, b en c, van het Verdrag van 4 no
vember 1950 tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens, dat vermelde be
ginselen heeft opgenomen, schendt : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd ter zake van als dader zich 
schuldig te hebben gemaakt aan be
drieglijke bankbreuk om boeken of 
boekhoudkundige documenten van 
de gefailleerde vennootschap N.V. 
Steenbakkerijen De Nee£ (Landuyt) 
Luxora geheel of gedeeltelijk te heb
ben doen verdwijnen of de inhoud 
ervan bedrieglijk te hebben wegge
nomen, uitgevaagd of vervalst (te
lastlegging A-II); dat de beschikking 
van de raadkamer waarbij eiser 
naar de correctionele rechtbank 
werd verwezen, die feiten situeert 
« in de zomer 1977, dit is tussen 31 
maart en 1 oktober 1977 » en boven
dien preciseert dat de datum van 
het feitelijk faillissement te bepalen 
is op 15 april 1977, zodat de verja
ring van de strafvordering slechts 
vanaf die datum is beginnen lopen; 
dat de beschikking van de raadka
mer tenslotte vermeldt dat de verja
ring werd gestuit op 10 april 1980; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het aan eiser ten laste gelegde mis
drijf ten vroegste tot stand kwam op 
15 april 1977, datum waarop de fei
telijke staat het faillissement, con
stitutief bestanddeel van het mis
drijf bedrieglijke bankbreuk, is ont
staan, en ten laatste op 30 septem
ber 1977; 

Overwegende dat het arrest de te
lastlegging A-Il bewezen verklaart 
en eisers conclusie, ten betoge on
der meer dat de strafvordering was 
vervallen door verjaring, verwerpt 
door vast te stellen, om de redenen 
die het vermeldt, dat de feitelijke 
staat van failissement dient te wor
den bepaald op 28 april 1978 - en 
niet op 15 april 1977 zoals in de be-
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schikking van verwijzing is vermeld 
-, dat derhalve de verjaring slechts 
een aanvang heeft genomen op 28 
april 1978 en regelmatig werd ge
stuit op 16 februari 1981; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de appelrechters oordelen dat, in
dien weliswaar de feiten gepleegd 
werden tussen 31 maart en 1 okto
ber 1977, die feiten slechts op 28 
april 1978 het misdrijf van bedrieg
lijke bankbreuk hebben opgeleverd, 
nu slechts op die datum de staat 
van feitelijk faillissement, constitu
tief bestanddeel van het ten laste 
gelegde misdrijf van bedrieglijke 
bankbreuk, is ontstaan; 

Overwegende dat uit wat vooraf
gaat, blijkt dat de appelrechters 
geen feiten, buiten die welke in de 
beschikking van de raadkamer wa
ren begrepen, in aanmerking heb
ben genomen, maar de datum van 
het misdrijf, die ten deze deel uit
maakte van eisers verdediging, heb
ben gewijzigd; 

Overwegende dat de appelrechters 
zulks niet vermochten te doen zon
der eiser de gelegenheid te geven 
daarover verweer te voeren; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat aan eiser die 
gelegenheid werd geboden, zodat 
zijn recht van verdediging werd mis
kend; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van Marcel 
Serrien: 

III. Op de voorziening van Willy 
Landuyt: 

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. 

23 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Van Ommeslaghe; Nelissen Grade; 
P. Quirijnen, Antwerpen. 

Nr. 583 

2' KA:\IER - 28 mei 1985 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEX - BESCHIKKIXG TOT YERWIJ
ZIXG XAAR DE CORRECTIOXELE RECHTBAXK 
WEGEXS EE:'-ll\IISDAAD- GEEX OPGAYE YA:'-l 
VERZACHTEXDE 0:\ISTAXDIGHEDEX - YOX
NIS TOT OKBEVOEGDVERKLARIXG - VERXIE
TIGING VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJ
ZING KAAR DE KA:\IER VA='< INBESCHliLDI
GINGSTELLING. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
wegens een misdaad naar de correctio
nele rechtbank heeft verwezen, zonder 
daartoe verzachtende omstandigheden 
op te geven, het vonnisgerecht zich on
bevoegd heeft verklaard en beide be
slissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, dan regelt het Hof het rechts
gebied, vernietigt de beschikking van 
de raadkamer en verwijst de zaak 
naar de kamer van inbeschuldiging
stelling (1). 

(PROCDREUR DES KONINGS TE BRliSSEL IN 
ZAKE SAI\DERS, MACHARIS E:'-1 SCHOOXJANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8300) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts-

(1) Cass., 21 jum 1978 (A.C., 1978, 1236); zie 
Cass., 10 en 31 okt. 1984, A.R. nr 3878 en 3938 
(A.C., 1984-85, nrs. 113 en 153). 
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gebied, op 4 augustus 1983 door de 
procureur des Konings te Brussel 
ingediend; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, bij beschikking van 
29 april 1983, onder meer : Carolina 
Sanders, huisvrouw, geboren te Op
wijk op 20 februari 1931, wonende te 
Opwijk, Nijverseelstraat 18; Louis 
Macharis, kuiper, geboren te Bug
genhout op 5 mei 1926, wonende te 
Opwijk, Nijverseelstraat 18, en Wim 
Schoonjans, arbeider, geboren te 
Dendermonde op 17 september 1958, 
-vronende te Dendermonde, Vrij
straat 57, naar de correctionele 
rechtbank verwezen heeft ter zake 
dat zij « in het gerechtelijk arrondis
sement Brussel en bij samenhang 
in het gerechtelijk arrondissement 
Dendermonde : D. een aanslag tegen 
de zeden (zouden) hebben gepleegd, 
doordat zij, ten einde eens anders 
driften te voldoen, de ontucht, het 
bederf of de prostitutie opgewekt, 
vergemakkelijkt of begunstigd (zou
den hebben), namelijk 1o (Caroline 
Sanders) en (Louis Macharis} tussen 
31 juni 1981 en 2 maart 1983, bij 
Macharis Viviane die, geboren op 2 
juni 1967, geen voile 16 jaar oud 
was, en terwijl (Carolina Sanders) 
als moeder en (Louis Macharis) als 
vader, bloedverwant in opgaande 
lijn is, 2° (Wim Schoonjans) bij sa
menhang, in het gerechtelijk arron
dissement Dendermonde tussen 10 
februari 1983 en 29 februari 1983, bij 
Macharis Viviane, die geboren is op 
2 juni 1967 »; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Brussel zich bij op 
tegenspraak gewezen vonnis van 3 
juni 1983 onbevoegd heeft verklaard 
op grond dat : de ten laste van (Ca
rolina Sanders) en (Louis Macharis}, 
beklaagden, sub D.1, en de ten laste 
van (Wim Schoonjans}, beklaagde, · 
sub D .2 omschreven en door de 
rechter gepreciseerde feiten met op
sluiting bestraft worden; dat de 
raadkamer ter zake geen verzach
tende omstandigheden in aanmer
king heeft genomen; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer en het vonnis 
van de correctionele rechtbank in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en 
dat uit hun tegenstrijdigheid een ge
schil over rechtsmacht is ontstaan, 
dat de loop van het gerecht belem
mert; 

Overwegende dat de feiten van de 
telastleggingen D.1 en D.2 de mis
daad schijnen op te leveren, om
schreven in de artikelen 266, 379, 
eerste en tweede lid, en 381 van het 
Stra:fwetboek; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 29 april 1983 gewezen beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in zoverre Carolina Sanders, 
Louis Macharis en Wim Schoonjans 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Brussel verwezen worden; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beschikking; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel. 

28 mei 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter- Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal. 

Nr. 584 

2• KAMER - 28 mei 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - VRLJSPRAAK. 
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2° DOUANE EN ACCIJNZEN - MIS
DRIJF - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE DOU-
ANEBEAMBTEN WETTELIJKE BEWIJS-
WAARDE - GRENZEN. 

1" Bij ontstentenis van conclusie van het 
openbaar ministerie, van de adminis
tratie die de strafvordering uitoefent 
of van de burgerlijke partij, is een vrij
spraak met redenen omkleed als de 
rechter beslist dat het aan de beklaag
de ten laste gelegde feit niet bewezen 
is (1). (Art. 97 Gw.) 

2" De bijzondere wettelijke bewijswaar
de die krachtens art. 272 Douane- en 
Accijnzenwet aan de processen-verbaal 
van de beambten van dat bestuur is 
toegekend, geldt voor de persoonlijke 
materiele vaststellingen van die beamb
ten, doch niet voor de juridische ge
volgtrekkingen die daaruit kunnen 
worden afgeleid (2). 

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

ARREST 

(A.R. nr. 9259) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, en luidend als volgt : het arrest 
slechts stelt dat de schuld van de be
klaagde aan de ten laste gelegde feiten 
niet bewezen is geworden; voor deze stel
ling geen enkele motivering wordt aan
gehaald noch verwezen wordt naar de 
elementen uit het dossier, te weten het 
proces-verbaal, de gemotiveerde dagvaar
ding of de voorgaanden in de procedure; 
een arrest als onvoldoende gemotiveerd 
en aldus in strijd met artikel 97 van de 
Grondwet moet worden beschouwd, wan-

(1) Zie Jean Constant « Propos sur Ia moti
vation des jugements et arrets en matiere re
pressive », rede uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het Hof van Beroep te 
Luik op 1 sept. 1970, blz. 17. 

(2) Zie Cass., 13 juni 1978 (A.C., 1978, 1204) 
en m.b.t. de processen-verbaal die bewijs ople
veren zolang het tegendeel niet bewezen is, 
Cass., 17 mei 1977 (A.C., 1977, 956) en 3 juni 
1980 (ibid., 1979-80, nr. 620). 

neer in het arrest geen enkele vermel
ding aanwezig is op basis waarvan men 
zou kunnen afleiden waarop de rechter 
zijn mening heeft gevormd; bovendien de 
motivering erg onduidelijk is daar het 
arrest er klaarblijkelijk van uitgaat dat 
de ten laste gelegde feiten wel bewezen 
zijn, doch dat de schuld van de beklaag
de desbetreffend niet bewezen is; uit de
ze vermelding kan men niet afleiden of 
het arrest de mening is toegedaan dat de 
beklaagde de ten laste gelegde feiten, al
hoewel bewezen, niet gepleegd heeft, 
dan wel of hem hieromtrent geen schuld 
kan worden aangewreven, wat zou ver
onderstellen dat het arrest ervan uitgaat 
dat hij niet zou gehandeld hebben met 
een bijzonder opzet; deze (onduidelijk
heid is des te ernstiger daar de tenlaste
legging geen bijzonder opzet vereist om 
als strafbaar feit te kunnen worden ver
volgd: 

Overwegende dat in strafzaken de 
rechter die, bij ontstentenis van cone 
clusie van het openbaar ministerie, 
van de administratie die de strafvor
dering uitoefent of van de burger
lijke partij, de beklaagde vrij
spreekt, zijn beslissing regelmatig 
met redenen omkleedt door de oor
delen dat het aan de beklaagde ten 
laste gelegde misdrijf niet bewezen 
is; 

Overwegende dat ten deze de ap
pelrechters verweerder vrijspreken 
op grand dat « door het onderzoek 
voor het hof (van beroep) de schuld 
van beklaagde aan de feiten van de 
tenlastelegging niet bewezen gewor
den is >>; dat zij hiermee, zonder on
duidelijkheid, te kennen geven dat 
zij oordelen dat de constitutieve be
standdelen van het aan verweerder 
ten laste gelegde misdrijf niet ver
enigd zijn; dat zij zodoende, bij ont
stentenis van conclusie van eiser, 
hun beslissing regelmatig met rede-

. nen omkleden; 
Dat het middel niet kan worden 

aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending v>tn artikel 272 van de alge
mene wet inzake douane en accijnzen, 
en luidend als volgt : het proces-verbaal 
van 26 augustus 1982 vermeldt zeer dui
delijk het feit zoals hierboven omschre
ven; het arrest trekt nergens de rechts-
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geldigheid van dit proces-verbaal in twij
fel; men gaat er dus van uit dat men 
staat voor een volledig rechtsgeldig pro
ces-verbaal, vaststellende de feiten waar
van de strafbaarheid op zichzelf door het 
arrest niet wordt aangevochten; men kan 
dus er slechts van uitgaan dat men de 
vaststellingen van het proces-verbaal 
niet heeft gevolgd; hierdoor is de bewijs
kracht van het proces-verbaal miskend; 
door deze redenering werd artikel 272 
van de algemene wet inzake douane en 
accijnzen geschonden : 

Overwegende dat de bijzondere 
bewijswaarde die krachtens artikel 
272 van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen is toegekend 
aan de processen-verbaal van de 
ambtenaren wegens hun handelin
gen en ambtsverrichtingen, slechts 
geldt voor de persoonlijke materiele 
vaststellingen van die ambtenaren, 
doch niet voor het bepalen van 
de juridische gevolgtrekkingen die 
daaruit kunnen worden afgeleid; 

Overwegende dat ten deze het 
proces-verbaal van 26 augustus 1982, 
opgesteld door beambten van de 
douane en accijnzen, enkel consta
teert dat verweerder op 22 oktober 
1981 te Brecht een personenwagen 
Renault 5 GTS bestuurde, voorzien 
van het Nederlandse kenteken GZ-
51-BL, en dat hij verklaart dat die 
auto toebehoort aan zijn vriendin, 
juffrouw Y.J. Visser, wonende te 
Schiedam (Nederland); 

Overwegende dat de appelrechters 
de wettelijke bewijswaarde van de 
hierboven aangehaalde materiele 
vaststellingen door de douanebe
ambten, opgenomen in hun proces- ' 
verbaal van 26 augustus 1982, niet i 
miskennen door te beslissen dat 
niet is bewezen dat verweerder zich 
schuldig heeft gemaakt aan het hem 
ten laste gelegde msidrijf waarvan 
het bestaan door eiser wordt afge
leid uit die materiele vaststellingen; 

Dat het middel niet kan worden 
aa:p.genomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 

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

28 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 585 

2'' KA:IIER - 28 mei 1985 

VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF\'OR

DER!l\'G - VEROORDELING - mSDRIJF GE
PLEEGD TUSSE:'<I TWEE DATA, ZO:\DER YER
DUIDELIJKING - 0:\'~IOGELIJKHEID \'OOR 
HET HOF 1\A TE GAA:-> OF DE STRAF\'ORDE
Rll\'G AL DAN 1\IET WAS \'ERJA.-\.RD - \'ER
NIETIG!l\'G ~lET VERWIJZI:'\G. 

Wanneer de bestreden beslissing de be
klaagde veroordeelt wegens feiten die 
tussen twee bepaalde data zijn ge
pleegd, maar het Hoi aan de hand van 
de processtukken waarop het vermag 
acht te slaan, niet kan nagaan of de 
strafvordering al dan niet verjaard 
was, vernietigt het de veroordeling en 
verwijst de zaak (1). (Art. 97 Gw., artt. 
21, 22 en 23 wet 17 april 1878.) 

(VAN HOLLEBEKE G., VAN HOLLEBEKE M. 
T. WESTVLAAMSE INTERCOMMUNAL£ VOOR 

ECONOMISCHE EXPANSIE EN RECONVERSIE S.V,j 

ARREST 

(A.R. nr. 9332) 

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

voorgeschreven rechtsvormen in 1-----------------
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; . 

(1) Cass., 10 okt. 1984 A.R. nr. 3665 
(A. C., 1984-85, nr. 108). 
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I. In zoverre de voorziening ge- te gaan of de strafvordering op de 
richt is tegen de beslissing op de dag van de uitspraak van het \·onnis 
strafvordering tegen de eisers; al dan niet verjaard ;vas: 

01·er het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 22 van de wet van 17 
april 1878. houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat het vonnis de ei
sers veroordeelt om te Izegem, bin
nen een niet verj aarde peri ode in de 
loop van de maanden februari en 
maart 1984, bij het bewerken van 
het land zich grond van een andere 
te hebben toegeeigend; 

Dat krachtens artikel 83 van het 
Veldwetboek de strafvordering we
gens dit misdrijf verjaart door ver
loop van zes maanden; 

Overwegende dat het vonnis, noch 
door eigen redengeving noch door 
verwijzing naar de redenen van de 
eerste rechter, de datum bepaalt 
waarop het bewezen verklaarde feit 
werd gepleegd; 

Overwegende dat, wanneer de be
klaagde wordt veroordeeld wegens 
een feit dat, zonder nadere precise
ring, tussen twee bepaalde data is 
gepleegd, en uit de processtukken 
niet blijkt dat er een daad werd ver
richt waardoor de verjaring van de 
strafvordering werd gestuit of dat 
de verjaring werd geschorst binnen 
de wettelijke verjaringstermijn, be
rekend vanaf de dag na de eerste in 
de beslissing opgegeven datum, het 
Hof niet kan nagaan of de strafvor
dering al dan niet verjaard was; 

Overwegende dat ten deze noch 
uit het vonnis noch uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat het 
bewezi:m verklaarde feit werd ge
'pleegd minder . dan zes maanden 
v66r een daad van onderzoek of van 
vervolging, die de verjaring stuit en 
die zou plaatsgehad hebben minder 
dan· zes maanden · v66r de uitspraak 
van het vonnis, of dat een oorzaak 
van schorsing van de verjaring zou 
zijn opgetreden; 

Overwegende dat het dientenge
volge voor het Hof onmogelijk is na 

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

Overwegende dat de voorziening 
die gericht is tegen een beslissing 
die de vordering van de burgerlijke 
partij ongegrond verklaart, niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang: 

Om die redenen, vermetigt het be
streden vonnis in zoverre het beslist 
over de strafvordering tegen de ei
sers; verwerpt de voorziening voo.r 
het overige; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis: laat 
de kosten ten laste van de Staat: 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
leper, zitting houdende in hoger be
roep. 

28 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Baete - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 586 

2' K.-\,IER - 28 mei 1985 

GERECHTSDEURW AARDER GE-

RECHTSDEl'RW.-\.-\RDER YERPL!CHT Z!J:\ 
.-\'!BT l'!T TE OEFEXEX TELKEXS .-\LS H!J 
ERO~l WORDT YERZOCHT - BEGR!P. 

·Art. 517 Ger. W: dat bepaalt dat de ge
rechtsdeurwaarder verplicht is zijn 
ambt uit te oefenen telkens als hij 
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erom wordt verzocht, is enkel van toe
passing wanneer het handelingen van 
zijn ambt betreft, zoals die in art. 516 
Ger. W. zijn omschreven; zulks is niet 
het geval wanneer de organisatoren 
van een loterij een gerechtsdeurwaar
der verzoeken de winnende nummers 
te trekken en die nummers uit de 
ingestuurde formulieren te halen. 

(VANDEMEULEBROECKE P., 
VANDEMEULEBROECKE A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9336) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1984 op 
verwijzing door het Hof van Beroep 
te Antwerpen gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 8 mei 1984 (1); 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9, 97 van de 
Grondwet, 1, 2, 65, 302 van het Strafwet
boek, 163, 211 van het Wetboek van 
Strafvordering, 517 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1 van de wet van 31 december 
1851 op de loterijen, en van het alge
meen rechtsbeginsel vervat in het ada
gium « nullum crimen sine lege, nulla 
poena sine lege », 

doordat de dagvaarding aan de eisers 
verwijt « bij inbreuk op artikel 1 wet 31 
december 1851 op de loterijen een loterij 
te hebben ingericht waarvoor geen (toe
lating) was verleend ingevolge artikel 7 
van· dezelfde wet • (telastlegging C) en 
« de aanlegger, ondernemer, aangestelde 
of agent te zijn geweest van een niet 
wettelijk toegelaten loterij, waarbij aan 
het publiek enige verrichting aangebo
den werd die bestemd was om winst te 
verschaffen door middel van het lot » (te
lastlegging D), 

en doordat het arrest beslist dat beide 
aan de eisers verweten telastleggingen 
bewezen zijn, op grond van de overwe
gingen « dat uit de stukken van het dos
sier· en het onderzoek duidelijk bewezen' 
is qat de tweede en de derde eiser aan 
de uitvoering van de ten laste gelegde 
misdrijven rechtstreeks hebben medege
werkt; dat ze door Van Bel verzocht wa
ren de winnende te nummers te trekken 
en uit de ingestuurde formulieren de 

(1) Dat arrest is niet gepubliceerd. 

winnende nummers te halen; dat ze zich 
daardoor aanstelden als agenten en me
de-organisatoren van de inrichter zelf; 
dat zij dienden te weten dat loterijen 
van die aard aan voorafgaande toelating 
van de bevoegde overheid onderworpen 
zijn; dat ze niet gehandeld hebben in 
omstandigheden van die aard dat elke 
burger normaal dergelijke handelingen 
zou stellen •, 

terwijl, eerste onderdeel, aileen de ge
dragingen waartegen de wet met een 
straf dreigt, misdrijven zijn; een zelfde 
strafbare gedraging slechts het voorwerp 
kan uitmaken van twee verschillende te
lastleggingen wanneer zij onder twee 
verschillende strafbepalingen valt (art. 
65 S.W.); indien de telastlegging D beteu
geld wordt door artikel 302 van het 
Strafwetboek, er geen (andere) wetsbe
paling bestaat die op de telastlegging C 
een straf stelt; het arrest alleszins noch 
uitdrukkelijk noch onder verwijzing naar 
het vonnis van de eerste rechter een 
wettelijke bepaling aanduidt die op dit 
bewezen verklaard feit een straf stelt, 
zodat het arrest, waar het de telastleg
gingen C enD weerhoudt als zijnde twee 
verschillende misdrijven, een straf toe
past voor een feit waarvoor de wet geen 
straf voorziet (schending van artikel 9 
van de Grondwet, van de artikelen 1, 2 
en 65 van het Strafwetboek, en van het 
algemeen rechtsbeginsel vervat in het 
adagium « nullum crimen sine lege, nulla 
poena sine lege >>), minstens niet regel
matig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van de artikelen 163 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering); 

tweede onderdeel, uit de vaststelling 
dat de eisers, als instrumenterende ge
rechtsdeurwaarders, de winnende num
mers van een loterij hebben getrokken 
en uit de ingestuurde formulieren de 
winnende nummers hebben gehaald, niet 
kan afgeleid worden dat zij deze loterij 
hebben ingericht; zodat - zelfs indien 
aangenomen wordt dat de telastlegging 
C (het inrichten van een loterij waarvoor 
geen toelating was verleend) een mis
drijf uitmaakt dat onderscheiden is van 
het misdrijf dat in de telastlegging D be
schreven wordt - het arrest ten aanzien 
van de eisers niet wettelijk verantwoord 
is (schending van artikel 1 van de wet 
van 31 december 1851 op de loterijen); 

derde onderdeel, uit de vaststelling dat 
de eisers, als instrumenterende gerechts
deurwaarders, de winnende nummers 
van een loterij hebben getrokken en uit 



Nr. 587 HOF VAN CASSATIE 1335 

de ingestuurde formulieren de winnende 
nummers hebben gehaald, niet kan afge
leid worden dat zij « aanlegger, onderne
mer, beheerder, aangestelde of agent » 
van bedoelde loterij zijn geweest, zodat 
het arrest ten aanzien van de eisers niet 
wettelijk verantwoord is (schending van 
artikel 302 van het Strafwetboek); 

vierde onderdeel, de vaststelling van 
materii:He feiten behoort tot de specifieke 
taken van de gerechtsdeurwaarder, die 
verplicht is zijn ambt te verlenen telkens 
als hij erom wordt verzocht en voor ie
der die erom verzoekt; de gerechtsdeur
waarder niet kan gehouden zijn om in 
alle gevallen, waarin zijn tussenkomst 
wordt gevraagd, zelf na te gaan of de 
verrichting, in het kader van dewelke hij 
materii:He feiten vaststelt, aan al de ver
eisten van de wet voldoet, zodat het ar
rest, waar het uit de vaststelling dat de 
eisers door de heer Van Bel verzocht wa
ren de winnende nummers te trekken en 
uit de ingestuurde formulieren de win
nende nummers te halen, afleidt dat zij 
zich daardoor aanstellen als agenten en 
mede-organisatoren van de inrichter zelf, 
en waar het overweegt dat eisers dien
den te weten dat loterijen van die aard 
aan een voorafgaande toelating van de 
bevoegde overheid onderworpen zijn, ar
tikel 517 van het Gerechtelijk Wetboek 
miskent: 

Overwegende, wat het vierde on
derdeel betreft, dat, behoudens in 
specifiek voorziene gevallen, wat ten 
deze niet het geval is, het opstellen 
van wat het onderdeel noemt « pro
cerssen-verbaal van vaststelling (ak
ten van bevinding) » niet tot het 
wettelijk mandaat van de gerechts
deurwaarder behoort; 

Dat artikel 517 van het Gerechte
lijk Wetboek mitsdien ten deze geen 
toepassing vindt; 

Dat het middel in dit onderdeel 
faalt naar recht; 

Overwegende, wat het derde on
derdeel betreft, dat het arrest zegt 
dat de eisers door Van Bel verzocht 
waren de winnende nummers te 
trekken en uit de ingestuurde for
mulieren de winnende nummers te 
halen; 

Dat de appelrechters uit die tus
senkomst, die zich niet beperkt tot 
een eenvoudig toezicht of vaststellen 

van feitelijke gegevens, hebben kun
nen afleiden dat de eisers recht
streeks medewer kten a an het mis
drijf bepaald bij artikel 302 van het 
Strafwetboek, wat in het arrest 
wordt toegelicht als « zich daardoor 
aanstelden als agenten en mede-or
ganisatoren van de inrichter zelf »; 

Dat het middel in dit onderdeel 
niet kan worden aangenomen; 

Overwegende, wat het eerste en 
het tweede onderdeel betreft, dat, 
nu het arrest, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, de eisers tot 
een enkele straf veroordeelt wegens 
de telastleggingen C en D, en nu die 
straf wettelijk is verantwoord door 
het bewezen verklaren van de feiten 
van de telastlegging D, de onderde
len die alleen betrekking hebben op 
de telastlegging C niet tot cassatie 
kunnen leiden; dat zij derhalve, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
zijn; 

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

28 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Claeys Bouuaert. 

Nr. 587 

2' KAMER - 28 mei 1985 

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN -
VASTSTELLING DAT DE MISDRIJVEN NIET DE 
UITVOERING ZIJN VAN EEN ENKELE OPZET
EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHILLENDE FElTEN - ONWETTIGHEID. 



1336 HOF VAN CASSATIE Nr. 587 

2'' MISDRIJF \"ERSCHE!DEXE FEITEX -

\".-\STSTELLIXG D.-\T DE ~IISDRIJ\"EX :\lET DE 
LIT\"OERIXG ZIJX \"AX EEX EXKELE OPZET -
EEX EXKELE STR..-\F UTGESPROKEX \\"EGEXS 
\"ERSCHILLEXDE FEITEX - OXWETTIGHEID. 

1" en 2" De in art. 85 Sw. vastgelegde re
gel wordt geschonden door de rechter 
die vaststelt dat verschillende feiten 
niet de uitvoering zijn van een enkele 
opzet, maar wegens die verschillende 
feiten een enkele straf uitspreekt (1). 

(DEBIE) 

.-\RREST 

(A.R. nr. 9372) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1984 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser van de telastleggingen A2a, D3 
en F wordt vrijgesproken: 

Overwegende dat de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de overige beslissin
gen van het arrest : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de re
gel neergelegd in artikel 65 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat, zoals door het 
arrest wordt vermeld, de rechter die 
uitspraak doet op verzet van de be-

(1) Het hof \·an beroep, dat uitspraak deed 
0\'er het yerzet dat beklaagde had gedaan te
gen een arrest waarbij hij bij verstek was yer
oordeeld .tot, een enkele straf gezien de bewe
zen verklaarde eenheid van opzet, moest, 
indien het de eenheid van opzet \'erwierp, een 
enkele straf uitspreken yan een feit of een ge
heel \"an feiten waaraan een enkele opzet ten 
bl'Ondslag lag en ·mocht geen straf opleggen 
-\·oor de andere feiten, dit om de toestand ,·an 
de \"erzetdoenqe partij niet te \'erzwaren. Zie 
Cnss., 27 maart 1979 (.-l.C., 1978-79, 882). 

klaagde tegen een bij verstek gewe
zen beslissing waarbij wegens een
heid van opzet een enkele straf voor 
verscheidene feiten was uitgespro
ken, de toestand van de beklaagde 
niet mag verzwaren door verschei
dene straffen uit te spreken, zelfs 
indien het totaal van de afzonder
lijke straffen de enige bij verstek 
uitgesproken straf niet te boven 
gaat of zelfs lager is; 

Dat de rechter die, zoals ten deze, 
vaststelt dat bij gebrek aan oorzake
lijk verband afzonderlijke straffen 
zouden moeten uitgesproken wor
den, zich moet beperken tot het 
opleggen van een straf voor een van 
de afzonderlijk te bestraffen feiten 
of een van de door eenheid van op
zet verbonden groepen van feiten en 
moet vaststellen dat voor de andere 
feiten geen straf meer kan worden 
opgelegd; 

Overwegende dat het arrest, na 
vastgesteld te hebben dat enerzijds 
de telastleggingen A1, C en G en an
derzijds de telastleggingen D1 en 
D2, E (beperkt), H1, H2, I en J door 
een zelfde strafbare opzet werden 
opgeleverd, terwijl geen zelfde straf
bare opzet tussen de twee reeksen 
telastleggingen aanwezig is, een 
straf uitspreekt voor het geheel van 
de bewezen verklaarde telastleggin
gen A1, C, D1, D2, E (beperkt), G, 
H1, H2, I en J; 

Dat het arrest aldus de regel vast
gelegd in artikel 65 van het Straf
wetboek schendt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve wat de vrij
spraak van eiser voor de telastleggin
gen A2, D3 en F betreft; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 
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28 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 588 

2'' KA:\IER - 28 mei 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STR.-\FZ.-\KEX - STR.-\.F

YORDERIXG EX Bt:RGERLIJKE RECHTS\'OR
DERIXG - TEGEXSTRIJDIGHEID Tt:SSEX DE 
BESLISSIXG OP DE STR.-\FYORDERIXG EX DE 
BESLISSIXG OP DE Bt:RGERLIJKE RECHTS
YORDERIXG - SCHEXDI:\G \'AX ART. 91 G\\'. 
- BEGRIP. 

Tegenstrijdig is bet arrest dat, na de be
klaagde met toepassing van art. 399, 
eerste lid, Sw. strafrechtelijk te heb
ben veroordeeld wegens het opzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondin
gen met de omstandigheid dat deze 
een ziekte of een ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid 
hebben veroorzaakt, bij de uitspraak 
over de burgerlijke rechtsvordering, 
een geneesheer-deskundige aanwijst 
met de taak de eventuele blijvende ar
beidsongeschiktheid te ramen (1). (Art. 
97 Gw.) 

(ELEWAUT T. WXu'TERS) 

ARREST 

(AR. nr. 9428) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 januari 1985 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

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

wet, en luidende als volgt: het arrest is 
tegenstrijdig waar het enerzijds eiser 
veroordeelt wegens toebrengen van op
zettelijke slagen en verwondingen die 
een ziekte hebben teweeggebracht en an
derzijds, ondanks het feit dat geen enkel 
stavingsstuk wordt voorgebracht, er een 
deskundige wordt aangesteld op vraag 
van Leo Wauters, ten einde na te gaan 
of er een blijvende invaliditeit is. Indien 
er een blijvende invaliditeit is, dient de 
tenlastelegging anders te zijn dan diege
ne die nu werd weerhouden. Desgeval
lend had het Militair Gerechtshof eerst 
een deskundige dienen aan te stellen 
vooraleer te beslissen op strafrechtelijk 
gebied. En indien niet, diende de vraag, 
strekkende tot aanstelling van een des
kundige ten einde na te gaan of er blij
vende invaliditeit is, afgewezen : 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser, met toepassing van arti
kel 399 van het Strafwetboek, ver
oordeelt wegens het opzettelijk toe
brengen van slagen of verwondin
gen aan Leo Wauters, met de om
standigheid dat de slagen of de 
verwondingen een ziekte of onge
schiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge had
den, en tevens, bij de uitspraak over 
de civielrechtelijke vordering van 
verweerder, een geneesheer-deskun
dige aanwijst met als opdracht on
der meer « de gebeurlijke blijvende 
invaliditeit te ramen ( ... ) alsmede ai
le andere blijvende gevolgen der let
sels te bepalen »; dat het arrest al
dus de eventualiteit van een blijven
de arbeidsongeschiktheid of een an
der door de strafwet voorzien blij
vend gevolg van de slagen of ver
wondingen die door het bewezen 
verklaarde misdrijf worden uitgeslo
ten, aanneemt; 

Dat het arrest aldus door tegen
strijdigheid is aangetast; 

Dat het middel gegrond is; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci-----------------1 vielrechtelijke vordering van ver

(1) Zie Cass., 20 sept. 1976 (A.C., 1977, 78) en 
noot 1, 16 nov. 1983, A.R. nr. 3181, 15 feb. 1984, 
A.R. nr. 3290, en 11 april 1984, A.R. nr. 3453 
(A.C., 1983-84, nrs. 145, 332 en 463). 

weerder tegen eiser : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om aan verweerder een 
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voorschot te betalen en een genees
heer-deskundige aanwijst om ver
weerder te onderzoeken;. 

Dat zodanige beslissing geen eind
beslissing is in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering en geen uitspraak doet over 
een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de 
niet definitieve beslissing op de te
gen hem door verweerder ingestelde 
civielrechtelijke vordering, die het 
gevolg is van de .eerstgenoemde be
slissing; 

Om die redenen, ongeacht het 
door eiser aangevoerde tweede en 
derde middel, die niet tot cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het uitspraak doet op de straf
vordering tegen eiser en op de ci
vielrechtleijke vordering van ver
weerder tegen eiser; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; laat de helft 
van de kosten ten laste van de 
Staat; veroordeelt eiser en verweer
der elk in een vierde van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Militair Gerechtshof, an
ders samengesteld. 

28 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. 
De Roeck, Gent. 

Nr. 589 

2' KAMER - 28 mei 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFVOR· 

DERING - EEN ENKELE STRAF U!TGESPRO
KEN VOOR VERSCHEIDENE MISDRIJVEN -
MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN VAN DIE MIS
DRIJVEN BETREKKING HEEFT - STRAF WET
TELIJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
- MEDEPLICHTIGHEID - VERSCHAFFEN 
VAN WAPENS - BEGR!P. 

1" 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 (1). (Artt. 411 
en 414 Sv.) 

2" De veroordeling die wordt uitgespro
ken wegens medeplichtigheid aan een 
roofoverval wordt naar recht verant
woord door de beslissing dat de be
klaagde een wapen dat tot de misdaad 
heeft gediend, heeft verschaft in de zin 
van art. 67, derde lid, Sw., wetende dat 
het daartoe zou dienen, wanneer de 
rechter vaststelt dat het wapen is over
handigd om een roofoverval te plegen 
in andere omstandigheden, maar de 
beklaagde en de dader van de misdaad 
omtrent de precieze omstandigheden 
van de misdaad niet overeengekomen 
waren en de beklaagde aldus wetens 
en willens het wapen heeft verschaft 
om de misdaad te plegen zoals die 
werkelijk werd begaan (2). (Art. 67, 
derde lid, Sw.) 

(1) Cass., 8 jan. 1985, A.R. nr. 8615, en 5 feb. 
1985, A.R. nr. 8223, supra nrs. 269 en 329. 

(2) Zie J. D'HAENENS: « Strafbare deelne
ming », in A.P.R., nrs. 162 tot 165; J. CONSTANT, 
Traite elementaire de droit penal, dl. 1, 1965, 
nr. 284, biz. 366. 
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(JUPPONT T. ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9457) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1984 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van onder meer de artikelen 67, 
derde lid, van het Strafwetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser medeplichtig 
verklaart, overeenkomstig artikel 67, der
de lid, van het Strafwetboek, aan een 
door de genaamden Theysens en Van 
der Weiden gepleegde bankoverval, 

terwijl het arrest ten onrechte beslist 
dat eiser zich plichtig zou hebben ge
maakt aan de betichting « medeplichtig 
aan ,, overeenkomstig artikel 67, derde 
lid, van het Strafwetboek en hem aldus 
veroordeelt tot een effektieve gevange
nisstraf van twee jaar en een geldboete 
van 200 frank, daar waar de handelingen 
in artikel 67 van het Strafwetboek als 
vormen van medeplichtigheid worden 
aangeduid, niet het plegen van het mis
drijf omschrijven doch enkel de verschil
lende wijzen waarop tot het plegen kan 
worden bijgedragen; dat deze bijdrage op 
zichzelf geen strafrechtelijke betekenis 
heeft, doch. ze slechts ontleent aan het 
misdrijf dat zij helpt verwezenlijken; dat, 
opdat er sprake zou zijn van strafbare 
deelneming, dient voldaan te worden aan 
de voorwaarden ervan : enerzijds kennis 
van de misdadige onderneming waarop 
het handelen betrekking heeft, ander
zijds opzet om deze onderneming te hel
pen verwezenlijken (Vanhoudt en Cale
waert, Belgisch Strafrecht, nr. 1189); dat 
noodzakelijk een verband dient tot stand 
te komen tussen de daad van deelne
ming en het misdrijf, verband dat ligt in 
de kennis die de deelnemer heeft van 
het misdrijf dat mede door zijn handelen 
tot stand wordt gebracht en in zijn opzet 
om juist door dit handelen het misdrijf 
te helpen verwezenlijken; 

a) kennis : aangezien de kennis abso
luut moet zijn en iedere dwaling in hoof
de van de deelnemer rechtvaardigend 

werkt ook al zou (zij) aan eigen onacht
zaamheid te wijten zijn (en dit ingevolge 
het feit dat de deelneming niet alleen 
door kennis wordt gekarakteriseerd 
maar bovendien door het opzet, dit is de 
bewuste wil om het misdrijf te helpen 
verwezenlijken); de kennis bij de wet 
vereist slaat op al de elementen van het 
misdrijf waaraan wordt deelgenomen, en 
dat het ook duidelijk is dat in hoofde 
van de deelnemer de kennis moet be
staan van de omstandigheid dat hij door 
zijn handelen bijdraagt tot de verwezen
lijking van een welbepaalde misdaad of 
een welbepaald wanbedrijf (Vanhoudt en 
Calewaert, o.c. 1211); dat de wilsovereen
stemming aldus gericht moet zijn op een 
welbepaalde misdaad of wanbedrijf 
(D'Haenens J., << Strafbare deelne
ming », A.P.R., nrs. 125, 127, 128, 
129 en 138); dat de termen van de wet 
zelf daarover trouwens geen twijfel laten 
bestaan (artikelen 66 en 67 van het 
Strafwetboek: « Zij die aan de uitvoering 
van " de " misdaad of "het" wanbedrijf 
( ... ) »; aangezien weten dat een handeling 
die men stelt kan bijdragen tot de reali
satie van een misdrijf op zichzelf bnvol
doende is opdat van deelneming zou 
kunnen gesproken worden; 

b) opzet : aangezien daarbij wordt vereist 
dat degene die deze handeling met ken
nis van haar betekenis en draagwijdte 
stelt, bovendien daardoor bedoelt bij te 
dragen tot de verwezenlijking van het 
misdrijf dat hij stelt met een bepaald 
" opzet »; dat opzet derhalve naast ken
nis een tweede onmisbare band is om de 
deelnemingsdaad, die op zichzelf onver
schillig is strafrechtelijk gezien te ver
binden met het misdrijf; dat de deelne
ming tot stand komt door een wilsover
eenstemming over het te plegen misdrijf 
(Vanhoudt en Calewaert, o.c. 121); dat 
het opzet dat vereist wordt het bijzonder 
opzet is, namelijk doelbewust gericht op 
de verwezenlijking van het misdrijf en 
dus betrekking hebbend op alle elemen
ten van dat misdrijf, en aldus veronder
stelt dat de deelnemer door zijn han:de
len wenst bij te dragen tot het voltrek
ken van het misdrijf; 

c) gebrek aan kennis en opzet in con
creto: aangezien uit de elementen van· 
het strafdossier en uit de afgelegde ver
klaringen blijkt dat Theysens en Vander 
W eiden in het ongewisse waren welke 
bank ze uiteindelijk zouden overvallen, 
en dat zij slechts op het ogenblik der fei
ten hun doelwit hebben uitgekozen; dat 
op het ogenblik dat eiser het pistool 
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overhandigde, namelijk vijf weken v66r 
dat de feiten zich hebben afgespeeld, er 
helemaal geen sprake van was dat dit 
dienstig zou zijn voor een overval (op) 
het filiaal (van) de N.M.K.N. op de Lin
ker-Oever; dat hiervoor kan verwezen 
worden naar volgende stukken : - kaft 
7, stuk 3: verklaring van Theysens van 2 
december 1983, waaruit blijkt dat Van 
der Weiden Rene zou voprgesteld hebben 
om een bankoverval te plegen en dat ze 
op die datum zijn rondgereden en uitein
delijk slechts toevallig het filiaal van de 
bank zagen op de BlancE)f!oerlaan; op dat 
ogenblik werd beslist een bankoverval te 
plegen; - kaft 7, stuk 3:: verklaring van 
eiser zelf : hij gaf het alarmpistool onge
veer twee maanden v66r de feiten aan 
Van der Weiden Rene ~m wist niet dat 
deze er uiteindelijk een bankoverval mee 
gepleegd had; - verklaringen voor de 
onderzoeksrechter : - stuk 43 van het 
algemeen dossier, in datum van 3 decem
ber 1983 - verklaring van Van der Wei
den Rene, waar hij stelt dat hij met 
Theysens had afgesproken een bank
overval te doen en waar hij tevens stelt 
dat hij een revolver had die hij een tijd
je voordien had gekreg(im van eiser. Hij 
had die revolver bij zich omdat hij wist 
dat hij op die bepaalde dag een slag 
(zou) slaan. Van der Weiden vertelt ver
der naar Burcht te zijn gereden om te 
informeren waar de rijkswachtpost gele
gen was en dat hij ergens in de buurt 
een overval wilde plegen. Op dat ogen
blik kwam hij met Theysens op het idee 
op de bedoelde overval te plegen op het 
filiaal op de Blancefloerlaan; - stuk 42, 
verklaring van eiser voor de onderzoeks
rechter, eveneens op 3 februari 1983, 
waarbij hij bevestigt ongeveer anderhal
ve maand voordien in Cafe Dons Place 
te Kapellen Van der Weiden te hebben 
ontmoet en waarbij hij verklaart dat hij 
alsdan het wapen overhandigd heeft aan 
Van der Weiden. Van het feit dat Van 
der Weiden een overval plande met 
Theysens was hij niet op de hoogte; -
stuk 40: verklaring van Theysens voor 
de onderzoeksrechter, in datum van 3 
december 1983 : Op 23 november 1983 
zegt hij Van der Weiden te hebben ont
moet in Cafe De Nachtwacht te Hoog
boom. Van der Weiden zegde alsdan dat 
hij geld nodig had en Theysens verklaart 
dat ook hij in geldnood zat. Ze bevestig
den toen nog niet de bedoeling gehad te 
hebben een overval te plegen. Nadien is 
men toch overeenkomen een overval te 
doen en men is rondgereden, waarbij 
men toevallig voorbijkwam aan het 

N.M.K.N.-kantoor op de Blancefloerlaan. 
Toen is men op het idee gekomen die 
overval te plegen; - stuk 27 : verklaring 
Vander Weiden, in datum van 15 decem
ber 1983: Van der Weiden verklaart twee 
maand tevoren in Dons Place de revol
ver te hebben gekregen van eiser. Van 
der Weiden bevestigt dat eiser niets af
wist van de overval op de Blancefloer
laan. Van der Weiden verklaart ook dat 
hij nooit kogels heeft gevonden die op 
het wapen hebben gepast {dit wapen 
werd we! als verboden wapen aanzien, 
doch het voortbewegingsmechanisme 
van de trommel werkte niet overeen
komstig stuk 33, namelijk de bevindin
gen van de wapendeskundige van 5 ja
nuari 1984). Men kon er eigenlijk niet 
mee schieten; 

d) besluit : dat wat de wetenschap be
treft, het aldus absoluut duidelijk is dat 
eiser niet wist dat er enige overval zou 
worden gepleegd en dat, wanneer hij dit 
niet wist, er ook geen enkel inzicht kan 
bestaan hebben in hoofde van eiser om 
aan een wdbepaalde overval dee! te ne
men door het verschaffen van de revol
ver vijf weken tevoren; dat eiser we! een 
onvoorzichtigheid heeft begaan door het 
pistool af te staan, doch uiteindelijk, in
dien er dan in plaats van vijf weken la
ter drie, zes, negen of twaalf maanden 
later een overval was gepleegd, hij aldus 
volgens de redenering in het arrest 
schuldig was geweest, terwijl hij uitein
delijk niet wist dat het wapen ooit nog 
zou kunnen dienstig zijn; dat in het voor
melde hoek van Jules D'Haenens onder 
nr. 158 de volgende hypothese wordt 
aangehaald : « het misdrijf waarover 
wilsovereenstemming bestond tussen da
der en deelnemer wordt als dusdanig 
niet gepleegd, doch de dader pleegt een 
ander misdrijf. ... (In dat geval wordt) 
eenvoudigweg een ander misdrijf ge
pleegd als dit waarop de wilsovereen
stemming betrekking had, zodat ieder 
verband tussen dader en deelnemer ver
broken wordt »; dat aan de vereiste van 
de kennis die een deelnemer moet heb
ben van het misdrijf dat mede door zijn 
handelen, wordt tot stand gebracht en 
van zijn opzet om door zijn handelen het 
misdrijf te helpen verwezenlijken, niet 
voldaan is, aangezien er geen enkel ver
band bestaat tussen de daad van eiser 
en het misdrijf dat zich vijf weken daar
op heeft voltrokken, zoals blijkt uit het 
dossier en uit het arrest: 

Overwegende dat, nu het arrest 
eiser tot een enkele straf, zijnde een 
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gevangenisstraf van twee jaar en 
een geldboete van tweehonderd 
frank, veroordeelt wegens de telast
leggingen B, K4 en L1, en nu die 
straf wettelijk is verantwoord door 
het bewezen verklaren van de feiten 
van de telastlegging K4, het middel, 
dat alleen betrekking heeft op de te
lastlegging B, niet tot cassatie kan 
leiden; dat het derhalve, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

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

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

Over het middel, voormeld : 
Overwegende dat het middel, in 

zoverre het onderzoek ervan het 
Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het arrest zegt << dat wat de fei
ten bedoeld in de tenlastelegging B 
betreft, de dader van de overval Van 
der W eiden, enkele we ken v66r de 
overval, het uitgeboorde alarmpis
tool dat als trommelrevolver kon 
dienst doen, van (eiser) bekwam om 
een overval te plegen op een post
kantoor; dat deze overval niet door
ging; dat (eiser) hem dit wapen aan
bood en ter hand stelde om de 
overval te kunnen plegen; dat dit 
wapen gebezigd werd om de overval 
bedoeld in de tenlastelegging B te 
plegen; dat (eiser) op geen enkel 
ogenblik het wapen van Van der 
W eiden terug vroeg omdat van het 
voornemen een overval te plegen, 
zou afgezien zijn; dat (eiser) het wa
pen aan Van der W eiden ter hand 
stelde, wetende dat het moest die
nen om een overval te plegen; dat 
de omstandigheid dat de overval 
niet doorging op de oorspronkelijke 
bedoelde instelling, maar korte tijd 
nadien op een andere gelijkaardige 
instelling gebeurde, de strafbaarheid 

van de gedraging van (eiser) niet 
wegnam; dat (eiser) medeplichtig is 
overeenkomstig artikel 67, derde lid, 
van het Strafwetboek; dat (eiser) 
zich hierop in zijn besluitschrift ver
dedigde >>; 

Dat de appelrechters aldus te ken
nen geven dat, nu er tussen eiser en 
Van der Weiden geen bijzondere be
perkende overeenstemming over 
een bepaald doelwit van de voorge
nomen overval bestond, eiser met 
kennis en opzet het wapen aan Van 
der Weiden overhandigde om er 
<< het », naar de feitelijke verwezen
lijking niet nader bepaalde, misdrijf 
van diefstal door middel van geweld 
of bedreiging mee te plegen en dat 
het wapen ook voor dit aldus be
paalde misdrijf dienstig was; 

Dat zij door hun redengeving arti
kel 67, derde lid, van het Strafwet
boek juist toepassen, hun beslissing 
regelmatig met redenen omkleden 
en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

28 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. W. 
Mertens, Antwerpen. 

Nr. 590 

2' KA~IER - 28 mei 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKE::-1 

HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR ~liNIS
TERIE BIJ DE RECHTBANK DIE KENNIS MOET 
NE:IIEN VAN HET HOGER BEROEP- BETEKE
NING AAN DE GEKOZEN WOONPLAATS. 
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2° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
STRAFZAKEN - HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE RECHTBANK 
DIE KENNIS MOET NEMEN VAN HET BEROEP 
- BETEKENING AAN DE GEKOZEN WOON
PLAATS. 

1' en 2' Regelmatig is het hager beroep 
dat door de procureur des Konings 
wordt ingesteld tegen .·. een vonnis van 
de politierechtbank en,dat betekend is 
aan het adres dat, blijkens de onaan
tastbare vasttellingen van de feiten
rechter, een door de . beklaagde geko
zen woonplaats is (1). (Art. 111 B.W.; 
art. 39 Ger.W.; art. 205 Sv.) 

(KELLEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9469) 

ger beroep heeft het vonnis niet voldoen
de gemotiveerd en schendt aldus artikel 
97 van de Grondwet; de verblijfplaats 
van eiser houdt niet in dat er impliciete 
woonstkeuze is : 

Overwegende dat het middel hier
op neerkomt dat de betekening van 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie, overeenkomstig artikel 
205 van het Wetboek van Strafvor
dering, nietig is, nu die betekening 
werd gedaan aan eisers verblijf
plaats niettegenstaande hij een 
woonplaats heeft; de nietigheid van 
de betekening tot gevolg heeft dat 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie niet rechtsgeldig is inge
steld en het vonnis, dat nalaat dit 
vast te stellen, maar integendeel ei
ser een zwaardere straf oplegt, 
onwettig is; 

Overwegende dat, naar luid van 
HET HOF; - Gelet op het bestre- artikel 35 van het Gerechtelijk Wet

den vonnis, op 14 februari 1985 in hoek, dat toepasselijk is in strafza
hoger beroep geweze:p. door de Cor- ken, indien de betekening niet aan 
rectionele Rechtbank te Leuven; persoon kan worden gedaan, zij ge-

schiedt aan de woonplaats of, bij ge-
Over het middel, luidende als volgt: breke aan een woonplaats, aan de 

De akte van hoger beroep met bevel tot 
dagvaarding, betekend op 6 november verblijfplaats; dat krachtens de arti-
1984 door gerechtsdeurwaarder Debray, kelen 39 van het Gerechtelijk Wet
kantoor houdend te Brussel, is nietig; hoek en 111 van het Burgerlijk Wet
deze akte werd betekend, noch aan de boek betekeningen ook aan gekozen 
woonplaats, noch aan persoon, maar aan woonplaats mogen worden gedaan; 
het adres Jottrandlaan 20, te Sint-Joost-
ten-Node; de gerechtsdeurwaarder, ver- Overwegende dat keuze van woon-
meldend dat het afschrift van de akte plaats uitdrukkelijk of stilzwijgend 
van hoger beroep met bevel tot dagvaar- kan zijn; dat stilzwijgende woonst
ding niet kon worden afgegeven, heeft, keuze op onaantastbare wijze door 
overeenkomstig de wet, kopij ervan de feitenrechter wordt beoordeeld; 
neergelegd op het politiecommissariaat Overwegende dat het bestreden 
van Sint-Joost-ten-Node; eiser heeft zijn 
woonplaats te Neufchateau, avenue de la vonnis constateert dat: ( ... ) uit geen 
Gare 72; de betekening aan de verblijf- enkel element van het dossier blijkt 
plaats is nietig wanneer de geadresseer- dat Sint-Joost-ten-Node de woon
de een gekende woonplaats heeft (artikel plaats is van (eiser) in de zin van 
43 van het Gerechtelijk Wetboek); in ge- artikel 36 van het Gerechtelijk Wet
val van een verzuim of onregelmatigheid hoek; ( ... ) nuar luid van artikel 39 
bepaald bij artikel 862, § 1, 9', en § 2, van van het Gerechtelijk Wetboek de be
het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tekening nochtans ook geldig kan 
woonplaats en waarvan onder meer spra- h' d d k 
ke is in de artikelen 35 en 43 van dit gesc Ie en aan e ge ozen woon-
wetboek bestaat de sanctie in de vol- plaats; ( ... ) uit het dossier blijkt dat 
strekte nietigheid die ambtshalve dient (eiser) ingeschreven is in de bevol
te worden vastgesteld; de rechter in ho- kingsregisters van Neufchateau; ( ... ) 
-----------------1 toen het openbaar ministerie (eiser) 

(1) Zie Cass., 28 jan. 1982 (Bull. en 
Pas., 1982, I, 97) en Cass., 23 jan. 1985, A.R. 
nr. 4038 (A.C., nr. 304). 

wilde laten ondervragen door de 
rijkswacht van zijn woonplaats, de
ze laatste op 25 november 1983 liet 
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weten dat zij aan het verzoek niet 
kon voldoen omdat (eiser) perma
nent verblijft aan het nr. 20 van de 
Jottrandlaan, te 1030 Brussel, en 
omdat hij, volgens zijn vader, om 
louter persoonlijke redenen, niet 
meer naar Neufchateau komt; ( ... ) 
het openbaar ministerie vervolgens 
(eiser) liet ondervragen door de poli
tie van Sint-Joost-ten-Node, waaraan 
(eiser) op 6 januari 1984 verklaarde 
dat hij nog altijd ingeschreven was 
te Neufchateau, maar om beroepsre
denen verbleef te Sint-Joost-ten-No
de, Jottrandlaan nr. 20, "waar ik 
zonder enige moeilijkheden kan be
reikt worden"; (eiser) op dit laatste 
adres ook duidelijk bereikt werd 
door het exploot de dato 6 november 
1984 »; dat het vonnis op die gran
den beslist dat: « ( ..• ) uit al deze ele
menten blijkt dat voor de huidige 
procedure (eiser) in zijn verklaring 
de dato 6 januari 1984, minstens im
pliciet, woonplaats heeft gekozen, in 
de zin van artikel 111 van het Bur
gerlijk Wetboek en 39 van het Ge
rechtelijk Wetboek, op het adres: 
Jottrandlaan nr. 20, te Sint-Joost
ten-Node; ( ... ) het hoger beroep van 
het openbaar ministerie bijgevolg 
regelmatig werd ingesteld; ( ... ) het 
tevens tijdig en ontvankelijk is »; 

Overwegende dat de rechters uit 
deze vaststellingen, die in feite on
aantastbaar zijn, wettelijk hebben 
kunnen afleiden dat eiser aan het 
adres waar hij steeds werkelijk ver
blijf houdt ten deze woonplaats 
heeft gekozen, overeenkomstig de 
artikelen 111 van het Burgerlijk 
Wetboek en 39 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en dat het hoger beroep 
door het openbaar ministerie op 
rechtsgeldige wijze is betekend; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het schending aanvoert van 
artikel 97 van de Grondwet, niet na
der preciseert waarin die schending 
bestaat en, in zoverre het aanvoert 
dat << de verblijfplaats van (eiser) 
niet inhoudt dat er impliciete 
woonstkeuze is », opkomt tegen de 
beoordeling van de feiten door de 
rechter; 

Dat het middel niet lean 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. 

28 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lifkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. S. Maertens, Leuven. 

Nr. 591 

2' KAMER - 28 mei 1985 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE NAAR DE 
CORRECT!ONELE RECHTBANK VERWEZEN 
WORDT WEGENS ALS WANBEDRIJVEN AANGE
l'IIERKTE FElTEN - VONNISGERECHT DAT 
ZICH N!ET BEVOEGD VERKLAART OMDAT 
SOMMIGE VAN DIE FElTEN EEN PERSMIS
DRIJF VORMEN EN DE ANDERE SAMENHAN
GEND ZIJN - IN KRACHT VAN GEWIJSDE GE
GANE BESLISSINGEN - ONBEVOEGDVERKLA
RING DIE GEGROND L!JKT - VERNIET!G!NG 
VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING NAAR 
DE KAMER VAN INBESCHULDIG!NGSTELLING. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank ver
wifst wegens feiten die als wanbedrij
ven zijn aangemerkt en het vonmsge
recht zich niet bevoegd heeft verklaard 
omdat bepaalde van die feiten een 
persmisdrif! zifn en de andere daar
mee samenhangen, dan vernietigt het 
Hoi, dat het rechtsgebied regelt, de be
schikking van de raadkamer en ver
wifst het de zaak naar de kamer van 
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inbeschuldigingstelling, als beide be
slissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en de onbevoegdverklaring ge
grond lijkt. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE DE WILDE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9508) 

HET HOF; - Gelet op het ver
"?;Oek tot regeling van rechtsgebied, 
op 25 maart 1985 ingediend door de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, bij beschikking van 
20 september 1983, Maurice De Wil
de, redactiesecretaris, geboren te 
Ledeberg op 25 november 1923, wo
nende te Kraainem, Sequoyaslaan 
24, naar de Correctionele Rechtbank 
te Brussel heeft verwezen ter zake 
van : in het gerechtelijk arrondisse
ment Brussel, en met samenhang 
elders in Belgie, tussen 13 mei 1982 
en 9 maart 1983, en meer bepaald 
op 14 mei 1982 en 8 maart 1983, zich 
schuldig te hebben gemaakt aan 
A. laster, en B. eerroof; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, bij op tegen
spraak gewezen vonnis van 24 mei 
1984, zich onbevoegd heeft verklaard 
om van de feiten kennis te nemen 
op grond dat de aan de beklaagde 
ten laste gelegde misdrijven, indien 
zij zouden bewezen zijn, deels ge
pleegd werden door middel van de 
drukpers en derhalve in hun geheel 
wegens samenhang behoren tot de 
bevoegdheid van het hof van assisen 
ingevolge artikel 98 van de Grond
wet; 

Overwegende dat, op het hoger 
beroep van het openbaar ministerie 
en van de burgerlijke partijen, het 
Hof van Beroep te Brusssel, bij ar
rest van 19 februari 1985, dit vonnis 
bevestigt; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer van 20 september 
1983 en het arrest van het hof van 
beroep van 19 februari 1985 in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en 
dat uit hun onderlinge tegenstrijdig
heid een geschil over rechtsmacht is 
ontstaan dat de rechtsgang belem
mert; 

Overwegende dat het arrest rele
veert dat: << ( ... ) de feiten, beklaagde 
ten laste gelegd, mochten zij bewe
zen worden, persmisdrijven zijn, 
verinits beklaagde zijn mening uitte 
door middel van de ( druk)pers en 
dewelke openbaar gemaakt werd; 
( ... ) bij toepassing van artikel 98 van 
de Grondwet zulk onderzoek voorbe
houden is aan de jury; ( ... ) zelfs in
dien men beschouwen mocht dat de 
T.V.-uitzending ter zake niet als een 
gebruik van (druk)pers te bestempe
len is, dan nog de correctionele 
rechtbank terzake onbevoegd zou 
zijn om kennis te nemen van de 
zaak, vermits het gebruik van de 
drukpers vaststaat voor de ge'incri
mineerde passus uit het hoek " De 
Nieuwe Orde ", en dit feit zodanig 
verbonden is en samenhangend met 
de ge'incrimineerde T.V.-uitzending 
( ... ) dat aile feiten, beklaagde ten 
laste gelegd en mochten zij bewezen 
worden, een ondeelbaar geheel uit
maken, waarvan, zoals de eerste 
rechter stelde, de beoordeling onder
worpen moet worden aan het von
nisgerecht met de ruimste bevoegd
heid »; 

Overwegende dat, hoe dan ook, 
een deel van de ten laste gelegde 
feiten, zoals ze in het arrest van het 
hof van beroep vermeld worden, na
melijk die welke betrekking hebben 
op een passus uit het hoek << De 
Nieuwe Orde », een persmidrijf 
schijnen uit te maken en dat er sa
menhang lijkt te bestaan met de an
dere feiten van de telastlegging, zo
dat, overeenkomstig artikel 98 van 
de Grondwet en de artikelen 226 en 
227 van het Wetboek van Strafvor
dering, uitsluitend het hof van assi
sen bevoegd is om over het geheel 
van de feiten te oordelen; 
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Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel van 20 september 
1983; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beschikking; ver
wijst de zaak naar de kamer van in
beschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Brussel. 

28 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lljkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 592 

2' KAMER - 29 mei 1985 

VOLTALLIGE TERECHTZITTING 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - STRAFGERECHT DAT U!T
SPRAAK DOET OVER EEN ZAAK WAARIN EEN 
LID VAN RET COLLEGE ALS ONDERZOEKS
RECHTER IS OPGETREDEN OF IN RET ONDER
ZOEKSGERECHT ZITTING HEEFT GEHAD -
SCHEND!NG VAN ART. 6.1 EUROPEES VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- STRAFGERECHT DAT UITSPRAAK DOET 
OVER EEN ZAAK WAARIN EEN LID VAN RET 
COLLEGE ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OP
GETREDEN OF IN RET ONDERZOEKSGERECHT 
ZITTING HEEFT GEHAD - NIETIGE BESLIS
SING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFGERECHT DAT UIT
SPRAAK DOET OVER EEN ZAAK W AARIN EEN 
LID VAN RET COLLEGE ALS ONDERZOEKS
RECHTER IS OPGETREDEN OF IN RET ONDER
ZOEKSGERECHT ZITTING HEEFT GEHAD -
BESLISSING VAN DE APPELRECHTER MET 
VERWERPING VAN RET MIDDEL AFGELEID 
UIT DE ONVERENIGBAARHEID VAN DIE 
FUNCTIES ARREST NIETIG 

4° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- VRIJSPREKEND VONNIS, VONNIS VAN 
VOORBEREIDENDE AARD OF VAN ONDER
ZOEK - GRIEF AFGELEID UIT SCHEND!NG, 
DOOR DAT VONNIS, VAN ART. 6.1 EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, MAAR GE
RICHT TEGEN DE VEROORDELING IN HOGER 
BEROEP - NIET ONTVANKELIJKE GRIEF. 

5° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- VRIJSPREKEND VONNIS, VONNIS VAN 
VOORBEREIDENDE AARD OF VAN ONDER
ZOEK - MIDDEL AFGELEID U!T SCHENDING, 
DOOR DAT VONNIS, VAN ART. 6.1 EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, MAAR GE
RICHT TEGEN DE VEROORDELING IN HOGER 
BEROEP - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1o en 2o Art. 6.1 Verdrag Rechten van de 
Mens wordt geschonden door de be
slissing van veroordeling gewezen door 
een strafrechteriljk college dat onder 
meer bestond uit een magistraat die in 
de zaak als onderzoeksrechter is opge
treden of in het onderzoeksgerecht zit
ting heeft gehad (1). (Eerste, derde en 
vierde zaak.) 

3o Wanneer een vonnis nietig is omdat 
het gewezen is door een rechter diE• 
voordien in de zaak als onderzoeks
rechter is opgetreden of in het onder
zoeksgerecht zitting heeft gehad, is 
eveneens nietig het arrest dat door het 
middel, afgeleid uit de onverenigbaar
heid van die ambten, te verwerpen die 
nietigheid overneemt (2). (Derde en 
vierde zaak.) 

4o en 5° Art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens betreffende de onpar
tijdigheid van de rechter strekt enkel 
tot bescherming van de beklaagde; het 
middel, afgeleid uit schending van dat 
artikel door een vrijsprekend vonnis of 
door een vonnis van voorbereidende 
aard of van onderzoek, is niet ontvan
kelijk, zelfs als het gericht is tegen de 
veroordelende beslissing in hager be
roep (3). (Tweede en derde zaak.) 

(1) Zie Cass., 23 jan. 1985, A.R. nr. 4033 
(A.C., 1984-85, nr. 302); contra: Cass., 4 april 
1984, A.R. nrs. 2910 en 3263 (ibid., 1983-84, 
nr. 448) en de conclusie van advocaat-generaal 
Velu, gepubliceerd in Bull. en Pas., 1984, I, 
nr. 448. 

(2} Cass., 23 jan. 1985, A.R. nr. 4033, supra, 
nr. 302, en 23 mei 1985, A.R. nr. 7145, supra, 
nr. 575. 

(3) Zie Cass., 16 nov. 1983, A.R. nr 3116 
(A.C., 1983-84, nr. 147). 
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(Eerste zaak) 

(VIDAL T. FREDERICK) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4000) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 6, § 1, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, en van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat het hof van beroep, dat was 
samengesteld uit de voorzitter Vander
velden, die het ambt van voorzitter uitoe
fende en werd bijgestaan door de raads
heren Willems en Goux, eiser heeft 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
drie jaar met uitstel gedurende vijf jaar, 

terwijl de voorzitter Vandervelden het 
ambt van voorzitter uitoefende in de va
kantiekamer die, dienstdoende als kamer 
van inbeschuldigingstelling, op 26 augus
tus 1983 een arrest had gewezen waarbij 
ze, met overneming van de gronden van 
de vordering van advocaat-generaal Spir
let, het beschikkende gedeelte bevestigde 
van de door de raadkamer te Namen op 
11 augustus 1983 gewezen beschikking 
waarbij het tegen eiser verleende bevel 
tot aanhouding werd gehandhaafd; dat 
die vordering vermeldde << dat, ondanks 
de ontkenningen van de heer Frans Vi-· 
dal, diens medeverdachte Juan Bosch 
Hernandez, die op 7 februari 1983 poogde 
te ontsnappen uit de gevangenis te Na
men en daarbij gebruik maakte van een 
geladen revolver van het kaliber 32, 
waarmee hij een bewaker in bedwang 
hield, herhaalde malen onder meer voor 
de onderzoeksrechter heeft verklaard dat 
het wapen hem werd bezorgd door Vidal 
aan wie hij achtereenvolgens 30.000 
frank en 2.000 U.S. dollars had gegeven; 
dat er benevens de verklaringen van zijn 

m~deverdachte nog andere schuldaanwij
zingen bestaan tegen verdachte (thans 
eiser), met name het feit dat hij drin
gend geld nodig had om zijn passie voor 
het spel te bevredigen en zijn talrijke 
di<mstverzuimen en -fouten (stuk nr. 43); 
dat de paging van een gevangenisbewa
ker om de ontsnapping van een gevaar
lijk persoon te vergemakkelijken door 
hem een wapen te geven dat noodzake
lijk moest dienen voor een gijzeling 
waarvan een of meer van zijn collega's 
het slachtoffer zouden zijn, een bijzon
der zwaarwichtige omstandigheid is die 
de openbare veiligheid rechtstreeks in 
het gedrang brengt; dat de stoutmoedig
heid van een dergelijke deelnemingshan
deling en de volslagen onverschilligheid 
voor het leven van zijn collega's aanto
nen dat verdachtes gedrag gevaar ople
vert voor anderen; dat de invrijheidstel
ling van de verdachte de openbare orde 
ernstig zou verstoren en een bedreiging 
zou vormen voor de openbare veiligheid 
waarvan de burgers terecht de bescher
ming, in de eerste plaats door de gerech
telijke overheid, mogen verwachten; dat 
bovendien het gevaar dat verdachte zich 
bij een invrijheidstelling aan de vervol
gingen zou onttrekken, niet denkbeeldig 
is; dat het hier gaat om gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, die ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden opleveren die de open
bare veiligheid dermate raken dat de 
hechtenis moet worden gehandhaafd »; 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
door de bewoordingen van die vordering 
over te nemen de voorlopige hechtenis 
verantwoordt; het hof van beroep in on
genuanceerde bewoordingen, namelijk 
dat eiser gepoogd heeft de ontvluchting 
van een gevaarlijk persoon te vergemak
kelijken door hem een wapen te geven 
en dat hij dringend geld nodig had om 
zijn passie voor het spel te bevredigen, 
zich in het bestreden arrest bij dezelfde 
redengeving aansluit; eiser hierdoor re
den kon hebben om te twijfelen aan de 
onpartijdigheid en de onafhankelijkheid 
van de rechter, te meer daar het arrest 
het vonnis van de Correctionele Recht
bank te Namen waarbij hij was vrijge
sproken, vernietigt; de uitoefening van 
het ambt van voorzitter zowel in de ka
mer van inbeschuldigingstelling als in de 
correctionele kamer van het hof van be
roep kan worden beschouwd als een cu
mulatie van ambten; eiser aldus kon den
ken of althans kon vrezen dat de aldus 
samengestelde correctionele kamer van 
het hof van beroep tegen hem vooringe
nomen was in de zaak die aan het hof 
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was voorgelegd en waarvan een lid reeds 
vroeger als voorzitter van de kamer van 
inbeschuldigingstelling kennis had gene
men; de geest van het in strafzaken toe
passelijke artikel 292 van het Gerechte
lijk Wetboek en artikel 6, § 1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden verbieden dat een en dezelfde 
rechter zitting houdt in twee verschillen
de rechtscolleges; het derhalve te vrezen 
valt dat de rechter, die zitting heeft ge
houden in een ander rechtscollege, zich 
reeds van tevoren een overtuiging heeft 
gevormd en het te wijzen vonnis of ar
rest op een vooropgezette mening stoelt; 
de stem van die rechter niet alleen een 
omzeggens voor de veroordeling verwor
ven stem is, maar meestal en uit de aard 
van de zaak beslissend is; het van belang 
is dat al de leden van het vonnisgerecht 
op een volledig onafhankelijke wijze 
kunnen oordelen; het recht van verdedi
ging niet is geeerbiedigd, zodat het ar
rest moet worden vernietigd : 

Overwegende dat artikel 6, § 1, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden bepaalt dat 
bij het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde straf
vervolging een ieder recht heeft op 
behandeling van zijn zaak door een 
onpartijdige rechterlijke instantie; 

Overwegende dat de voorzitter 
van het Hof van Beroep te Luik, de 
heer Vandervelden, het ambt van 
voorzitter heeft uitgeoefend in de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
die op 26 augustus 1983 de handha
ving van de voorlopige hechtenis 
van eiser heeft bevolen; dat dezelfde 
magistraat het ambt van voorzitter 
heeft uitgeoefend in het hof van be
roep dat, met wijziging van het be
roepen vonnis waarbij eiser werd 
vrijgesproken, in dezelfde zaak uit
spraak heeft gedaan en hem met 
eenparigheid van stemmen een ge
vangenisstraf heeft opgelegd; 

Overwegende dat die omstandig
heden bij eiser gewettigde twijfel 
konden doen ontstaan aan de ge
schiktheid van het aldus samenge
stelde hof van beroep om de zaak op 

een onpartijdige wijze te beoorde
len; dat het arrest bijgevolg nietig 
is; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van artikel 6, 
§ 1, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, ge
grond is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerder tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering: 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging van de daaruit 
voortvloeiende beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering tot gevolg 
heeft; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige midddelen, die niet tot cas
satie zonder verwijzing kunnen lei
den, vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

29 mei 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. M. Van Boeckel, 
Brussel. 

(Tweede zaak) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK T. MAILLARD) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4173) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, § 1, van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en 292 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest beslist dat het recht 
van verdediging niet was geschonden; 
dat « de onderzoeksrechter niet de tegen
partij is van de verdachte maar een 
rechter in de rechtbank van eerste aan
leg die op een onpartijdige wijze de be
wijselementen zowel a charge als a de
charge moet verzamelen, zodat de vrees 
dat hij niet de waarborgen van onpartij
digheid zal vertonen waarop iedere be
klaagde aanspraak mag maken, onge
grond is »; dat « geen enkele wetsbepa
ling de rechter die in raadkamer uit
spraak heeft gedaan over de verwijzing 
van de beklaagde naar de correctionele 
rechtbank, verbiedt naderhand in die 
zaak zitting te houden als lid van die 
rechtbank •; dat « enkel van geval tot ge
val moet worden onderzocht of het feit 
dat een en dezelfde magistraat in een en 
dezelfde zaak achtereenvolgens het ambt 
van onderzoeksrechter of voorzitter van 
de raadkamer en het ambt van rechter 
in de correctionele rechtbank uitoefent, 
in concreto kan leiden tot een schending 
van het recht van verdediging, dat de be
klaagde niet aileen door artikel 6 van 
het Europees Verdrag betreffende de 
rechten van de mens, maar vooral ook 
door de algemene en vaste algemene be
ginselen van het Belgische recht gewaar
borgd wordt », 

terwijl artikel 6, § 1, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden be
paalt : << Bij het bepalen van de gegrond
heid van een tegen hem ingestelde straf
vervolging heeft een ieder recht op 
behandeling van zijn zaak ( ... ) door een 
onpartijdige rechterlijke instantie •; 
vooreerst « de onderzoeksrechter samen 
met de procureurs des Konings en hun 
substituten officieren van gerechtelijke 

1 politie zijn die vallen onder het toezicht 
van de procureur-generaal; hij bovendien 
in de gevallen van ontdekking op heter
daad rechtstreeks en in eigen persoon de 
handelingen mag verrichten die tot de 
bevoegdheid van de procureur des Ko
nings behoren • (Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, arrest van 26 ok
tober 1984 in zake De Cubber); daarbij 
komt dat hij als onderzoekende magis
traat over zeer uitgebreide bevoegdhe
den beschikt en alles mag doen wat hem 
niet door de wet verboden wordt of on-

verenigbaar is met de waardigheid van 
zijn ambt; het voorbereidende onderzoek 
dat van inquisitoriale aard is, in het Bel
gisch recht in het geheim en niet op 
tegenspraak wordt gevoerd, waardoor 
het zich onderscheidt van het onderzoek 
ter zitting van het vonnisgerecht; de on
derzoeksrechter in tegenstelling tot zijn 
ambtsgenoten reeds v66r de zittingen en 
dank zij de middelen van onderzoek die 
hij tijdens het onderzoek heeft aange
wend, beschikt over een bijzonder gron
dige kennis van het of de - soms lijvige 
- dossiers die door zijn toedoen zijn 
aangelegd; de correctionele rechtbank 
bovendien, net zoals het hof van beroep, 
kan geroepen zijn om maatregelen, die 
door de onderzoeksrechter zijn genomen 
of bevolen, op hun wettigheid te toetsen; 
beklaagde reden heeft om bezorgd te 
zijn bij het vooruitzicht dat de onder
zoeksrechter actief aan zodanig toezicht 
zou medewerken; daarenboven de magis
traat, door beklaagde naar het vonnisge
recht te verwijzen, in zijn hoedanigheid 
van voorzitter van de raadkamer een 
standpunt heeft ingenomen over het be
staan van voldoende aanwijzingen van 
schuld aan het misdrijf; de partijen der
halve, wanneer ze moeten verschijnen 
voor dezelfde magistraat, die zitting 
houdt als voorzitter van de correctionele 
rechtbank, gewettigde redenen hebben 
om te geloven dat er gevaar bestaat dat 
die rechtbank partijdig zal zijn; er ten 
deze duidelijk geen redenen zijn om te 
twijfelen aan de onpartijdigheid van 
rechter Moinet of van voorzitter Migno
let, het feit echter dat die magistraten 
zitting hielden in de Rechtbank te Neuf
chiiteau die kennis genomen heeft van 
de zaak zelf, reden kon geven tot gewet
tigde bezorgdheid; derhalve dient aange
nomen te worden dat artikel 6, § 1, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden is geschonden; 

tweede onderdeel, artikel 292 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens arti
kel 2 van dat wetboek van toepassing is 
in strafzaken, bepaalt dat cumulatie van 
rechterlijke ambten verboden is, uitgeno
men de gevallen die de wet bepaalt, en 
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; het von
nis van 8 december 1983 bijgevolg, nu 
het ten deze is gewezen door rechters 
onder wie twee vroeger bij het uitoefe
nen van een ander rechterlijk ambt ken-
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nis genomen hadden van de zaak, artikel 
292 van het Gerechtelijk Wetboek 
schond: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 6, § 1, 

van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden waarvan 
de schending door eiser wordt aan
gevoerd, enkel strekt tot bescher
ming van hem tegen wie een straf
vervolging is ingesteld; 

Overwegende dat de schending 
van dat artikel niet kan worden 
aangevoerd tegen een vrijsprekende 
beslissing; 

Dat dit onderdeel, nu het aan het 
arrest slechts verwijt de zogezegde 
nietigheid van het door de Correctio
nele Rechtbank te Neufchateau uit
gesproken vrijsprekend vonnis te 
hebben overgenomen, niet ontvan
kelijk is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 292 van 
het Gerechtelijk Wetboek de rech
ter, die hetzij in raadkamer uit
spraak heeft gedaan over de verwij
zing van beklaagde naar die recht
bank, hetzij in dezelfde zaak het 
ambt van- onderzoeksrechter heeft 
uitgeoefend en in die hoedanigheid 
verslag heeft uitgebracht voor de 
raadkamer, niet verbiedt deel uit te 
maken van de correctionele reoJht
bank die kennis neemt van die 
zaak; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

Wlle of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

29 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal. 

(Derde zaak} 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK T. CLAUDE, KIRSCHENBILDER) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 4300) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 maart 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 6, § 1, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest beslist dat het recht 
van verdediging niet was geschonden, 

terwijl artikel 6, § 1, bepaalt dat « een 
ieder, bij het bepalen van de gegrond
heid van een tegen hem ingestelde straf
vervolging, recht heeft op ( ... ) behande
ling van zijn zaak door een onpartijdige 
rechterlijke instantie ( ... ) »; de magis
traat, die beklaagde naar het vonnisge
recht heeft verwezen, in zijn hoedanig
heid van voorzitter van de raadkamer 
stelling heeft genomen over het bestaan 
van voldoende aanwijzingen van het mis
drijf; de partijen derhalve, wanneer ze 
verschijnen voor dezelfde magistraat ze
telend als voorzitter van de correctionele 
rechtbank, gewettigde redenen hebben 
om te geloven dat er gevaar bestaat dat 
die rechtbank partijdig zal zijn; derhalve 
dient aangenomen te worden dat artikel 
6, § 1, van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden geschonden werd; 

I. W at de verweerder Claude be
treft: 

A. In zoverre het middel gericht is 
tegen de beslissing waarbij verweer
der veroordeeld wordt op de tegen 
hem ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat luidens artikel 
6, § 1, van het Verdrag tot Bescher-
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ming van de Rechten van de Mens Dat het middel niet ontvankelijk 
en de Fundamentele Vrijheden een is; 
ieder bij het bepalen van de ge
grondheid van een tegen hem inge
stelde strafvervolging recht heeft op 
behandeling van zijn zaak door een 
onpartijdige rechterlijke instantie; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, waarvan de beslissing 
door het arrest gedeeltelijk is beves
tigd, onder meer bestond uit de 
voorzitter Michaelis, die reeds vroe
ger van de zaak kennis had geno
men als voorzitter van de raadka
mer die de verwijzing van verweer
der naar het vonnisgerecht heeft 
bevolen; 

Overwegende dat die omstandig
heid bij verweerder, beklaagde, ge
wettigde twijfel kon doen ontstaan 
aan de geschiktheid van de aldus 
samengestelde correctionele recht
bank om de zaak op een onpartij
dige wijze te behandelen; dat het 
vonnis bijgevolg nietig is; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door de verwerping van het 
door eiser voorgedragen middel dat 
was afgeleid uit de onverenigbaar
heid van het ambt van voorzitter 
van de raadkamer die uitspraak had 
gedaan over de regeling van de 
rechtspleging en het in dezelfde 
zaak uitgeoefende ambt van lid van 
de correctionele rechtbank, die nie
tigheid heeft overgenomen; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre het middel gericht is 
tegen de beslissing waarbij verweer
ders vrijspraak uit hoofde van de te
lastlegging Al wordt bevestigd : 

Overwegende dat artikel 6, § 1, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden enkel 
strekt tot bescherming van degene 
tegen wie een strafvervolging wordt 
ingesteld; 

Overwegende dat de schending 
van dit artikel niet kan worden aan
gevoerd tegen een vrijsprekende be
slissing; 

En overwegende voor het overige 
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. Wat de verweerder Kirschen
bilder betreft : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de strafvervolging tegen ver
weerder heeft losgekoppeld van de 
strafvervolging tegen de verweerder 
Claude en drie andere beklaagden, 
de procureur des Konings heeft aan
gezocht om een maatschappelijk on
derzoek te verrichten over verweer
der en de zaak wat hem betreft, 
heeft verdaagd; 

Overwegende dat dit vonnis geen 
uitspraak heeft gedaan over de aan 
verweerder ten laste gelegde feiten 
en zich aldus niet heeft uitgespro
ken over de gegrondheid van een te
gen hem ingestelde strafvervolging; 
dat het derhalve niet kan worden 
bekritiseerd op grond van artikel 6, 
§ 1, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden; 

Dat het middel, dat aan het be
streden arrest slechts verwijt de zo
gezegde nietigheid van dat vonnis te 
hebben overgenomen, niet ontvan
kelijk is; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de 
verweerder Claude veroordeelt op 
de tegen hem ingestelde strafvorde
ring; verwerpt de voorziening voor 
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het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

29 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelifkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal. 

(Vierde zaak) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK T. DESSY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4301) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 6, § 1, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de rechter de zaak op onpartij
dige wijze moet behandelen, van het al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging en van de artikelen 2, 292 en 
862, § 1, 8", en § 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het hof, rechtdoende op tegen
spraak, het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart, zegt dat er geen grond is tot 
vernietiging van het beroepen vonnis, 
met eenparigheid van stemmen beslist 
dat de omstandigheid dat de slagen en 
verwondingen verschoonbaar zouden zijn 
in de zin van artikel 411 van het Straf
wetboek niet meer in aanmerking wordt 
genomen en, voor het overige, de door de 
eerste rechters wegens de overtreding 
van de artikelen 392, 398 en 401 van het 
Strafwetboek uitgesproken veroordelin
gen en de bevolen teruggave bevestigt 

en Dessy verwijst in de op het bedrag 
van 725 frank begrote kosten van hoger 
beroep, 

terwifl, eerste onderdeel, uit de aan 
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat 
de Correctionele Rechtbank te Namen 
was samengesteld uit ondervoorzitter 
Dehant, kamervoorzitter, en de rechters 
Mathieu en Bastien, hoewel enerzijds, 
ondervoorzitter Dehant kennis genomen 
had van de zaak in zijn hoedanigheid 
van voorzitter van de raadkamer die op 
de terechtzittingen van 20 juli en 5 no
vember 1984 uitspraak had gedaan over 
de voorlopige hechtenis van verdachte, 
en hoewel anderzijds, rechter Bastien in 
zijn hoedanigheid van aangewezen on
derzoeksrechter eveneens kennis had ge
nomen van de zaak doordat hij daarover 
op de terechtzitting van 16 augustus 1984 
van de raadkamer verslag had uitge
bracht; die omstandigheden gewettigde 
twijfel konden doen ontstaan aan de ge
schiktheid van de aldus samengestelde 
correctionele rechtbank om de zaak op 
een onpartijdige wijze te behandelen; ar
tikel 6, § 1, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden immers be
paalt : « Bij het bepalen van de gegrond
heid van een tegen hem ingestelde straf
vervolging heeft een ieder recht op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak, ... 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie welke bij de wet is 
ingesteld >>; 

tweede onderdeel, artikel 292 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens arti
kel 2 van dat wetboek van toepassing is 
in strafzaken, bepaalt dat cumulatie van 
rechterlijke ambten verboden is, uitgeno
men de gevallen die de wet bepaalt; vel
gens artikel 862, § 1, 8", van het Gerech
telijk Wetboek nietig is het vonnis gewe
zen door een rechter die vroeger bij het 
uitoefenen van een ander rechterlijk 
ambt kennis genomen heeft van de zaak; 
die nietigheid naar het voorschrift van 
artikel 862, § 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek door de rechter ambtshalve moet 
worden opgeworpen; het Hof van Beroep 
te Luik, nu het in het op tegenspraak ge
wezen arrest van 11 maart 1985 het von
nis van 4 januari 1985 van de Correctio
nele Rechtbank te Namen niet heeft 
vernietigd, en niet overeenkomstig arti
kel 215 van het Wetboek van Strafvorde
ring uitspraak heeft gedaan bij wege van 
een nieuwe beslissing, de artikelen 6, § 1, 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en de artikelen 2, 292 en 
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862, § 1, 8", en § 2, van het Gerechtelijk 
W etboek he eft geschonden : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 6, § 1, 

van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden bepaalt 
dat, bij het bepalen van de gegrond
heid van een tegen hem ingestelde 
strafvervolging, een ieder recht 
heeft op behandeling van zijn zaak 
door een onpartijdige rechterlijke 
instantie; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, waarvan de beslissing 
gedeeltelijk wordt bevestigd door 
het arrest, onder meer was 
samengesteld uit ondervoorzitter 
Dehant en rechter Bastien die vroe
ger van de zaak kennis genomen 
hadden, eerstgenoemde doordat hij 
op 19 en 20 juli 1984 en 5 november 
1984 voorzitter was van de raadka
mer die beslist heeft de voorlopige 
hechtenis van eiser niet te handha
ven, de tweede doordat hij op 16 au
gustus 1984 in zijn hoedanigheid 
van aangewezen onderzoeksrechter 
over de zaak verslag heeft uitge
bracht voor de raadkamer die uit
spraak moest doen over de handha
ving van die hechtenis; 

Overwegende dat die omstandig
heden bij verweerder, beklaagde, ge
wettigde twijfel konden doen ont
staan aan de geschiktheid van de 
aldus samengestelde correctionele 
rechtbank om de zaak op een onpar
tijdige wijze te behandelen; dat het 
vonnis bijgevolg nietig is; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door de verwerping van het 
door eiser voorgedragen middel dat 
was afgeleid uit de onverenigbaar
heid van, enerzijds, het ambt van 
onderzoeksrechter of voorzitter van 
de raadkamer die uitspraak had ge
daan over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van verweerder 
en, anderzijds, het in dezelfde zaak 
uitgeoefende ambt van lid van de 
correctionele rechtbank, die nietig
heid heeft overgenomen; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel dat niet tot cassa
tie zonder verwijzing kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

29 mei 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal. 

Dezelfde dag werden in voltal!ige terechtzit
ting nog twee andere arresten gewezen met 
dezelfde inhoud als het laatste van de vier 
hierboven afgedrukte. 

Nr. 593 

1• KAMER - 30 mei 1985 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - BELASTINGVERORDENING VAN 

DE PROVINCIE LUXEMBURG WAARBIJ EEN 
JAARLIJKSE BELASTING WORDT GEHEVEN 
VAN IEDERE NATUURLIJKE OF REC!f!I'SPER
SOON DOOR WIENS TOEDOEN OP HET GROND
GEBIED VAN DE PROVINCIE EEN VOOR HET 
PUBLIEK TOEGANKELIJKE BANKINSTELLING 
IS GEOPEND - TOEPASSINGSGEBIED. 

De belastingverordening van de provin
cie· Luxemburg van 13 oktober 1982, 
waarbij een jaarlijkse belasting wordt 
geheven van iedere natuurlijke of 
rechtspersoon door wiens toedoen op 
het grondgebied van de provincie een 
voor het publiek toegankelijke bankin
stelling is geopend, is niet toepasselijk 
op andere personen dan diegenen die 
op het grondgebied van de provincie 
een voor het publiek toegankelijke in
stelling hebben geopend. 
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{LESPAGNARD T. PROVINCIE LUXEMBURG) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 679 F) 

terwijl artikel 1 van het reglement van 
13 oktober 1982 van de Provincieraad 
van Luxemburg luidt als volgt: « er wordt 
ten voordele van de provincie Luxem
burg een jaarlijkse rechtstreekse 

1 belasting geheven van elke natuurlijke 
HET HOF; - Gelet op de bestre- of rechtspersoon door wiens toedoen op 

den beslissing, op 5 april 1984 door het grondgebied van de provincie een 
de Bestendige Deputatie van de Pro- voor. he~ publiek toegankelijk_e bankin
vincieraad van Luxemburg gewezen stelhng ~s geopend >>; naar lmd van de 
inzake provinciebelastingen op de bewoordmgen z_elf va~ h~t reglement,. de 

. . . bewuste belastmg met 1s verschuld1gd 
bankmstelhngen, door personen die bankverrichtingen uit-

Overwegende dat eiseres verkeer- voeren zonder over een voor het publiek 
delijk heeft verklaard cassatiebe- toegankelijk kantoor te beschikken; geen 
roep in te stellen tegen de beslissing ?elasting door de provincie kan worden 
van 3 maart 1983 van de Bestendige mgevoerd dan door een reg~ement van 
Deputatie van de Provineieraad van haar raad, ~ekendgemaakt m . he_t Be-

. . stuursmemonaal van de provmc1e en 
Luxembu~g, welke beshssmg haar goedgekeurd bij ministerieel besluit; de 
op 16 apnl 1984 werd medegedeeld; bestreden beslissing derhalve niet kan 

Overwegende dat zulks een loute- steunen op een vroegere beslissing van 
re verschrijving is die het Hof dient de bestendige deputatie om de draag-
te verbeteren· wijdte van de door de provincieraad ge-

, stemde belastingverordening uit te brei-
Over bet middel, afgeleid uit de schen- den; daaruit volgt dat de bestreden 

ding van de artikelen 107, 108, 2°, 110, beslissing, enerzijds, artikel 1 van voor
tweede lid, 112, 113 van de Grondwet, 86, noemd reglement van de Provincieraad 
eerste lid (gewijzigd bij artikel 4 van de van Luxemburg en, anderzijds, de voor
wet van 24 april 1958 tot wijziging van melde bepalingen van de Grondwet en 
de Provinciewet), 86, vijfde lid, 117, 118 de Provinciewet schendt: 
van de Provinciewet van 30 april 1836 en 
1 van het reglement van de Provinciale 
Raad van Luxemburg van 13 oktober 
1982 waarbij een provinciebelasting van 
de bankinstellingen wordt geheven, 

doordat de bestreden beslissing, na te 
hebben vastgesteld dat het bezwaar van 
eiseres is gericht tegen een belasting 
van 5.000 frank die voor het begrotings
jaar 1984 (belastingjaar 1983) is ingeko
hierd krachtens een belastingverorde
ning van de Provincieraad van Luxem
burg van 13 november 1982 waarbij een 
belasting wordt geheven van de bank
agentschappen, en dat dit bezwaar hier
op is gegrond dat eiseres geen voor het 
publiek toegankelijk kantoor met loket 
heeft en dat de verrichtingen hoofdzake
lijk bij de klant thuis gebeuren, dat be
zwaar van eiseres verwerpt op grond dat 
« de bestendige deputatie van de provin
cieraad op de zitting van 3 maart 1983 
heeft verduidelijkt dat zij, inzake provin
ciebelasting op bankagentschappen, die 
belasting wilde heffen van personen die 
als bijberoep, gelden inzamelen of kre~ 
diet verlenen onder eender welke vorm 
voor rekening van openbare of particu
liere kredietinstellingen, en die als enig 
kantoor hun persoonlijke woonplaats 
hebben », 

Overwegende dat artikel 1 van het 
reglement van 13 oktober 1982 van 
de Provincieraad van Luxemburg 
bepaalt dat : << Ten voordele van de 
provincie Luxemburg, met ingang 
van 1 januari 1983 en uiterlijk tot 
31 december 1983, een jaarlijkse 
rechtstreekse belasting wordt gehe
ven van elke natuurlijke of rechts
persoon door wiens toedoen op het 
grondgebied van de provincie een 
voor het publiek toegankelijke bank
instelling is geopend »; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing het bezwaar van eiseres te
gen de belasting ten belope van 
5.000 frank, die voor het begrotings
jaar 1984 (belastingjaar 1983} is 
ingekohierd, afwijst op grond dat 
<< de bestendige deputatie van de 
provincieraad op de zitting van 3 
maart 1983 heeft verduidelijkt dat 
zij, inzake provinciebelasting op 
bankagentschappen, die belasting 
wilde heffen van personen die, op 
bijkomende wijze, gelden inzamelen 
of krediet verlenen onder eender 
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welke vorm voor rekening van open
bare of particuliere kredietinstellin
gen, en die als enig kantoor hun 
persoonlijke woonplaats hebben »; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, door van eiseres een belas
ting te heffen voor het belastingj aar 
dat op 1 januari 1983 is ingegaan, 
zonder vast te stellen dat de bankin
stelling die eiseres v66r die datum 
op het grondgebied van de provincie 
had geopend, voor het publiek toe
gankelijk was, de in het middel aan
gewezen bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Namen. 

30 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Kirkpatrick en Van Omme
slaghe. 

Nr. 594 

1' KAMER - 31 mei 1985 

1° JEUGDBESCHERMING- VONNIS GE

WEZEN IN EEN AANGELEGENHEID BEDOELD 
IN TITEL II, HOOFDSTUK II, VAN DE JEUGDBE
SCHERMINGSWET - HOGER BEROEP -
VORM. 

2° ADOPTIE - WEIGERING VAN TOESTEM

MING - ONVERANTWOORDE WEIGERING -
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1" Het hager beroep tegen een vonnis 
dat gewezen is in een aangelegenheid 
als bedoeld in titel II, hoofdstuk II, 
Jeugdbeschermingswet, wordt inge
steld bij verzoekschrift neergelegd ter 
griffie van het hof van beroep, welke 
neerlegging wordt bewezen door een 
door de griffier op het verzoekschrift 
aangebrachte vermelding; het ver
zoekschrift behoeft plaats, dag en uur 
van de verschijning niet op te geven 
(1). (Art. 58, tweede lid, Jeugdbescher
mingswet.) 

2" Wanneer een toestemming als vereist 
door art. 348 B. W. wordt geweigerd, 
oordeelt de feitenrechter op onaantast
bare wijze of die weigering onverant
woord is en of er derhalve grand be
staat om de adoptie uit te spreken 
(2). (Art. 353, eerste lid, B.W.) 

(V.V. EN V.H. T. D.B.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4541) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 17, 18, 860, 861, 862, § 1, 5", en 
§ 2, 1025, 1026, 3", 4", 1031, 1042, 1056, 2", 
1057, 4" en 5", van het Gerechtelijk Wet
hoek, als gewijzigd bij de wet van 1 fe
bruari 1977, 353, § 5, 369, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, als gewijzigd bij 
de wet van 21 maart 1969, 58, tweede lid, 
en 62 van de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming, als gewij
zigd bij de wetten van 10 oktober 1967 
en 15 juli 1970, 

doordat het arrest het door verweerder 
ingesteld hoger beroep ontvangt, het ge-

(1) Zie Les Novelles, « Protection de Ia jeu
nesse >>, 1978, nrs. 723 tot 729. 

(2) Zie N. VERHEYDEN-JEANMART : « Quelques 
reflections sur le consentement a !'adoption 
... », in Annales de droit, dl. XXX, 1970, biz. 
205 tot 208; C. VAN MALDEREN : « Adoptie en 
wettiging door adoptie », in A.P.R., 1970, biz. 
176; E. VIEUJEAN: « Examen de jurisprudence 
{1970 tot 1975), Personnes », in R.C.J.B., 19.78, 
biz. 403-404; N. GALLUS, noot in Revue trim. de 
dr. familial, 1978, biz. 253 tot 256. 
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grand verklaart en de eisers tot betaling 
van aile kosten veroordeelt, op grand 
dat : de eisers tevergeefs de nietigheid 
van de beroepsakte opwerpen op grand 
van artikel 1057 van het Gerechtelijk 
W etboek; immers ten deze de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescher
ming van toepassing is en, krachtens ar
tikel 58, tweede lid, van die wet, na in
diening van het verzoekschrift tot hager 
beroep ter griffie van het hof van be
roep, de griffier van de jeugdkamer de 
partijen voor die kamer oproept op vaste 
datum en uur; overeenkomstig die wets
bepaling gehandeld werd en het opge
worpen middel dus faalt; het hager be
roep ontvankelijk is, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun appelconclusie uitdrukkelijk staande 
hielden dat het hager beroep niet bij 
aangetekende brief of conclusie kon 
ingesteld worden, doch enkel door mid
del van een verzoekschrift overeenkom
stig de artikelen 353, § 5, 369 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1056, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat de beroeps
akte nietig was (zie conclusie van de ei
sers, bladzijde 2, alinea's 3 en 4); het ar
rest op dit verweermiddel niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het onmogelijk is 
uit te maken, tengevolge van het gebrek 
aan antwoord op het verweer, waarbij de 
eisers staande hielden dat het hager be
roep van verweerder niet ontvankelijk 
was omdat het niet bij verzoekschrift 
was ingesteld, of het arrest oordeelt of 
de akte van hoger beroep een ver
zoekschrift was, ofwel dat het hager be
roep niet bij verzoekschrift diende inge
steld te worden : deze motieven duister 
en dubbelzinnig zijn (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de akte van hoger be
roep van verweerder gericht was aan de 
Jeugdrechtbank te Mechelen en geen 
vermelding maakt van de rechter in ha
ger beroep, namelijk het Hof van Beroep 
te Antwerpen; deze vermelding vereist is 
op straffe van nietigheid, die zelfs 
ambtshalve door de rechter dient opge
worpen te worden; de bepaling van arti
kel 58, tweede lid, van de J eugdbescher
mingswet aan dit vereiste en deze nietig
heid geen afbreuk doet; het feit dat de 
akte van beroep uiteindelijk ter griffie 
van het hof van beroep werd neergelegd 
de nietigheid evenmin verhelpt (schen
ding van de artikelen 862, § 1, 5", 1025, 
1026, 4", 1031, 1042, 1056, 2", 1057, 4", van 
het Gerechtelijk Wetboek, 58, tweede lid, 

62 wet van 8 april 1965, 353, § 5, 369, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, de akte van beroep 
van verweerder geen vermelding maakt 
van de rechtbank die het beroepen von
nis heeft uitgesproken noch van de dag, 
uur of plaats van de terechtzitting; deze 
wezenlijke vermeldingen op straffe van 
nietigheid zijn voorgeschreven (schen
ding van de artikelen 860, 861, 1025, 1026, 
3", 1031, 1042, 1056, 2", 1057, 4" en 6", van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, eiseres in haar appel
conclusie uitdrukkelijk inriep dat het ha
ger beroep van verweerder te haren op
zichte in aile geval niet ontvankelijk was 
bij gebrek aan belang, daar haar verde
ring in eerste aanleg was afgewezen; het 
arrest op dit verweer niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

zesde onderdeel, nu de oorspronkelijke 
vordering van eiseres door het vonnis a 
quo ontoelaatbaar was verklaard, ver
weerder geen belang had om tegen eise
res hoger beroep in te stellen, zodat dit 
niet ontvankelijk was (schending van de 
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

W at de eerste twee onderdelen be
treft: 

Overwegende dat het arrest, na 
erop gewezen te hebben dat het ver
zoekschrift tot hoger beroep krach
tens artikel 58 van de wet van 8 
april 1965 ter griffie van het hof van 
beroep wordt ingediend, constateert 
dat ten deze overeenkomstig die 
wetsbepaling werd gehandeld; 

Dat het aldus, zonder de aange
voerde dubbelzinnigheid, op de in 
het middel weergegeven conclusie 
antwoordt; 

Dat de onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens het 

ten deze toepasselijke artikel 58, 
tweede lid, van de wet van 8 april 
1965, hager beroep bij verzoekschrift 
wordt ingesteld ter griffie van het 
hof van beroep; 

Overwegende dat uit een op het 
verzoekschrift tot hager beroep door 
de griffie van het Hof van Beroep te 



1356 HOF VAN CASSATIE Nr. 594 

Antwerpen aangebrachte vermel
ding blijkt dat dit procedurestuk er 
werd neergelegd; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende, enerzijds, dat be

doeld artikel 58, tweede lid, bepaalt 
dat de griffier van de jeugdkamer 
voor die kamer van het hof van be
roep de partijen oproept die voor de 
jeugdrechtbank waren opgeroepen; 

Dat uit die wetsbepaling voort
vloeit dat het verzoekschrift tot ho
ger beroep ten deze de plaats, de 
dag en het uur van de verschijning 
niet hoefde te vermelden, daar deze 
vermeldingen dienen voor te komen 
in de oproeping die de griffier aan 
de partijen moet opsturen; 

Overwegende, anderzijds, dat de 
akte van hoger beroep preciseert 
dat zij gestuurd is aan de Jeugd
rechtbank te Mechelen en dat zij ge
richt is tegen een vonnis dat tussen 
partijen « ter zitting van 23 novem
ber 1983 » is gewezen, wat geen 
twijfel overlaat over het rechtscolle
ge dat het beroepen vonnis heeft 
uitgesproken; 

Dat het onderdeel op het eerste 
punt naar recht faalt en op het 
tweede punt feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het vijfde en het zesde onder
dee! betreft: 

Overwegende dat het vonnis 
waartegen hoger beroep, na vastge
steld te hebben dat eiseres de wetti
ge moeder is van het kind W ... 
D ... B ... en derhalve geen hoedanig
heid heeft om de vordering tot wet
tiging door adoptie in te stellen, 
hieruit afleidt dat deze vordering, in 
zoverre zij door haar is ingesteld, 
niet kan worden toegelaten; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift tot hoger beroep de 
naam van eiseres als partij voor de 
eerste rechter vermeldt zonder haar 
de hoedanigheid van geYntimeerde 
toe te kennen; 

Dat de onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 343, 348, 
§ 1, 353, §§ 1 en 3, vijfde lid, 368, § 4, en 
369, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, zoals gewijzigd door de wetten van 
21 maart 1969, 1 maart 1971 en 7 maart 
1973, 

doordat het arrest het verzoek van de 
eisers tot homologatie van de akte van 
wettiging door adoptie door eiser van het 
kind W... A... J... D... B... af
wijst en deze akte van wettiging door 
adoptie niet homologeert op grand : dat 
verweerder gedurende verscheidene ja-

, ren, zelfs vanuit de strafinrichting te 
Merksplas, de uitoefening van zijn be
zoekrecht heeft nagestreefd en hierin 
door eiseres gedwarsboomd werd; dat 
het feit dat hij gedurende de laatste vier 
jaar niets ondernam om zijn kind te ont
moeten, niet noodzakelijk wijst op onver
schilligheid, doch door hem toegeschre
ven wordt aanvankelijk aan moedeloos
heid en vervolgens aan ernstige morele 
en financiiHe problemen; dat er alleszins 
niet uit vo~gt dat hij thans niet oprecht 
zou kunnen verlangen met zijn kind een 
nieuwe relatie op te bouwen en het re
gelmatig te ontmoeten; dat een wettiging 
door adoptie een volledige en definitieve 
verbreking inhoudt van elke band tussen 
verweerder en zijn kind, en zou neerko
men op een feitelijke ontzetting van ver
weerder uit de ouderlijke macht; dat 
daarvoor geen enkele grond bestaat noch 
zelfs wordt aangehaald; dat verweerder 
zich terecht daartegen verzet; dat hij als 
vader een rechtmatig moreel belang 
heeft bij het behoud van de banden met 
zijn kind, en dit belang primeert op dat 
van eiser, 

terwijl, eerste onderdeel, nu verweer
der gedurende de laatste vier jaar niets 
ondernomen heeft om zijn kind te bezoe
ken en nooit onderhoudsgeld betaald 
heeft of er iets voor gekocht heeft, vast
staat dat hij zich niet om het kind heeft 
bekommerd, zodat zijn weigering om toe 
te stemmen onverantwoord was en aan 
die wettelijke voorwaarde voldaan was 
om de wettiging door adoptie uit te spre
ken; het feit dat deze verwaarlozing van 
het kind aan moedeloosheid, morele en 
financiiHe problemen te wijten kan zijn 
aan het onverantwoord karakter van de 
weigering geen afbreuk doet en evenmin 
de gevolgen van de wettiging door adop
tie de verwaarlozing ongedaan maakt; 
het arrest dientengevolge ten onrechte 
weigert met het bestaan van de wette
lijke voorwaarde rekening te houden 
(schending van de artikelen 348, § 1, 353, 
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§ 1, 368, § 4, 369, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het voordeel van het 
door adoptie te wettigen kind de enige 
oorzaak, en in alle geval de hoofdvoor
waarde van de wettiging door adoptie is; 
het arrest verwaarloost het belang van 
het kind bij de wettiging door adoptie te 
onderzoeken en de consideratie dat het 
belang van verweerder dat van eiser pri
meert, geen rekening houdt met het wet
tig belang van het kind, dat het enige en 
voornaamste is, zodat het arrest niet 
wettelijk verantwoord is (schending van 
de artikelen 343, 353, § 3, vijfde lid, 369, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens de ar

tikelen 353, § 1, en 369, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, wan
neer een toestemming vereist door 
artikel 348 van dit wetboek wordt 
geweigerd, de rechtbank de wetti
ging door adoptie kan uitspreken, 
indien zij deze weigering onverant
woord acht; 

Overwegende dat de feitenrechter, 
rekening houdend met de gedraging 
van verweerder tegenover het kind, 
op onaantastbare wijze oordeelt of 
de weigering van laatstgenoemde al 
dan niet onverantwoord is; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 343 van hetBurgerlijk Wetboek 
adoptie en wettiging door adoptie 
tot voordeel van het kind moeten 
strekken; 

Overwegende dat het arrest niet 
aileen de in het middel weergegeven 
beschouwing bevat maar ook oor-

deelt : dat verweerder gedurende 
verscheidene jaren, zelfs van uit de 
strafinrichting te Merksplas, de uit
oefening van zijn bezoekrecht heeft 
nagestreefd en hierin door eiseres 
gedwarsboomd werd, dat het feit dat 
hij gedurende de laatste vier jaar 
niets ondernam om zijn kind te ont
moeten, niet noodzakelijk wijst op 
onverschilligheid, doch door hem 
toegeschreven wordt aanvankelijk 
aan moedeloosheid en vervolgens 
aan ernstige morele en financiele 
problemen, en dat er alleszins niet 
uit volgt dat hij niet oprecht zou 
kunnen verlangen met zijn kind een 
nieuwe relatie op te bouwen en het 
regelmatig te ontmoeten; 

Dat uit die overwegingen blijkt 
dat het arrest, om de homologatie 
van de akte van wettiging door 
adoptie te weigeren, ook het belang 
van het kind in acht neemt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

31 mei 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Mahillon, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier en Bayart 
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ALFABETISCHE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzakelijk verband tussen fout en schade -
Toezicht van het Hof. 1162 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzakelijk verband tussen fout en schade -
Middel dat enkel kritiek oefent op de beslis
sing dat er geen oorzakelijk verband bestaat 
- Geen fout - Niet ontvankelijk middel. 

1166 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Beslissing waarbij een bestuurder alleen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de schade 
- Geen vaststelling waaruit kan worden afge
leid dat de schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan 
zonder de fout die ten laste van een andere 
bestuurder is vastgesteld - Beslissing niet 
naar recht verantwoord. 913 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Oorzakelijk verband tussen fout en 
schade Personeelslid rijksonderwijs 
arbeidsongeschikt door verkeersongeval 
waarvoor een derde aansprakelijk is - Meer
dere uitgave wegens aanstelling van plaats
vervanger - Schade die niet ten laste van de 
Staat moet blijven. 972 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Oorzakelijk verband tussen fout en 
schade - Schadeverhinderend karakter van 
een contractuele, wettelijke of reglementaire 

INHOUDSOPGA VE 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Verdeling van de aansprakelijkheid 
Verantwoording. 1090 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de respectieve 
fouten van verscheidene personen - Ieder 
van hen t.a.v. de benadeelde partij gehouden 
tot volledige schadevergoeding. 1298 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Zeevaartuigen - Aanvaring - Schuld van de 
loods- Gevolgen. 1276 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade door een ongeval - Noodzaak een 
prothese periodiek te vernieuwen - Raming. 

1251 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Rechtsvordering in Belgie tot vergoeding van 
de schade veroorzaakt door een onrechtma
tige daad die in het buitenland is begaan -
Toepasselijke wet. 1069 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Misdrijf of oneigenlijk misdrijf - Wetten die 
de bestanddelen van het feit dat de burger
rechtelijke aansprakelijkheid teweegbrengt, 
alsmede de wijze en de omvang van de 
vergoeding bepalen- Wetten van politie. 

1069 

verplichting - Criterium. 972 ' 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door een onrechtmatige 
daad die in de Bondsrepubliek Duitsland is 
gepleegd - Overeenkomst tussen bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten Staten, 
art. VIII, 5, (a)- Vordering tot schadevergoe
ding te richten aan de Bondsrepubliek Duits
land - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de Belgische Staat - Vordering gericht 
tegen de Belgische Staat - Vordering inge
steld voor de Belgische burgerlijke recht
banken - Toepasselijke wet. 1069 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Artt. 1382 en 1383 B.W. - Dra!lgwijdte. 972 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Scheepvaartwet, artt. 64 en 251, derde en 
zevende lid - Aanvaring - Fout van het 
schip- Foutvan de loods- Verplichtingvan 
de eigenaar - Grenzen - Verhaal. 1276 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Beslissing waarbij de getroffene medeaan-
sprakelijk wordt verklaard Wettelijke 
verantwoording- Vere1sten. 1066 

Adoptie 
Weigering van toestemming Onverant
woorde weigering - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter. 1354 

Afstamming 
Wettiging post nuptias - In overspel verwekt 
kind in een van de gevallen bepaald bij art. 
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331 B.W. - Verzoekschrift tot wettiging -
Beoordelingsmacht van de rechtbank. 958 

Arbeid 
Arbeidsbescherming - Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming - Art. 260bis, 
§ 1 - Grand-, bestratings- of ander werk in de 
nabijheid van een ondergrondse elektrische 
kabel - Verplichting de eigenaar van de 
ondergrond, de overheid die de gebruikte 
openbare weg beheert en de eigenaar van de 
kabel vooraf te raadplegen - Draagwijdte. 

901 

Arbeidsongeval 
Ongeval - Begrip - Plotselinge gebeurtenis 
- Verband met letsel en overlijden. 1048 

Arbeidsongeval 
Ongeval overkomen tijdens de rustpauze -
Voorwaarden waaronder het een arbeidson
gevalis. 1050 

Arbeidsongeval 
Ongeval op de weg naar en van het werk -
Begrip. 938 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Prothesen en orthopedische 
toestellen - Herstel!ings- en vervangings
kosten - Ongeval dat geen letsel veroorzaakt. 

1018 

Arbeidsongeval 
Arbeidsongeschiktheid - Vroegere ziekelijke 
toestand - Recht op vergoeding. 1051 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Prothesen en orthopedische 
toestellen - Herstel!ings- en vervangings
kosten - Ongeval dat geen letsel veroorzaakt. 

983 

Arbeidsongeval 
Vordering tot betaling van een vergoeding - · 
Verjaring - Stuiting - Vordering gesteund 
op een andere rechtsgrond. 1288 

Arbeidsovereenkomst 
Bedienden - Be~indiging van de overeen
komst met opzegglng - Verlenging van de 
opzeggingstermijn naar gelang van de duur 
van de dienst bij deze!fde werkgever -
Dezelfde werkgever - Begrip. 1079 

Arbeidsovereenkomst 
Bedienden - Bei\indiging van de overeen
komst met opzegging - Verlenging van de 
opzeggingstermijn naar gelang van de duur 
van de dienst bij dezelfde werkgever -
Vereiste. 1079 

Arbeidsovereenkomst 
Opzeggingsvergoeding - Berekening - Loon 
- Begrip. 1047 

Arbeidsovereenkomst 
Algemene begrippen - Schorsing van de 
uitvoering van de overeenkomst wegens 
arbeidsongeschiktheid - Werknemer die zich 
bij de werkgever aanmeldt om het werk te 
hervatten - Begrip. 941 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen 
plicht - Werkgever. 

Arbeidsvoorziening 

Bijdrage-
1043 

Sluiting van ondernemingen - Stopzetting 
van de hoofdactiviteit van de onderneming -
Begrip. 1079 

Arbitragehof 
PrejudiciiHe vraag - Strijdigheid tussen wet 
en decreet. 1202 

B 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Art. 73 quinquies, § 1, W.B.T.W., ingevoegd bij 
art. 9 wet 10 feb. 1981 - Geldstraffen -
Toepasselijkheid van art. 100, tweede lid, Sw. 

943 

Beroepsgeheim 
Medisch geheim - Bloedproef - Bloedproef 
door een geneesheer verricht op verzoek van 
de overheid. 1064 

Beroepsgeheim 
Art. 458 Sw. - Schending - Begrip. 1261 

Beroepsgeheim 
Art. 458 Sw. - Persoon geroepen om in 
rechte getuigenis af te leggen - Begrip. 1261 

Bescherming van de maatschappij 
Bes!issing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij tot werderopneming van 
een op proef in vrijheid gestelde gei:nter
neerde - Wettigheid - Vereiste. 928 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Voorafgaande mededeling van het 
dossier - Begrip. 1031 

Bescherming van de maatschappij 
Wet Bescherming Maatschappij, art. 20 -
Bes!issing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij tot wederopneming van 
een op proef in vrijheid gestelde ge!nter
neerde- Wettighe1d- Vereiste. 1112 



-3 
Betekening van exploten 

Strafzaken - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie bij de rechtbank die kennis moet 
nemen van het beroep - Betekening aan de 
gekozen woonplaats. 1341 

Betichting van valsheid 
Strafzaken - Incidentele betichting bij een 
cassatieberoep van de procureur-generaal -
Art. 441 Sv. - Onderzoek bevolen door het 
Hof - Onderzoek uitgevoerd - Vaststelling 
dat, met name, het aangegeven vonnis vals is 
- Herstel van dat vonnis bevolen door het 
Hof - Gevolg. 1270 

Betichting van valsheid 
Cassatiegeding- Strafzaken- Vordering tot 
betichting van valsheid aangenomen door het 
Hof - Aanwijzing van een lid van het Hof om 
een onderzoek in te stellen - Onderzoek 
uitgevoerd - Vaststelling van het Hof dat uit 
dat onderzoek blijkt dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting en het vonnis van de 
correctionele rechtbank vals zijn - Herstel 
van het proces-verbaal en van het vonnis 
bevolen door het Hof. 1270 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Beslissing in laatste 
aanleg waarin verzuimd is uitspraak te doen 
over de vordering tot betaling van gerechte
lijke interest - Nieuwe vordering ingesteld 
bij dagvaarding ter veroordeling van 
verweerder tot betaling van de genoemde 
interest - Onbevoegdheid. 1250 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Foutief lijkende aantas
ting door de bestuursoverheid van subjectieve 
rechten die de hoven en rechtbanken moeten 
vrijwaren - Voorlopige maatregelen -
Bevoegdheid van de rechter in kort geding. 

1008 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Foutief lijkende aantas
ting door de bestuursoverheid van subjectieve 
rechten die de hoven en rechtbanken moeten 
vrijwaren - Foutief lijkende overheidshande
ling die behoort tot een strafvordering -
Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van 
de rechter in kort geding- Vereisten. 1008 

Bevoegdheid en aanleg 
Sociale zaken - Volstrekte bevoegdheid -
Arbeidsrechtbank - Geschillen van burger
lijke aard die het gevolg zijn van een overtre
ding - Begrip. 1117 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken - Rijkswachters. 

987 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Overtreding inzake wegverkeer 
- Beklaagde d1e als m1hta1r dee! u1tmaakt 

van een troep te velde - Bevoegdheid van het 
militair gerecht. 1310 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten - Begrip. 926 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Miskenning van de 
bewijskracht van akten- Be grip. 1084 

Bewi.js 
Burgerlijke zaken - Bekentenis op grand 
van op ongeoorloofde wijze verkregen be
wijselementen - Gevolgen. 1102 

Bewijs 
Strafzaken - Stuk waarop de veroordeling is 
gegrond - Gevallen waarin overlegging van 
dat stuk is vereist. 915 

Bewijs 
Strafzaken - Geval waarin de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft 
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter. 1090 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast - Beklaagde die 
een feit aanvoert dat het bestaan van het 
misdrijf uitsluit - Vonnis dat in elk geval het 
bewijs van het tegendeel aan het openbaar 
ministerie opdraagt - Onwettig. 1215 

Bewijs 
Strafzaken - Verbod voor de rechter zijn 
beslissing te doen steunen op zijn persoon
lijke wetenschap van de feiten - Begrip. 1261 

Bewijs 
Strafzaken Bewijs door geschrift -
Bewijskracht van de akten - Uitlegging 
onverenigbaar met de bewoordingen en de 
draagwijdte van een akte - Miskenning van 
de bewijskracht van die akte. 929 

Bewijs 
Bewijs door getuigen - Strafzaken - Geval 
waarin de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft - Getuigenis - Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter. 1260 

Borgtocht 
Verbintenis van de borg - Handelsverbin
tems - Hoofdelijkheid - Grens. 1139 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke parbJstellmg - Ontvankelijk 
he1dsvere1sten. 1090 

Burgerlijke rechtsvordering 
Ontvankehjkhe1d- Vere1ste, U6~ 
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c 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Verschrijving 
in de bestreden beslissing - Bevoegdheid 
van het Hof om ze te verbeteren. 1085 

Cassatie 
Bevoegdheid - Oorzakelijk verband tussen 
fout en schade - Toezicht van het Hof. 1162 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strijdigheid tussen wet en 
decreet - Prejudiciele vraag - Arbitragehof. 

1202 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Verschrijving 
in het exploot van betekening van een akte 
van hoger beroep - Bevoegdheid van het Hof 
om ze te verbeteren. 1309 

Cassatie 
Strafzaken - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Art. 441 Sv. - Incidentele 
betichting van valsheid bij dat cassatieberoep 
- Onderzoek bevolen door het Hof - Onder
zoek uitgevoerd - Vaststel!ing dat, met 
name, het aangegeven vonnis vals is -
Herstel van dat vonnis bevolen door het Hof 
- Gevolg. 1270 

Cas sa tie 
Omvang - Burger!ijke zaken - Vernietiging 
- Grenzen bepaald door draagwijdte van het 
middel. 1155 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Cassatieberoep van 
de beklaagde - Vernietiging van de beslis
sing waarbij de beklaagde werd veroordeeld 
- Burgerrechtelijk aansprakelijke partij die 
zich niet of onregelmatig in cassatie heeft 
voorzien - Beslissing waarbij die partij 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ver-
klaard voor de veroordeling Beslissing 
zonder bestaansreden. 917 

Cassatie i 

Omvang - Strafzaken - Onwettige vervan
gende gevangenisstraf - Vernietiging en 
verwijzing tot dit punt van het beschikkende 
gedeelte beperkt. 1125 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vorderingen Cassatieberoep van de 
bek!aagde - Vern.ietiging van de eindbes!is
sing op de burgerlijke rechtsvordering tegen 
de beklaagde - Uitbreiding van de vernieti
ging tot de eindbeslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van de 
Vereisten. 

beklaagde 
1164 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Strafvordering -
Cassatieberoep van de beklaagde en van de 
van hem burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij - Vernietiging op het cassatieberoep 
van bek!aagde - Gevolg t.a.v. de burgerrech
telijk aansprake!ijke partij. 1310 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burger!ijke rechts
vordering - Bes!issing waarbij aile aanspra
kelijkheid voor een ongeval ten laste van de 
beklaagde wordt gelegd - Geen antwoord op 
de conclusie waarin aan het slachtoffer een 
fout wordt toegeschreven waardoor het 
ongeval mede is veroorzaakt - Beperkte 
vernietiging. 1150 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Begrip. 1157 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Veroorde!ing van de beklaagde 
en van zijn verzekeraar jegens de burgerlijke 
partij - Ontvankelijk cassatieberoep van de 
verzekeraar aileen - Middel dat kritiek 
oefent op de beslissing waarbij de beklaagde 
volledig aansprakelijk wordt gesteld voor het 
ongeval - Middel gegrond verklaard -
Vernietiging van de veroordeling van de 
verzekeraar - Vernietiging strekt zich niet 
uit tot de veroordeling van de beklaagde. 1157 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vorderingen Cassatieberoep van de 
beklaagde - Vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering - Gevolg m.b.t. de 
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorde
ringen ingesteld tegen de beklaagde en door 
de beklaagde tegen een medebeklaagde. 1088 

Cassatiemiddelen 
Dienstplicht - Militiegerechten - Middel 
gegrond op de beweerde valsheid van een 
vastste!ling in de beslissing. 910 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvan
kelijkheid - Onderzoek van de grond van 
niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar van het 
onderzoek van het middel - Grond van niet
ontvankelijkheid niet aanneembaar. 1139 

Cassatiemiddelen 
Redengeving - Dubbelzinnigheid 
uitleggingen onwettig. 

Beide 
1200 
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Cassatiemiddelen 

Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvan
kelijkheid - Middel dat feiten en recht 
vermengt - Begrip. 1223 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat het Hof zou 
verplichten feitelijke gegevens te 
zoeken - Niet ontvankelijk middel. 

Cassatiemiddelen 

onder-
1302 

Burgerlijke zaken - Middel afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van een 
gewone brief - Origineel van een brief 
gevoegd bij cassatieberoep - Mededeling 
onder partijen of tekst van de aan het hof van 
beroep overgelegde brief noch uit de 
bestreden beslissing noch uit de geding
stukken blijkend - Niet ontvankelijk middel. 

971 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken Vermelding van de 
geschonden wettelijke bepalingen - Geen 
vermelding van de wettelijke bepalingen die 
de bepalingen waarvan de schending wordt 
aangevoerd, toepasselijk maken. 1120 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel betrekking 
heeft op de kennisgeving van de bestreden 
beslissing. 921 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel waarbij een gebrek aan 
antwoord op de conclusie wordt aangevoerd 
- Onnauwkeurig middel - Niet ontvankelijk 
middel. 1028 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat berust op een feite
lijke bewering - Bewering zonder enige 
steun in de bestreden beslissmg noch in de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
- Gemis aan feitelijke grondslag. 1033 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken Middel gegrond op een 
verschrijving in de bestreden beslissing -
Middel dat feitelijke grondslag mist. 1085 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel hierop gegrond dat de 
eerste rechter objectief hiet meer de vereiste 
waarborgen van onpartijdigheid hood om zijn 
beslissing te nemen. 1004 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken Strafvordering 
middel - Begrip. 

Cassatiemiddelen 

Nieuw 
1254 

Strafzaken - Vrijsprekend vonnis, vonnis 
van voorbereidende aard of van onderzoek -
Middel afgeleid uit schending, door dat 
vonnis, van art. 6.1 Europees Verdrag 

Rechten van de Mens, maar gericht tegen de 
veroordeling in hoger beroep - Niet ontvan
kelijk middel. 1345 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Tuchtzaken Middel ten 
betoge dat de zaak onregelmatig bij de 
rechtet aanhangig is gemaakt - Middel niet 
voorgedragen voor de feitenrechter - Niet 
ontvankelijk middel. 1003 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat kritiek 
oefent op een ten overvloede gegeven reden 
- Niet ontvankelijk middel. 1143 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat kritiek 
oefent op een ten overvloede gegeven reden 
- Niet ontvankelijk middel. 1146 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Straf uitge
sproken wegens een misdrijf gepleegd met 
verzwarende omstandigheid - Middel dat 
enkel betrekking heeft op de verzwarende 
omstandigheid - Straf naar recht verant
woord wegens het misdrijf afgezien van de 
verzwarende omstandigheid Niet ontvan-
kelijk middel. 920 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Middel door een burgerlijke partij afgeleid uit 
het gebrek aan antwoord op de conclusie van 
een andere burgerlijke partij - Ontvankelijk
heid- Vereisten. 954 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Bescherming van de maat

schappij - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Middel afgeleid uit het 
ontbreken van kennisgeving van de bestreden 
beslissing- Nietontvankelijk middel. 1031 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel betrekking 
heeft op de kennisgeving van de bestreden 
beslissing - Niet ontvankelijk middel. 1099 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Middel niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang - Begrip. 1166 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Voorziening van de veroorzaker van een 
ongeval, die alleen aansprakelijk is verklaard 
en veroordeeld is tot volledige schadevergoe
ding - Voorziening tegen de benadeelde 
gericht - Middel dat enkel b~trekking heeft 
op de beslissing dat een derde niet aansprake
lijk is- Gebrek aan belang -· Niet ontvanke
lijk middel. 1298 
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Cassatiemiddelen 

Strafvordering - Een enkele straf uitge
sproken voor verscheidene misdrijven -
Middel dat slechts op een van die misdrijven 
betrekking heeft - Straf wettelijk verant
woord door een ander misdrijf - Niet ontvan
kelijk middel. 1338 

Cassatiemiddelen 
Diensplicht - Middel dat enkel betrekking 
heeft op de betekening van de bestreden 
beslissing - Niet-ontvankelijkheid. 910 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Cassatieberoep tegen een op 
verzet gewezen arrest - Middel dat kritiek 
oefent op de bij verstek gewezen beslissing -
Niet ontvankelijk middel. 921 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Middel 
afgeleid uit de onregelmatigheid van het voor
bereidend onderzoek - Niet ontvankelijk
heid van het middel tot staving van een voor
ziening inzake de handhaving van de voorlo-. 
pige hechtenis. 1063 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel betrekking · 
heeft op de betekening van de bestreden 
beslissing - Niet ontvankelijk middel. 1154 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel de onregelma
tigheid aanvoert van een ambtelijke opdracht 
van een Belgische rechter aan een vreemde 
overheid, zonder de wettigheid of de regelma
tigheid van de in het buitenland uitgevoerde 
onderzoeksmaatregelen te betwisten. 1172 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Voorziening tegen bepaalde 
beschikkingen van een arrest van buitenver
volgingstelling - Middel dat de beschikking 
van buitenvervolgingstelling betwist - Niet 
ontvankelijk. 1216 

Cassatiemiddelen / 
Strafzaken - Voorziening tegen een arrest 
dat uitspraak doet over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis - Middel dat enkel 
betrekking heeft op de regelmatigheid van 
het voorbereidend onderzoek - Middel dat 
geen betrekking heeft op de bevoegdheid en 
de ontvankelijkheid van de strafvordering -
Niet ontvankelijk middel. 1219. 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering van het belas
tingbestuur - Middel ambtshalve opge
worpen door het Hof- Wettigheid. 1153 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Strijdige individuele arbeidsovereenkomst -
Nietigheid - Dading. 1114, 

D 

Dading 
Wet van 5 dec. 1968, art. 11 - Geen toepassing 
op een dading. 1114 

Dagvaarding 
Strafzaken - Taal van de rechtspleging -
Begrip. 1096 

Deelneming aan misdrijven 
Diefstal door middel van braak, inklimrning 
of valse sleutels - Veroordeling wegens deel
neming aan dat rnisdrijf - Wettigheid -
Vereiste. 1268 

Deelneming aan. misdrijven 
Medeplichtigheid - Verschaffen van wapens 
- Begrip. 1338 

Deskundigenonderzoek 
Burgerlijke zaken - Deskundige 
worden verdacht van partijdigheid 
schending van art. 6 Europees 
Rechten van de Mens - Vereisten. 

Diefstal en afpersing 

die kan 
- Geen 
Verdrag 

967 

Paging - Bestanddelen van het misdrijf. 1127 

Diefstal en afpersing 
Diefstal door rniddel van braak, inklimrning 
of valse sleutels - Veroordeling wegens deel
neming aan dat misdrijf - Wettigheid -
V ereiste. 1268 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Ogenblik waarop aan de wettelijke 
voorwaarden voldaan moet zijn - Te laat 
ingediende aanvraag. 910 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Kostwinner - In aanmerking te 
nemen inkomsten - Militair invaliditeitspen
sioen. 1054 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Kostwinner - Inkomen van een 
gezinslid - Netto-inkomen - Pensioen. 911 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Kostwinner - Inkomen van het 
gezinslid - Netto-inkomen vast te stellen 
volgens de regels van de heffing der per
sonenbelasting - Nieuwe regels zonder wijzi
ging van de Dienstplichtwet - Gevolg. 911 

Douane en accijnzen 
Strafzaken - Bij de bekeuring aanwezige 
bekeurde uitgenodigd om bij de opmaking 
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van het proces-verbaal aanwezig te zijn -
Afwezigheid- Vormen met betrekking tot de 
kennisgeving - Toezending van een afschrift 
van het proces-verbaal - Douane en Accijn
zenwet, art. 271. 1292 

Douane en accijnzen 
Strafzaken- Waarde der verboden goederen 
- Berekening van de geldboete - Douane en 
Accijnzenwet, artt. 221, § 2, en 223. 1292 

Douane en accijnzen 
Misdrijf - Processen-verbaal van de douane
beambten - Wettelijke bewijswaarde -
Grenzen. 1330 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Echtscheiding op grond van bepaalde feiten 
- Wederzijdse eis tot echtscheiding bij 
hetzelfde vonnis ingewilligd - Overschrijving 
in de registers van de burgerlijke stand van 
het beschikkend gedeelte van het vonnis wat 
een van die eisen betreft - Hoger beroep wat 
de andere eis betreft - Geen incidenteel 
beroep door gelntimeerde tegen het overge
schreven beschikkend gedeelte van het 
vonnis toegelaten. 899 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Bewaring van een kind - Regeling na echt
scheiding - Belang van het kind. 1190 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Uitkering na echtscheiding - Art. 301, § 3, 
tweede lid, B.W. - Opheffing van de uitke
ring- Vereiste. 1228 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Uitkering die kan worden toegekend aan de 
echtgenoot die de echtscheiding heeft 
verkregen - Burgerlijk Wetboek, art. 301 -
Draagwijdte. 1322 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Voorlopige maatregelen Gerechtelijk 
Wetboek, art. 1280 - Bevoegdheid van de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg, rechtsprekend in kort geding, om 
kennis te nemen van de voorlopige maatre
gelen t.a.v. de goederen van de partijen -
Raming van de lasten en de inkomsten van de 
partijen - Beoordelingscriteria. 1143 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Voorlopige maatregelen Gerechtelijk 
Wetboek, art. 1280 - Bevoegdheid van de 
voorzitter van eerste aanleg, rechtsprekend in 

kort geding, om kennis te nemen van de voor 
lopige maatregelen t.a.v. de goederen van de 
partijen- Goederen- Begrip. 1143 

Energie 
Elektrische energie - Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming - Art. 260bis, 
§ 1 - Grond-, bestratings- of ander werk in de 
nabijheid van een ondergrondse elektrische 
kabel - Verplichting de eigenaar van de 
ondergrond, de overheid die de gebruikte 
openbare weg beheert en de eigenaar van de 
kabel vooraf te raadplegen - Draagwijdte. 

901 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Verkoop van de onroerende goederen van de 
gefailleerde - Verzoek tot machtiging van de 
curator aan de rechter-commissaris - Hoger 
beroep tegen de beslissing van de rechter
commissaris - Termijn om dit beroep in te 
stellen. 1014 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Handelingen of betalingen 
verricht met bedrieglijke benadeling van de 
schuldeisers - Begrip. 969 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Gerechtelijk akkoord - Beginsel van gelijk
heid tussen de schuldeisers - Begrip -
Gevolgen. 1179 

G 

Geestrijke dranken 
Opheffing van wet 29 augustus 1919 door wet 
28 december 1983 - Handhaving van telast
leggingen en straffen - Gevolgen. 955 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe gemeentebelasting Jaarlijkse 
belasting op eigendommen die gelegen zijn 
langs de openbare wegen of gedeelten van 
open bare wegen waar werken zijn uitgevoerd 
- Bebouwde eigendommen - Begrip. Q63 
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Gemeente- en provinciebelastingen 

Belastingverordening van de provincie 
Luxemburg waarbij een jaarlijkse belasting 
wordt geheven van iedere natuurlijke of 
rechtspersoon door wiens toedoen op het 
grondgebied van de provincie een voor het 
publiek toegankelijke bankinstelling is 
geopend - Toepassingsgebied. 1352 

Gerechtsdeurwaarder 
Gerechtsdeurwaarder verplicht zijn ambt uit 
te oefenen telkens als hij erom wordt verzocht 
- Begrip. 1333 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Cassatieberoep van de vervol
gende partij - Vernietiging van onwettige 
vrijspraak- Veroordeling van verweerder in 
de kosten. 955 

Grondwet 
Artikel 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Veroordeling van de mededaders van 
een misdrijf om aan de burgerlijke partij, als 
schadevergoeding voor dezelfde schade, 
verschillende vergoedingen te betalen -
Geen miskenning van het grondwettelijk 
beginsel- Vereisten. 1254 

Grondwet 
Artikel 6 - Gelijkheid van de Belgen voor de 
wet - Openbaar ministerie - Beoordeling 
van de wenselijkheid van vervolging. 1254 

Grondwet 
Artikel 107 - Stedebouw - Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, art. 65, § 1 - Vorde
ring van de bestuursoverheid houdende keuze 
van de herstelmaatregel - Geen besluit of 
verordening in de zin van art. 107 Gw. 1106 

Grondwet 
Art. 107 - Toetsing van de wettigheid van ' 
besluiten en verordeningen door hoven en 
rechtbanken. 917 ; 

H 

Hof van assisen 
Rechtspleging ter zitting - Voorlezing van 

1 
het &rrest van verwijzing - Geen op straffe 
van nietigheid voorgeschreven noch 
substantiele vormvereiste. 1096 

Hoger beroep I 
Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1068, tweede lid - Oncterzoeksmaatregel 
- Begrip. 939 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Incidenteel beroep -
Echtscheiding op grond van bepaalde feiten 
- Wederzijdse eis tot echtscheiding bij 
hetzelfde vonis ingewilligd - Overschrijving 
in de registers van de burgerlijke stand van 
het beschikkend gedeelte van het vonnis wat 
een van die eisen betreft - Hoger beroep wat 
de andere eis betreft - Geen incidenteel 
beroep door ge'intimeerde tegen het overge
schreven beschikkend gedeelte van het 
vonnis toegelaten. 899 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissing van de appel
rechter die een hoger beroep ambtshalve 
onontvankelijk verklaart, zonder de her
opening van de de batten te hebben bevolen -
Onwettige beslissing. 959 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissing waartegen 
hoger beroep openstaat - Vonnis waarin de 
rechtbank van eerste aanleg, op het hoger 
beroep tegen een vonnis waarbij een vrede
rechter zich bevoegd verklaart, beslist dat die 
vrederechter niet bevoegd was, dat het geschil 
tot haar bevoegdheid behoort en uitspraak 
doet over de zaak zelf - Vonnis waartegen 
hoger beroep openstaat, zowel ten aanzien 
van de beslissing inzake de bevoegdheid als 
van de beslissing over de zaak zelf. 1134 

Hoger beroep 
Strafzaken - Strafvordering - Geen hoger 
beroep van het openbaar ministerie of van de 
beklaagde - Uitspraak in hoger beroep over 
de strafvordering - Onwettige beslissing. 988 

Hoger beroep 
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis 
waartegen het openbaar ministerie niet in 
hoger beroep is gekomen - Verzet van 
beklaagde - Vonnis op dat verzet- Hoger 
beroep van het openbaar ministerie en van de 
beklaagde tegen het vonnis op verzet -
Verzwaring van de bij verstek uitgesproken 
straf - Onwettige beslissing. 1125 

Hoger beroep 
Strafzaken - Wijze van aanhangig maken 
van de zaak bij de appelrechter- Verklaring 
van hoger beroep, niet door dagvaarding. 1028 

Hoger beroep 
Strafzaken - Uitlevering - Raadkamer -
Bevel tot aanhouding uitvoerbaar verklaard 
met het oog op uitlevering - Hoger beroep -
Termijn. 1302 

Hoger beroep 
Strafzaken - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie bij de rechtbank die kennis moet 
nemen van het hoger beroep Betekening 
aan de gekozen woonplaats. 1341 
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Hoger beroep 

Strafzaken - Art. 211bis Sv. - Eenstemmig
heid- Vaststelling door de appelrechter. 

1060 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemmigheid - Wijziging 
door het hof van beroep van een vonnis van 
vrijspraak van de correctionele rechtbank -
Eenstemmigheid vereist. 1060 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemmigheid - Wijziging 
door de correctionele rechtbank van een vrij
sprekend vonnis van de politierechtbank -
Eenstemmigheid vereist. 1088 

Hoger beroep 
Strafzaken - Art. 211bis Sv. - Eenstemmig
heid vereist - Vaststellingen door de appel
rechter. 1088 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemmigheid - Wijziging 
door het hof van beroep, van een vrijsprekend 
vonnis van de correctionele rechtbank -
Eenstemmigheid vereist. 1153 

Hoger beroep 
Strafzaken- Vrijspraak van de beklaagde
Hoger beroep van het openbaar ministerie en 
van de burgerlijke partij - Verjaring van de 
strafvordering - Burgerlijke rechtsvordering 
gegrond verklaard Eenstemmigheid 
vereist. 1164 

Huur van goederen 
Pacht - Begrip. 

Huur van goederen 

1155 

Pacht- Verkoop van het gepachte goed aan 
de afstammeling en aan de echtgenoot van de 
afstammeling van de eigenaar, gehuwd onder 
het wettelijk stelsel van gemeenschap van 
goederen - Belemmering voor het recht van 
voorkoop. 1100 

Huur van goederen 
Handelshuur - Herziening van de huur -
Nieuwe omstandigheden - Begrip. 964 

Huur van Goederen 
Handelshuurovereenkomst - Begrip. 1135 

Huwelijk 
Wederzijdse rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten - Burgerlijk Wetboek, art. 224, 
§ 1, 4' - Persoonlijke zekerheden, door een 
van de echtgenoten gesteld, die de belangen 
van het gezin in gevaar brengen - In gevaar 
brengen van de belangen van het gezin -
Begrip. 1146 

I 

Indeplaatsstelling 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verze
keringsinstelling - Rente. 904 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Berekening van de 
aanslag- Voorafbetalingen- Rechtsaard. 

1284 

lnkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting Afzonderlijke 
belasting - Verdeling van het actief -
Ontbinding van een vennootschap - Inbreng 
van de handelszaak in een nieuwe vennoot
schap tegen afgifte van aandelen aan de 
vennoten - Toepassing van de bijzondere 
aanslag, bepaald bij art. 118 W.I.B., in geval 
van verdeling van maatschappelijk vermogen. 

1325 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting Bedrijfslasten -
Voordelen in natura voor het personeel van 
een vennootschap - Administratie akkoord 
met het bedrag - Individuele fiches en 
samenvattende opgaven niet vereist - Geen 
toepassing van de bijzondere aanslag bepaald 
in geval van niet verantwoorde lasten. 1323 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet 
Bedrijfsvoorheffing - Niet ingehouden door 
de werkgever- Verhaal op de werknemer. 

1285 

Internationale verdragen 
E.E.G.-verordeningen nrs. 543/69 en 1463/70 
- Wegvervoer - Wet 18 feb. 1969 - Territo
riale toepassing van de strafwet. 1085 

J 

Jacht 
Jacht met het geweer - Minimumopper
vlakte van een jachtterrein - Begrip. 1300 

Jeugdbescherming 
Minderjarigen van meer dan zestien jaar en 
minder dan volle achttien jaar op het ogen
blik van de feiten - Rechtsvordering tot 
vergoeding van de schade ten gevolge van een 
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misdrijf als vermeld in art. 36bis Jeugdbe· 
schermingswet - Burgerlijke rechtsvorde
ring aanhangig gemaakt bij het gemeenrech· 
telijke strafgerecht - Openbare terechtzit· 
ting - Toepasselijke regels. 1166 

Jeugdbescherming 
Vonnis gewezen in een aangelegenheid 
bedoeld in titel II, hoofdstuk II, van de Jeugd
beschermingswet- Hoger beroep- Vorm. 

1354 

K 

Koop 
Levering - Niet-nakoming van de leverings
plicht- Indeplaatsstelling. 1011 

Koop 
Levering - Niet-nakoming van de leverings
plicht - Schade voor de koper - Kosten door 
de koper gedaan om schade te beperken. 1011 

Koop 
Faillissement, fai!lissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord - Verkoop van de 
onroerende goederen van de gefailleerde -
Verzoek tot machtiging van de curator aan de 
rechter-commissaris - Hoger beroep tegen 
de bes!issing van de rechter-commissaris -
Termijn om dit beroep in te stel!en. 1014 

Kort geding 
Burgerlijke zaken - Foutief lijkende aantas
ting door de bestuursoverheid van subjectieve 
rechten die de hoven en rechtbanken moeten 
vrijwareh - Voorlopige maatregelen -
Bevoegdheid van de rechter in kort geding. 

1008 

Kort geding 
Burgerlijke zaken - Foutief lijkende aantas
ting door de bestuursoverheid van subjectieve 
rechten die de hoven en rechtbanken moeten 
vrijwaren - Foutief !ijkende overheidshande
ling die behoort tot een strafvordering -
Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van 
de rechter in kort geding- Vereisten. 1008 

L 

Lastgeving 
Verplichtingen van de lastgever - Fout van 
de lasthebber. 1116 

Loon (bescherming, gelijkheid) 
Rente- Opzeggingsvergoeding. 1047 

Loon (bescherming, gelijkheid) 
Begrip - Berekening van de opzeggingsver
goeding. 1047 

Loterij 
Art. 301 Sw. - Begrip. 1267 

Loterij 
Art. 301 Sw. - Bestanddeel - Verrichting -
Motivering. 1267 

M 

Machtsoverschrijding 
Machtsafwending - Strafzaken - Begrip. 

1302 

Militair 
Militair rechtscol!ege - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, art. 6.1 - Onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke instantie -
Begrip. 1122 

Misdrijf 
Vermoeden dat niemand geacht wordt de wet 
niet te kennen - Begrip. 1024 

Misdrijf 
Verscheidene feiten - Vaststelling dat de 
misdrijven niet de uitvoering zijn van een 
enkele opzet - Een enkele straf uitgesproken 
wegens verschillende feiten - Onwettigheid. 

1335 

Misdrijf 
Wegvervoer E.E.G.-verordeningen nrs. 
543/69 en 1463/70 - Wet 18 feb. 1969 - Terri
toriale toepassing van de strafwet. 1085 

Misdrijf 
Strafwet - Territoriale toepassing. 1172 

N 

Natuurlijk kind 
B.W., art. 340b, eerste lid en tweede lid, 1" -
Bewijs van de gemeenschap - Bekentenis 
daarvan in akten of geschriften uitgaande van 
de verweerder - Akten of geschriften 
uitgaande van de verweerder - Begrip. 1075 
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Natuurlijk kind 

B.W., art. 340b- Gemeenschap- Begrip. 
1075 

Natuurlijk kind 
B.W., art. 340b, eerste lid en tweede lid, 1" -
Bewijs van de gemeenschap - Bekentenis 
daarvan in akten of geschriften uitgaande van 
de verweerder - Bekentenis - Begrip. 1075 

Natuurlijk kind 
B.W., art. 341b - Rechtsvordering tot inroe
ping van staat van natuurlijk kind - Termijn 
voor het instellen van die rechtsvordering -
Bepaling niet in strijd met art. 8.1 van het 
Europees Verdrag Rechten van de Mens. 1230 

Nieuwe vordering 
Gerechtelijk Wetboek, art. 807- Bepaling die 
noch de openbare orde raakt, noch op dwin
gend recht berust. 1318 

0 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag wegens 
dringende reden - Verzoek tot de arbeids
rechtbank Termijn verscheidene 
verzoekschriften - Verscheidene feiten. 1198 

Onderwijs 
Wet van 29 mei 1959 tot WlJZlgmg van de 
wetgeving betreffende het bewaarschoolon
derwijs, het lager, middelbaar, normaal-, tech
nisch en kunstonderwijs, artt. 24, §§ 2 en 3, 38 · 
- Definitieve benoeming als hoofdonderwij
zeres van een franstalige gemeenteschool in 
een randgemeente van de Brusselse agglome
ratie - Inhouding van de weddetoelagen -
Geen aantasting van de aan de benoeming 
verbonden bezoldigingsregeling. 975 

Onderzoek in strafzaken 
Onderzoek naar overtredingen van de belas
tingwetten - Onderzoeksgeheim - Daden 
van onderzoek verricht in het bijzijn van 
ambtenaren van het Ministerie van Financien 
- Geen misken,ning van het onderzoeksge
heim. 1033 

Onderzoek in strafzaken 
Ambtelijke opdracht aan een vreemde over
heid - Bevoegdheid van die overheid - Aard 
- Uitvoering van de ambtelijke opdracht -
Toepasselijke wet. 1172 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking tot verwijzing naar het vonnisge
recht - Geen onwettigheid inzake bevoegd
heid - Bevoegdheid van het vonnisgerecht. 

1033 

Onderzoeksgerechten 
Raadkamer - Uitlevering Bevel tot 
aanhouding uitvoerbaar verklaard met het 
oog op uitlevering - Hoger beroep -
Termijn. 1302 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking van de raadkamer tot verwijzing 
van de verdachte naar de correctionele recht
bank - Dossier niet medegedeeld aan de 
verdachte en diens raadsman - Schending 
van de wet van 25 okt. 1919, enig artikel, § XV 
- Vernietiging van de verwijzende beschik
king en van de daaropvolgende beslissingen. 

1312 

Ongeoorloofde mededinging 
Handelspraktijken - Handelspraktijkenwet, 
art. 20, 2" - Verbod op handelspubliciteit die 
vergelijkingen inhoudt die het zonder nood
zaak moge!ijk maken een andere handelaar te 
identificeren - Begrip. 1001 

Ongeoorloofde mededinging 
Handelspraktrijkenwet, art. 54 - Met eerlijk 
handelsgebruik strijdige daad - Begrip. 1188 

Ontucht en prostitutie 
Huis van ontucht of prostitutie 
ling door de feitenrechter. 

Ontucht en prostitutie 

Beoorde-
1168 

Art. 380bis, 2", Sw. - Houden van een huis 
van ontucht of prostitutie - Begrip. 1168 

Ontucht en prostitutie 
Art. 380bis, 2", Sw. - Ontucht- Begrip. 1168 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Foutief lijkende aantas
ting door de bestuursoverheid van subjectieve 
rechten die de hoven en rechtbanken moeten 
vrijwaren - Foutief lijkende overheidshande
ling die behoort tot een strafvordering -
Handeling verricht ter uitvoering van een 
beslissing van het openbaar ministerie -
Bevoegdheid van de rechter in kort geding -
Vereisten. 1008 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -
Sociaal procesrecht - Vorderingen bedoeld 
in art. 578, 7", Ger.W. 1117 

Openbare orde 
Gerechtelijk Wetboek, art. 807- Bepaling die 
noch de openbare orde raakt noch op dwin
gend recht berust. 1318 
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Ouderlijke macht 

Bewaring van een kind - Regeling na echt
scheiding - Belang van het kind. 1190 

Overeenkomst 
Uitlegging - Beding voor tweeerlei zin 
vatbaar - Gevolg. 908 

Overheidsopdrachten (werken, leve
ringen, diensten) 
Wet 29 mei 1959 tot wijziging van sommig'e 
bepalingen van de onderwijswetgeving, art. 
36bis - Overeenkomsten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten met 
betrekking tot uitgaven die geheel of gedeelte
lijk ten laste van de werkingstoelagen, de 
uitrustingstoelagen, de bouwtoelagen of de 
rentetoelagen worden gelegd - Inrichtende 
machten gehouden de overeenkomsten te 
sluiten volgens de procedure en onder de 
voorwaarden die voor het Rijk gelden -
Afwijkingen- Gevolg. 1237 

Overheidsopdrachten (werken, leve
ringen, diensten) 
Wet 29 mei 1959 tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving, art. 
36bis - Overeenkomsten voor aanneming 
van werken, leveringen of diensten met 
betrekking tot uitgaven die geheel of gedeelte
lijk ten laste van de werkingstoelagen, de 
uitrustingstoelagen, de bouwtoelagen of de 
rentetoelagen worden gelegd - Inrichtende 
machten gehouden de overeenkomsten af te 
sluiten volgens de procedure en onder de 
voorwaarden die voor het Rijk gelden -
Afwijkingen - Begrip. 1237 

Overheidsopdrachten (werken, leve-
ringen, diensten) 
Wet 29 mei 1959 tot wijziging van sommige 
bepalingen van de onderwijswetgeving, art. 
36bis - Overeenkomsten voor aanneming 
van werken, leveringen of diensten met 
betrekking tot uitgaven die geheel of gedeelte
lijk ten laste van de werkingstoelagen, de 
uitrustingstoelagen, de bouwtoelagen of de 
rentetoelagen worden gelegd - Inrichtende 
machten gehouden de overeenkomsten te 
sluiten volgens de procedure en onder de 
voorwaarden die voor het Rijk gelden -
Afwijkingen - Draagwijdte. 1237 

R 

Raad van State 
Nietigverklaring van een beslissing van de 
administratieve overheid tot intrekking van 

een vergunning 
Gevolg. 

van vliegtuigbestuurder -
1318 

Rechtbanken 
Beschikking tot verwijzing naar het vonnisge
recht - Geen onwettigheid inzake bevoegd
heid - Bevoegdheid van het vonnisgerecht. 

1033 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Omvang 
- Betwisting - Betwisting uitgesloten door 
de conclusies van de partijen - Geen rechts
macht. 1041 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken- Vordering afgewezen op 
grond van feitelijke omstandigheden die aan 
de beoordeling van de rechter zijn onder
worpen- Wettigheid. 1102 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Taak 
van de rechter - Verplichting uitspraak te 
doen over al de punten van de vordering -
Art. 1138, 3", Ger.W. 1243 

Rechtbanken 
Strafzaken - Vergissing in de dagvaarding 
tot verschijning voor de appelrechter -
Gevolgen. 1028 

Rechtbanken 
Strafzaken - Wijziging van de kwalificatie -
Draagwijdte. 1090 

Rechtbanken 
Strafzaken - Verbod voor de rechter zijn 
beslissing te doen steunen op zijn persoon
lijke wetenschap van de feiten - Begrip. 1261 

Rechten van de Mens 
Art. 6.2 Verdrag Rechten van de Mens -
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Beslissing van het onderzoeksgerecht gemoti
veerd door de vaststelling dat de gehechte 
persoon de hem ten laste gelegde feiten heeft 
gepleegd - Miskenning van het vermoeden 
van onschuld. 957 

Rechten van de Mens 
Art. 14, § 2, Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten - Hand
having van de voorlopige hechtenis - Beslis
sing van het onderzoeksgerecht gemotiveerd 
door de vaststelling dat de gehechte persoon 
de hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd 
- Miskenning van het vermoeden van 
onschuld. 957 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Eerlijke behandeling van zijn zaak 
- Deskundige die kan worden verdacht van 
partijdigheid. 967 
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Rechten van de Mens 
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Eerlijke behandeling van zijn zaak 
- Begrip. 967 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis 
Art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens 
Recht van een ieder binnen een redelijke 
termijn berecht te worden of hangende het 
proces in vrijheid te worden gesteld -
Begrip. 992 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis 
Art. 9.3 Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten - Recht van een 
ieder binnen een redelijke termijn berecht te 
worden of in vrijheid te worden gesteld -
Begrip. 992 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis 
Art. 9.3 Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten- Recht van een 
ieder binnen een redelijke termijn berecht te 
worden of in vrijheid te worden gesteld -
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstel
ling houdende handhaving van de hechtenis 
van de verdachte op grond van het op onwet
tige wijze uit bepaalde feitelijke gegevens 
afgeleide besluit dat de redelijke hechtenis
termijn niet is overschreden - Schending 
van de voornoemde bepalingen. 992 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis 
Art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens 
Recht van een ieder binnen een redelijke 
termijn berecht te worden of hangende het 
proces in vrijheid te worden gesteld - Hand
having van de hechtenis van de verdachte op 
grond van het op onwettige wijze uit bepaalde 
feitelijke gegevens afgeleide besluit dat de 
redelijke hechtenistermijn niet is over
schreden - Schending van de voormelde 
bepaling. 992 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis 
Art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens 
Recht van een ieder binnen een redelijke 
termijn berecht te worden of hangende het 
proces in vrijheid te worden gesteld -
Begrip. 994 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Recht op een onpartijdige rechter -
Rechter die zich v66r de opening van het 
debat over de oplossing van het geschil heeft 
uitgesproken - Niet gerechtigd om de zaak te 
beslechten. 1004 

Rechten van de Mens 
Artt. 5.2 en 6.1 en 6.3 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens - Geen toepassing van die 
bepalingen op de beslissingen van de commis
sies tot bescherming van de maatschappij. 

1031 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Bepaling zonder verband met de 
procedure van regeling van rechtsgebied. 1055 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Onafhankelijke en onpartijdige rechter
lijke instantie - Begrip. 1122 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Militair rechtscollege - Onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke instantie -
Begrip. 1122 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Recht binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld- Begrip. 1128 

Rechten van de Mens 
Rechter die kennis neemt van vervolgingen 
wegens wederrechtelijke en willekeurige 
gevangenhouding - Geen verplichting de 
gevangenhouding te toetsen op haar rechtma
tigheid in de zin van art. 5 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens. 1216 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
8.1 - Recht van een ieder op eerbiediging van 
zijn prive-leven en zijn gezinsleven - Draag
wijdte. 1230 

Rechten van de Mens 
Art. 3 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens- Verbod van faltering en van onmen
selijke en vernederende straffen of behande
lingen - Onmenselijke of vernederende 
behandeling - Begrip. 1254 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag rechten van de Mens, artt. 
5.2 en 5.4 - Draagwijdte. 1il~l 

Rechten van de Mens 
Art. 6.2 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Handhaving van de voorlopige hech
tenis - Beslissing van het onderzoeksgerecht 
gemotiveerd door de vaststelling dat de 
gehechte persoon de hem ten laste gelegde 
feiten heeft gepleegd - Miskenning van het 
vermoeden van onschuld. 1313 
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Rechten van de Mens 

Art. 14, § 2, Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten - Hand
having van de voorlopige hechtenis - Beslis
sing van het onderzoeksgerecht gemotiveerd 
door de vaststelling dat de gehechte persoon 
de hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd 

Miskenning van het vermoeden van 
onschuld. 1313 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1 - Geval waarin die bepaling 
toepasselijk is op een tuchtprocedure -
Rechterlijke instantie die aan de gestelde 
vereisten moet voldoen. 1315 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1 - Tuchtsanctie - Schorsing -
Recht op een onpartijdige rechter Draag-
wijdte. 1315 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Vrijsprekend vonnis, vonnis van 
voorbereidende aard of van onderzoek -
Grief afgeleid uit schending, door dat vonnis, 
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, maar gericht tegen de veroordeling in 
hoger beroep - Niet ontvankelijke grief. 1345 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Strafgerecht dat uitspraak doet over 
een zaak waarin een lid van het college als 
onderzoeksrechter is opgetreden of in het 
onderzoeksgerecht zitting heeft gehad -
Nietige beslissing. · 1345 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Stuk waarop de veroordeling is 
gegrond - Gevallen waarin overlegging van 
dat stuk is vereist. 915 

Recht van verdediging 
Beslissing van het onderzoeksgerecht 
waarbij, met overneming van de gronden van 
de schriftelijke vordering van het openbaar 
ministerie, de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wordt bevolen- Vordering niet ter 
beschikking van de verdediging gesteld v66r 
de verschijning voor het onderzoeksgerecht 
- Omstandigheden die op zich niet een 
schending van het recht van verdediging tot 
gevolg kunnen hebben. 989 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Schending - Begrip. 1096 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Vordering afgewezen op 
grond van feitelijke omstandigheden die aan 
de beoordeling van de rechter zijn onder
worpen - Wettigheid. 1102 

Recht van verdediging 
Miskenning- Begrip. 

Recht van verdediging 

1261 

Strafzaken Veroordelende beslissing 
waarin de datum van de feiten der telastleg
ging is gewijzigd - Datum een bestanddeel 
van het verweer van de beklaagde 
Beklaagde niet verwittigd - Miskenning van 
het recht van verdediging. 1327 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Onder
scheid tussen het gezag van gewijsde van de 
beslissingen van de strafrechter op de straf
vordering en dat van de beslissingen van de 
strafrechter op de burgerlijke rechtsvorde
ring. 1245 

Rechterlijke Macht 
Foutief lijkende aantasting door de bestuurs
overheid van subjectieve rechten die de hoven 
en rechtbanken moeten vrijwaren 
Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht om 
aan die overheid maatregelen op te leggen die 
noodzakelijk zijn ter voorkoming of stopzet
ting van zodanige aantasting. 1008 

Rechterlijke Macht 
Stedebouw - Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, art. 65, § 1a -Vordering van de 
bestuursoverheid tot herstel van de plaats in 
de vorige staat - Beoordelingsbevoegdheid 
van de hoven en rechtbanken. 1106 

Rechterlijke Macht 
Stedebouw - Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, art. 65, § 1a - Vordering van de 
bestuursoverheid tot herstel van de plaats in 
de vorige staat - Onevenredigheid tussen de 
gevorderde herstelmaatregel en de ernst van 
de overtreding - Beoordelingsbevoegdheid 
van de hoven en rechtbanken. 1106 

Rechterlijke Macht 
Rechterlijke beslissing gegrond op billijk
heidsredenen. 1207 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het gereeht - Onverenig
baarheden - Bloed- of aanverwanten -
Verbod zitting te nemen in een zelfde zaak -
Draagwijdte (art. 302 Ger.W.). 1281 

Rechterlijke organisatie 
Burgerlijke zaken - Rechter die de plaatsop
neming heeft verricht en geen zitting neemt 
wanneer over de uitslag van de plaatsopne
ming uitspraak gedaan wordt - Vermoeden 
van verhindering - Geen verplichting tot 
vaststelling. (Artt. 946 en 1014 Ger.W.) 1281 

Rechterlijke organisatie 
Burger!ijke zaken - Verplichting voor de 
rechter die de plaatsopnemmg heeft verricht, 
zitting te nemen wanneer over de u1tslag van 
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de plaatsopneming uitspraak wordt gedaan -
Verplichting niet voorgeschreven op straffe 
van nietigheid. (Artt. 946 en 1014 Ger.W.) 1281 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Straf
zaken - Beslissing waarbij de berechting van 
de zaak wordt uitgesteld - Latere beslissing 
over de grond van de zaak - Beslissing die 
niet door dezelfde rechters behoeft te worden 
gewezen. 1059 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Strafgerecht dat uitspraak doet 
over een zaak waarin een lid van het college 
als onderzoeksrechter is opgetreden of in het · 
onderzoeksgerecht zitting heeft gehad -
Schending van art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens. 1345 

Rechterlijke organisatie 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1- Onafhankelijke en onpartijdige rechter
lijke instantie - Begrip. 1122 

Rechterlijke organisatie 
Militair rechtscollege - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, art. 6.1 - Onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke instantie -
Begrip. 1122 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdig
heid van de rechter - Rechter die zich v66r 
de opening van het debat over de oplossing 
van het geschil heeft uitgesproken Niet 
gerechtigd om de zaak te beslechten. 1004 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht op een onpartijdige en onafhankelijke 
rechter - Begrip. 1315 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht op een onpartijdige en onafhankelijke 
rechter - Begrip. 1315 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie - Begrip. · 924 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Veroordelende beslissing op de 
strafvordering - Vermelding van de wette
lijke bepalingen die de bestanddele.n van het 
misdrijf omschrijven - Begrip. 1085 

Redenen van de vonnissen en arresten 
lnnerlijk tegenstrijdige conclusie 
Antwoord. 1120 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen 
- Begrip. 1143 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken 
Vormvereiste. 

Motiveringsverplichting -
1260 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Loterij - Art. 301 Sw. - Bestanddeel -
Verrichting- Motivering. 1267 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering - Tegenstrijdigheid tussen 
de beslissing op de strafvordering en de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering 
- Schending van art. 97 Gw. - Begrip. 1337 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Belastingzaken - Gemeente- en provinciebe
lastingen - Conclusie dat middelen niet zijn 
beantwoord, die in een brief aan de besten
dige deputatie werden aangevoerd - Brief 
niet in het dossier - Onmogelijkheid voor het 
Hof na te gaan of de beslissing regelmatig 
met redenen is omkleed. 962 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Verweer uiteengezet in het 
exploot van verzet tegen een bij verstek 
gewezen beslissing Verplichting dat 
verweer te beantwoorden- Vereisten. 1029 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Akte van verzet - Enkel in de 
akte van verzet ontwikkelde middelen -
Geen verplichting voor de feitenrechter erop 
te antwoorden. 1111 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Veroordelende beslissing -
Beslissing waarin niet wordt vastgesteld dat 
alle bestanddelen van het bewezen verklaarde 
misdrijf aanwezig zijn - Niet met redenen 
omklede beslissing. 1127 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vraag van beklaagde tot 
opschorting van de uitspraak van de veroor
deling, zonder verdere motivering - Veroor
delend arrest zonder nadere opgave van 
redenen in dat verband - Met redenen 
omklede beslissing. 1172 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Schuldigver
klaring - Feiten omschreven in de bewoor
dingen van de wet en bewezen verklaard -
Geen conclusie - Regelmatig gemotiveerde 
beslissing. 1254 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Motief dat de draag
wijdte van het beschikkende gedeelte van een 
beslissing in het onzekere laat - Niet gemoti
veerde beslissing. 1084 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Beslissing waarbij een 
vordering wordt aangenomen - Regelmatig 
voorgedragen verweer - Geen antwoord -
Niet regelmatig met redenen omklede beslis
sing. 1139 
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Redenen van de vonnissen en arresten 

Burgerlijke zaken - Beslissing waarbij een 
vordering wordt afgewezen - Regelmatig 
voorgedragen middel - Geen antwoord. 1155 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie ten betoge dat de 
overdreven snelheid van de beklaagde autobe
stuurder de gevolgen van de aanrijding voor 
de getroffene verzwaard heeft - Beslissing 
die aileen de getroffene van het ongeval 
aansprakelijk verklaart enkel op grond dat 
door diens fout het ongeval niet te vermijden 
was - Geen antwoord op de conclusie. (Art. 
97 G.W.) 945 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie op de burgerlijke 
rechtsvordering - Geen verplichting voor de 
rechter daarop te antwoorden bij de motive
ring van zijn beslissing op de strafvordering. 

949 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie - Middel niet meer 
ter zake dienend wegens de beslissing van de 
rechter. 1063 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Veroordeling op de strafvorde
ring - Opgave van de wettelijke bepalingen 
die de bestanddelen van het misdrijf 
omschrijven, en van die welke daarop straf 
stellen - Vervolging wegens onopzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondingen. 1152 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Vrijspraak. 

1330 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Arrest gewezen zonder vooraf
gaande mededeling - Verzet. 1055 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Vereisten 
rechtsmacht - Begrip. 

Regeling van rechtsgebied 

Geschil over 
1055 

Strafzaken - Beschikking tot verwlJzmg 
naar de correctionele rechtbank wegens een 
misdaad - Geen opgave van verzachtende 
omstandigheden- Vonnis tot onbevoegdver
klaring - Vernietiging van de beschikking en 
verwijzing naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 1329 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
waarbij een verdachte naar de correctionele 
rechtbank verwezen wordt wegens als wanbe
drijven aangemerkte feiten - Vonnisgerecht 
dat zich niet bevoegd verklaart omdat 
sommige van die feiten een persmisdrijf 
vormen en de andere samenhangend zijn -
In kracht van gewijsde gegane beslissingen -

Onbevoegdverklaring die gegrond lijkt -
Vernietiging van de beschikking - Verwij
zing naar de kamer van inbeschuldigingstel
ling. 1343 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Vernietiging van 
king tot verwijzing - Omvang. 

de beschik-
1055 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank - Vonnis waarbij de 
correctionele rechtbank zich onbevoegd 
verklaart omdat de beklaagde door het mili
tair gerecht moet worden gevonnist - Beslis
singen in kracht van gewijsde - Toezicht van 
het Hof - Vonnis schijnt gegrond - Nietig
verklaring van het arrest - Verwijzing naar 
de krijgsauditeur. 987 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - K.B. 21 dec. 1967, 
derde lid - Draagwijdte. 

s 

Samenhang 

art. 32ter, 
906 

Strafzaken - Samenvoeging of splitsing van 
gedingen - Vereisten voor een goede rechts
bedeling - Beoordelingsbevoegdheid van de 
feitenrechter - Grenzen. 1099 

Samenhang 
Strafzaken - Samenvoeging of splitsing van 
gedingen - Vereisten voor een goede rechts
bedeling - Beoordelingsbevoegdheid van de 
feitenrechter - Grenzen. 1154 

Samenloop van misdrijven 
Vaststelling dat de misdrijven niet de uitvoe
ring zijn van een enkele opzet - Een enkele 
straf uitgesproken wegens verschillende 
feiten - Onwettigheid. 1335 

Schip, scheepvaart 
Slecht zeemanschap - Begrip. 998 

Schip, scheepvaart 
Scheepvaartwet, artt. 64 en 251, derde en 
zevende lid - Aanvaring - Fout van het 
schip - Fout van de loods - Verplichting van 
de eigenaar- Grenzen- Verhaal. 1276 

Schip, scheepvaart 
Zeevaartuigen- Loodsen- Wet 3 nov. 1967, 
art. 5 - Respectieve functies van kapitein en 
loods - Geen gezagsverhouding tussen loods 
en kapitein. 12'16 
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Schip, scheepvaart 
Zeevaartuigen - Aanvaring - Schuld van de 
loads - Gevolgen. 1276 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Bijdragen - Betaling -
Werken uitgevoerd door een niet-geregis
treerd aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de 
bijdragen, de bijdrageopslagen en verwijlinte
resten verschuldigd door die aannemer aan 
de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker
heid - Bijdragen - Begrip. 1019 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Bijdrage - Niet ingehouden 
door de werkgever - Verhaal op de werk
nemer. 1285 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Bijdrage Vordering tot 
betaling - Verjaring - Aanvang. 1290 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
65, § 1a- Vordering van de bestuursoverheid 
tot herstel van de plaats in de vorige staat -
Onevenredigheid tussen de gevorderde 
herstelmaatregel en de ernst van de overtre
ding - Beoordelingsbevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken. 1106 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
65, § 1a- Vordering van de bestuursoverheid 
tot herstel van de plaats in de vorige staat -
Beoordelingsbevoegdheid van de hoven en 
rechtbanken. 1106 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
65, § 1 - Keuze van de wettelijk bepaalde 
herstelmaatregel - Discretionaire bevoegd
heid van de bestuursoverheid - Draagwijdte. 

1106 

Stedebouw 
Bouwverbod - Art. 37, eerste lid, wet 29 
maart 1962 - Recht op schadevergoeding -
Vereiste. 1223 

Stedebouw 
Gemeentelijk plan van aanleg - Recenter 
gewestplan - Geen overeenstemming tussen 
die plannen - Art. 43 wet 29 maart 1962 -
Herziening van het gemeentelijk plan van 
aanleg - Beslissing tot herziening - Konink
lijk besluit - Nieuw plan heeft geen verbin
dende kracht verkregen binnen drie jaar -
Gevolg. 1223 

Stedebouw 
Wet 29 maart 1962 - Streekplannen -
Gewestplannen - Gemeentelijke plannen -
Hterarchte van de plannen - Gevolg. 1223 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken Burgerlijke zaken 
Verscheidene verweerders - Verweerder 
woonachtig in de Brusselse agglomeratie en 
verweerder woonachtig in een eentalig gebied 
- Akte tot inleiding van het geding - Taalge
bruik. 1039 

Taalgebruik 
Strafzaken - Samenstelling van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel - Samen
stelling volgens de taalrol van de magistraten 
die deze rechtbank vormen- Vaststelling. 

1033 

Taalgebruik 
Strafzaken - Dagvaarding - Taal van de 
rechtspleging - Begrip. 1096 

Taalgebruik 
Sociale betrekkingen tussen werkgevers en 
werknemers - Akten en bescheiden bestemd 
voor het personeel - Ontslagbrief. 1202 

Taalgebruik 
Sociale betrekkingen tussen werkgevers en 
werknemers - Nederlands Taaldecreet -
Toepassingsgebied - Personen in het Neder
landse taalgebied tewerkgesteld - Taalgrens
gemeenten. 1202 

Taalgebruik 
Sociale betrekkingen tussen werkgevers en 
werknemers - Ontslagbrief - Bedrijf met 
exploitatiezetel in het Franse taalgebied - In 
het Nederlandse taalgebied tewerkgestelde 
werknemer - Taal waarin de brief moet 
worden gesteld. 1202 

Tussenkomst 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Cassatiegeding - Vordering van de eiser in 
cassatie tot bindendverklaring van het arrest 
- Ontvankelijkheid- Vereiste. 929 

u 

Uitlevering 
Raadkamer - Bevel tot aanhouding mtvoer
baar verklaard met het oog op mtlevermg -
Hoger beroep - TermtJn. 1302 
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v 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Moreel bestanddeel van het misdrijf. 1026 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschrifte - Privaat geschrift -
Begrip. 1037 

Vennootschap 
Personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid - Ontbinding - Inbreng 
van de handelszaak in een nieuwe vennoot
schap tegen afgifte van aandelen aan de 
vennoten - Verdeling van maatschappelijk 
vermogen - Toepassing van de bijzondere 
aanslag bepaald bij art. 118 W.I.B. 1325 

Verberging 
Art. 508 Sw. - Bestanddeel 
het bezit gekomen - Begrip. 

Verjaring 

Bij toeval in 
952 

Burgerlijke zaken - Vordering gegrond op 
feiten die een misdrijf opleveren - Verschei
dene feiten - E€m enkele opzet - Aanvangs
punt van de verjaring. 939 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Sociale zekerheid -
Werknemers - Bijdrage - Vordering tot 
betaling - Termijn - Aanvang. 1290 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Overtreding 
van het Wegverkeersreglement - Termijn. 

1296 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
- Misdrijf gepleegd tussen twee data, zonder 
verduidelijking - Onmogelijkheid voor het 
Hof na te gaan of de strafvordering al dan 
niet was verjaard - Vernietiging met verwij
zing. 1332 

Verjaring 
Strafzaken Strafvordering - Vonnis 
waarbij de zaak wordt uitgesteld - Verja
ringstuitende daad. 1148 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Beroepen 
vonnis dat de beklaagde veroordeelt - Daad 
van onderzoek die de verjaring stuit. 1296 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Beslissing van de appelrechter 
vernietigd omdat hij de beklaagde veroordeelt 
op de burgerlijke rechtsvordering, na hem te 

hebben vrijgesproken - Vernietiging zonder 
verwijzing. 1090 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrekking 
van de zaak aan een rechtbank van koop
handel - Onmogelijkheid om het rechtscol
Jege samen te stellen - Vaststelling van die 
onmogelijkheid door het Hof van Cassatie -
Verwijzing naar een rechtbank van koop
handel behorend tot het rechtsgebied van 
hetzelfde hof van beroep. 1322 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Vordering tot verwijzing ingesteld door de 
beklaagde - Vaststelling door het Hof van 
Cassatie dat de aangevoerde feiten van die 
aard zijn dat zij gewettigde verdenking 
kunnen doen ontstaan t.a.v. het gerecht 
waarbij de zaak aanhangig is - Gevolg. 1171 

Verzekering 
Algemene regels - Art. 12, eerste lid, wet 11 
juni 1874 - Verscheidene verzekeringen tot 
dekking van een zelfde risico - Verbod -
Vereisten. 1072 

Verzekering 
Landverzekering - Persoonlijke verzekering 
tegen Jichamelijke ongevallen - Beding tot 
uitkering bij overlijden van de verzekering
nemer - Eenzijdige beeindiging door de 
verzekeringnemer. (Art. 38 K.B. 17 juni 1931.) 

936 

Verzekering 
Landverzekering - Vrijstelling van de verze
keraar - Grove fout - Begrip. 1227 

Verzekering 
Landverzekering - Verzekering tegen dief
stal - Vrijstelling van de verzekeraar -
Grove fout - Begrip. 1227 

Verzet 
Strafzaken - Verschijning van de verzet
doende partij op de eerstkomende terechtzit
ting - Begrip. 921 

Verzet 
Strafzaken - Akte van verzet - Aard -
Enkel in de akte van verzet ontwikkelde 
middelen - Geen verplichting voor de feiten
rechter erop te antwoorden. 1111 

Verzet 
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis 
waartegen het openbaar ministerie niet in 
hager beroep is gekomen - Verzet van 
beklaagde - Vonnis op het verzet - Hoger 
beroep van het openbaar ministerie en van de 
beklaagde tegen dat vonnis - Verzwaring 
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van de bij verstek uitgesproken straf -
Onwettigheid. 1125 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Uitspraak door appelrechter op 
grond van een door de griffier eensluidend 
verklaarde uitgifte van het beroepen vonnis 
- Wettigheid. 1098 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Verplichting voor de 
rechter de heropening van de debatten te 
bevelen alvorens een vordering af te wijzen 
op grond van een door de partijen niet aange
voerde exceptie. 959 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Vordering afgewezen op 
grond van feitelijke omstandigheden die aan 
de beoordeling van de rechter zijn onder
worpen- Wettigheid. 1102 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Mededeelbare zaken -
Beslissing die de naam van de magistraat van 
het openbaar ministerie en diens advies niet 
vermeldt - Gevolg. 1117 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken- Strafgerecht dat uitspraak doet 
over een zaak waarin een lid van het college 
als onderzoeksrechter is opgetreden of in het 
onderzoeksgerecht zitting heeft gehad -
Beslissing van de appelrechter met verwer
ping van het middel afgeleid uit de onverenig
baarheid van die functies - Arrest nietig. 

1345 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Jeugdbescherming- Minderjarige van meer 
dan zestien jaar en minder dan voile achttien 
jaar op het ogenblik van de feiten - Rechts
vordering tot vergoeding van de schade ten 
gevolge van een misdrijf als vermeld in art. 
36bis Jeugdbeschermingswet - Burgerlijke 
rechtsvordering aanhangig gemaakt bij het 
gemeenrechtelijke strafgerecht - Openbare 
terechtzitting - Toepasselijke regels. 1166 

Vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Beroepen beslissing nietig 
doordat het rechtscollege, wegens zijn samen
stelling, niet voldeed aan het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid 
van de rechter - Beslissing in hoger beroep 
nietig doordat zij die beslissing niet nietig 
heeft verklaard. 1315 

Voorlopige hechtenis 
Beslissingen van de onderzoeksgerechten die 
over de voorlopige hechtenis oordelen - In 
de regel, geen verplichting de plaats of de 
datum van de feiten die aan het bevel tot 
aanhouding ten grondslag liggen, te 
vermelden - Uitzondermgsgeval. 1061 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Bevel met opgave 
van het feit waarvoor het is verleend en 
vermelding van de wet waarin dit feit als 
misdaad of wanbedrijf wordt omschreven -
Toereikende vermeldingen. 1061 

Voorlopige hechtenis 
Beslissingen van de onderzoeksgerechten die 
over de voorlopige hechtenis oordelen - In 
de regel, geen verplichting de plaats en de 
datum van de feiten die aan het bevel tot 
aanhouding ten grondslag liggen, te 
vermelden - Uitzonderingsgeval. 1307 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Bevel met opgave 
van het feit waarvoor het is verleend en 
vermelding van de wet waarin dit feit als 
misdaad of wanbedrijf wordt omschreven -
Toereikende vermeldingen. 1307 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Art. 5 Wet 
Voorlopige Hechtenis - Motivering. 957 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Beslissing 
van het onderzoeksgerecht gemotiveerd door 
de vaststelling dat de gehechte persoon de 
hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd -
Miskenning van het vermoeden van onschuld. 

957 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis -Wet van 20 
april 1874, art. 5, derde lid - Geen verplich
ting om de vordering van het openbaar minis
terie ter heschikking te stellen van de 
raadsman van de verdachte v66r de verschij
ning voor het onderzoeksgerecht. 989 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Beslissing 
van het onderzoeksgerecht waarbij, met over
neming van de gronden van de schriftelijke 
vordering van het openbaar ministerie, de 
handhaving van de hechtenis wordt bevolen 
- Vordering niet ter beschikking van de 
verdediging gesteld v66r de verschijning voor 
het onderzoeksgerecht - Omstandigheden 
die op zich niet een schending van het recht 
van verdediging tot gevolg kunnen hebben. 

989 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis -Wet van 20 
april 1874, art. 5, derde lid - Verplichting het 
dossier ter beschikking te stellen van de 
raadsman van de verdachte v66r de verschij-
ning voor het onderzoeksgerecht Draag-
wijdte. 989 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Redengeving. 989 
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Voorlopige hechtenis 

Handhaving van de hechtenis - Art. 5.3 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 9.3 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten - Recht van een ieder 
binnen een redelijke termijn berecht te 
worden of hangende het proces in vrijheid te 
worden gesteld - Begrip. 992 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis Art. 5.3 
Verdrag Rechten van de Mens - Recht van 
een ieder binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld - Begrip. 994 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Recht binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld - Begrip. 1128 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis- Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Regelmatige reden
geving. 1132 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Redengeving. 1133 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis -Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Ernst van de feiten 
- Op zich geen verantwoording voor de hand
having van de hechtenis. 1133 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet 20 april 
1874, art. 5- Redengeving. 1219 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Motivering. 

Voorrechten en hypotheken 
Hypotheekcontract - Uitvoering 
dan gehypothekeerde goederen 
waarden. 

Voorziening in cassatie 

1313 

op andere 
Voor-

1192 

Vorm- Polderbelasting- Bes!issing van de 
bestendige deputatie - Betekening van de 
verklaring van voorziening Voorwaarde 
voor de ontvankelijkheid. 1069 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Burgerlijke zaken - Memorie van 
antwoord Neerlegging ter griffie 
Termijn - Schorsing - Bijzonder geval. 1228 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Beslissing vatbaar voor 
cassatieberoep Bestreden beslissing 
gewezen in tweede aanleg maar nog vatbaar 
voor hager beroep - Voorziening niet ontvan
kelijk. 1134 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Burgerlijke zaken -
Beslissing in laatste aanleg waarin verzuimd 
is uitspraak te doen over een punt van de 
vordering - Ontvankelijk cassatieberoep. 

1250 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien of tegen wie cassatieberoep kan worden 
ingesteld - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Cassatieberoep van de verzeke
raar van de beklaagde, vrijwillig tussenge
komen partij, tegen de beklaagde en de tot 
tussenkomst opgeroepen verzekeringnemer 
- Geen geding tussen hen noch veroordeling 
ten nadele van de verzekeraar - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 929 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij 
het verzet van de verdachte tegen de beschik
king tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank niet ontvankelijk wordt verklaard 
- Geen uitspraak over een geschil inzake 
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten -
Cassatieberoep van de verdachte v66r de 
eindbeslissing Niet ontvankelijk cassatie-
beroep. 926 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest van het hof 
van beroep waarbij, op het hager beroep van 
de procureur des Konings, diens vordering 
voor de correctionele rechtbank betreffende 
de samenstelling van die rechtbank niet 
ontvankelijk wordt verklaard - Cassatiebe
roep v66r de eindbes!issing - Niet ontvanke
lijk cassatieberoep. 1113 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat het 
verzet van de verdachte tegen een beschik
king tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank niet ontvankelijk verklaart -
Geen uitspraak over een geschil inzake 
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten -
Voorziening van de verdachte v66r de eindbe
slissing - Niet ontvankelijke voorziening. 

1261 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest van het Mili
tair Gerechtshof - Eindarrest op tegen
spraak uitgesproken buiten de aanwezigheid 
van de beklaagde - Voorziening van de 
beklaagde nadat vijftien vrije dagen zijn 
verstreken sedert het arrest aan hem werd 
betekend - Laattijdige voorzienmg. 1124 
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Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Beslissing bij verstek gewezen 
t.a.v. de burgerlijke partij en waartegen die 
partij verzet kan doen - Cassatieberoep van 
de beklaagde v66r het verstrijken van de 
verzettermijn - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 932 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Voorbereidend 
arrest of arrest van onderzoek op de burger
lijke rechtsvordering, dat geen uitspraak doet 
inzake bevoegdheid - Later eindvonnis, in 
eerste aanleg, over de burgerlijke rechtsvor
dering - Geen hager beroep tegen het vonnis 
ingesteld - Cassatieberoep van de verzeke
raar van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de beklaagde tegen het voorberei
dend arrest of tegen het arrest van onderzoek 
- Ontvankelijkheid - Termijn. 1157 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Geschrift tot staving 
van het cassatieberoep van de beklaagde -
Geschrift met een onleesbare handtekening, 
zonder vermelding van de hoedanigheid van 
de ondertekenaar. 1096 

Voorziening in cassatie 
Vorm- Strafzaken- Cassatieberoep van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
Cassatieberoep niet betekend - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 917 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Voorziening tegen een arrest 
dat het verzet, wegens niet-verschijning, 
ongedaan verklaart - Draagwijdte van de 
voorziening. 1125 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken Cassatieberoep tegen een 
beslissing die het verzet ongedaan verklaart 
wegens niet-verschijning - Draagwijdte van 
het cassatieberoep. 921 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -
Strafzaken - Na cassatieberoep is geen 
nieuw cassatieberoep toegelaten - Regel 
toepasselijk zelfs als het tweede cassatiebe
roep wordt ingesteld vooraleer het eerste is 
verworpen. 924 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -
Strafzaken - Cassatieberoep na cassatiebe
roep is uitgesloten - Uitzonderingen. 1157 

Voorziening in cassatie 
Vreemdeling - Vreemdelingenwet, art. 27, 
derde lid - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling houdende afwijzing van 
het beroep van de vreemdeling, die bij admi-

nistratieve maatregel van zijn vrijheid is 
beroofd - Vervolgens invrijheidstelling van 
de vreemdeling - Cassatieberoep doelloos. 

1067 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Veroordelend arrest - Bevel 
tot onmiddellijke aanhouding - Cassatiebe
roep tegen de veroordelende beschikking 
verworpen - Cassatieberoep tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding zonder belang. 

1172 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Veroordelend arrest - Bevel 
tot onmiddellijke aanhouding - Verwerping 
van het cassatieberoep tegen de beslissing 
van veroordeling - Cassatieberoep tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding zonder 
bestaansreden. 1273 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Cassatieberoep tegen een beslissing volgens 
welke de beklaagde afstand doet van zijn 
hager beroep - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 924 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -
Strafzaken - Voorbereidend arrest of arrest 
van onderzoek op de burgerlijke rechtsvorde
ring, dat geen uitspraak doet inzake bevoegd
heid - Later eindvonnis, in eerste aanleg, 
over de burgerlijke rechtsvordering - Geen 
hoger beroep tegen het vonnis ingesteld -
Cassatieberoep van de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
beklaagde tegen het voorbereidend arrest of 
tegen het arrest van onderzoek - Ontvanke
lijkheid - Termijn. 1157 

Vreemdelingen 
Wet van 15 dec. 1980, art. 67 - Terugwijzing 
uit het Rijk - Verzoek tot herziening -
Andere maatregel tot verwijdering van het 
grondgebied, gegrond op dezelfde feiten -
Tenuitvoerlegging - Onwettige maatregel -
Vrijheidsberoving- Voorwaarden. 933 

Vreemdelingen 
Vreemdelingenwet, art. 27, derde lid - Cassa
tieberoep tegen arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling houdende afwijzing van 
het beroep van de vreemdeling, die bij admi
nistratieve maatregel van zijn vrijheid is 
beroofd - Vervolgens invrijheidstelling van 
de vreemdeling - Cassatieberoep doelloos. 

1067 
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w 

Wegverkeer 
Tijdelijk verval van het recht tot sturen -
Art. 38 Wegverkeerswet - Herstel in het 
recht tot sturen - Herstel afhankelijk van 
het slagen voor bepaa!de onderzoeken -
Vereiste. 1274 

Wegverkeer 
Art. 37.4 Wegverkeersreglement - Prioritair 
voertuig - Ziekenwagen - Verplichting te 
stoppen voor een rood Iicht. 949 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 61.1.2" Vast 
oranjegeel verkeerslicht - Bestuurder die 
niet meer op voldoende veilige wijze kan 
stoppen - Toelating het lichtsignaal voorbij 
te rijden - Geldt niet voor de bestuurder die 
nalaat zijn snelheid te rege!en zoals vereist 
door art. 10.1.1" en 3", en art. 12.2 van het 
Wegverkeersreglement. 1213 

Wegverkeer 
Onderscheid tussen de voertuigen bestemd 
voor het vervoer van personen en die bestemd 
voor het vervoer van goederen - Begrip. 1245 

Werkloosheid 
Bedrag van de werkloosheidsuitkering -
Werknemer-gezinshoofd - Echtgenoot die 
geen bedrijfsinkomen geniet. 979 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering 
wonen met zelfstandige - Aangifte. 

Wetkloosheid 

Samen-
981 

Werknemer die voor zijn werkhervatting 
zulkdanig voorbehpud maakt dat hij onbe
schikbaar is voor de algemene arbeidsmarkt 
- Gelijkstelling van de werknemer die zijn 
betrekking in loondienst onderbroken heeft 
om voor zijn kleine kinderen te zorgen en om 
zich aan hun opvoeding te wijden - Uitslui
ting van het recht op uitkering- Duur. 1021 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Controle 
- Vrijstelling Arbeidsongeschiktheid -
Beoordeling. 1200 

Werkloosheid 
Art. 261, 6", K.B. 20 dec. 1963 - Overtreding 
van die wettelijke bepaling - Bestanddelen. 

1265 
Wetten, decreten, besluiten 

Strafwet - Toepassing in de tijd - Art. 100, • 
tweede lid, Sw. - Draagwijdte. 943 

D/1987 /0196/4 

Wetten, decreten, besluiten 
Strafzaken - Geestrijke dranken - Ophef
fing wet 29 augustus 1919 door wet 28 
december 1983 - Handhaving van telastleg
gingen en straffen - Gevolgen. 955 

Wetten, decreten, besluiten 
Strijdigheid tussen wet en decreet - Prejudi
ciEHe vraag - Arbitragehof. 1202 

Wetten, decreten, besluiten 
Wetten van politie in de zin van art. 3 B.W. -
Begrip. 1069 

Wetten, decreten, besluiten 
Wetten van politie - Internationaal privaat
recht - Wetsconflict - Toepasselijke wet -
Uitzonderingen. 1069 

Wetten, decreten, besluiten 
Internationaal privaatrecht - Schade veroor
zaakt door een onrechtmatige daad die in de 
Bondsrepubliek Duitsland is gepleegd -
Overeenkomst tussen bij het Noord-Atlan
tisch Verdrag aangesloten Staten, art. VIII, 5, 
(a) - Vordering tot schadevergoeding te 
richten aan de Bondsrepubliek Duitsland -
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
Belgische Staat- Vordering gericht tegen de 
Belgische Staat - Vordering ingesteld voor 
de Belgische burgerlijke rechtbanken -
Toepasselijke wet. 1069 

Wetten, decreten, besluiten 
Strafwet - Extra-territoriale toepassing -
Vervoer over de weg - E.E.G.-verordeningen 
nrs. 543/69 en 1463/70 - Wet 18 feb. 1969 -
Toepassing van art. 7, § 1, voorafgaande titel 
Sv. 1085 

Wetten, decreten, besluiten 
Strafwet - Territoriale toepassing. 1172 

Wetten, decreten, besluiten 
Beslissing van de administratieve overheid 
tot intrekking van een vergunning van vlieg
tuigbestuurder - Nietigverklaring door de 
Raad van State - Gevolg. 1318 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Indeplaatsstelling van de verzekeringsinstel
ling - Rente. 904 

Ziekte- en invaliditeitswet 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Werk
nemers - Invaliditeitsuitkering - Bedrag -
Gerechtigde met persoon ten laste. 1210 


