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Nr. 595 HOF VAN CASSATIE 1359 

Nr. 595 

3• KAMER - 3 juni 1985 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WETIEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID -
ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIENDEN -
ART. 15 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET BE
DIENDEN - DWINGENDE BEPALING- WET
TEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDEN - ART. 15 ARBEIDSOVEREENKOM
STENWET BEDIENDEN - DWINGENDE BEPA
LING - WETIEN VAN POLITIE EN VEILIG
HEID. 

1" en 2" Art. 15 Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden, gecoordineerd op 20 
juli 1955, is dwingend in zoverre het 
de minimumopzeggingstermijn vast
stelt en ook in zoverre het bepaalt dat, 
wanneer het jaarlijks loon 250.000 
frank overschrijdt, de door de werkge
ver en de bediende in acht te nemen 
opzeggingstermijnen, bij ontstentenis 
van overeenkomst gesloten ten vroeg
ste op het ogenblik waarop de opzeg
ging is gegeven, door de rechter wor
den vastgesteld (1). [Art. 15 Arbeids
overeenkomstenwet Bedienden, ge
coordineerd op 20 juli 1955, gewijzigd 
bij de wetten van 21 nov. 1969 en 6 juli 
1975 (2).] (Deze wetsbepaling is er een 
van politie en veiligheid in de zin van 
art. 6 B.W.) 

(INGERSOLL MILLING MACHINE COMPANY 
T. GRANGER) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7122) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1983 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek en 15, gewijzigd 

(1) Contra: Cass., 25 juni 1975 (A.C., 1975, 
1146); Cass., 10 jan. 1983, A.R. nr. 3660 
(ibid., 1982-83, nr. 269). 

(2) Zie thans art. 82 Arbeidsovereenkom
stenwet. 

bij de wet van 21 november 1969, van de 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 

doordat het arrest heeft vastgesteld 
dat de partijen waren overeengekomen 
hun contractuele betrekkingen volgens 
de wetgeving van de staat Illinois te re
gelen, en beslist dat artikel 15 van de 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden een wetsbepaling 
van politie en veiligheid is, niet enkel in 
zoverre het minimumopzeggingstermij
nen oplegt, maar ook in zoverre het be
paalt dat de rechter optreedt bij ontsten
tenis van een overeenkomst gesloten ten 
vroegste op het ogenblik waarop de op
zegging wordt gedaan, 

terwijl artikel 15 van de gecoordineer
de wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden slechts een wets
bepaling van politie en veiligheid was in 
zoverre daarin een minimumtermijn 
werd vastgelegd en de rechter voor het 
overige bij het vaststellen van die ter
mijn door geen enkele bepaling van poli-

. tie of veiligheid was gebonden : 

Overwegende dat artikel 15, gewij
zigd bij de wet van 21 november 
1969, van de wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, dat ten deze 
van toepassing is, dwingend is in zo
verre het de minimumopzeggingster
mijn vaststelt en ook in zoverre het 
bepaalt dat, wanneer het j aarlijks 
loon 250.000 frank overschrijdt, de 
·door de werkgever en de bediende 
in acht te nemen opzeggingstermij
nen, bij ontstentenis van overeen
komst gesloten ten vroegste op het 
ogenblik waarop de opzegging is ge
geven, door de rechter worden vast~ 
gesteld; 

Dat die bepalingen een wet van 
politie en veiligheid uitmaken in de 
zin van artikel 3, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat vordering tot 

bindendverklaring van het arrest 
wegens de verwerping van het cas
satieberoep geen reden van bestaan 
meer heeft; 
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Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

3 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. van 
Heeke en Van Ryn. 

Nr. 596 

3' KAMER - 3 juni 1985 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE - SA
MENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE -
BURGERLIJKE ZAKEN - VASTSTELLING IN' 
EERSTE ARREST DAT DE DEBATTEN ENKEL 
BETREKKING HADDEN OP DE ONTVANKE
LIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP EN UIT
SPRAAK ENKEL OVER DAT PUNT - TEVENS 
BEVEL TOT HEROPENING VAN DE DEBATTEN 
OM DE PARTIJEN DE GELEGENHEID TE BIE
DEN HUN STANDPUNT OVER DE GROND VAN 
DE ZAAK UITEEN TE ZETTEN - BIJ LATER 
ARREST UITSPRAAK OVER DE GEGRONDHEID 
VAN DE VORDERING- UITSPRAAK VAN LA
TER ARREST DOOR DEZELFDE RECHTERS 
NIET VEREIST. 

Wanneer een arrest vaststelt dat de de
batten enkel betrekking hadden op de 
ontvankelijkheid van het hoger beroep 
en, bij de uitspraak daarover, de her
opening van de debatten beveelt om de 
partijen de mogelijkheid te bieden 
over de gegrondheid van de vordering 
te pleiten, dient het later arrest niet te 
worden gewezen door de rechters die 
de debatten over de ontvankelijkheid 
van het hager beroep hebben bijge-' 
woond of, bij ontstentenis daarvan, 
door een rechtscollege waarvoor de de
batten vroeger zijn hernomen (1). (Art. 
779 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 22 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 752) 
en Cass., 20 juni 1984, A.R. nr. 3543 
(ibid., 1983-84, nr. 600). 

(NAGODA-NIKLEWICZ T. EUROP ASSISTANCE N.V. 
NAAR FRANS RECHT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7338) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 mei 1984 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging en van de artikelen 779 
tot 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest is gewezen door de 
tweede kamer van het Arbeidshof te 
Brussel, samengesteld uit de heren 
G. Helin, raadsheer kamervoorzitter, 
F. Buchet, raadsheer in sociale zaken be
noemd als werkgever, en H. Linthout, 
raadsheer in sociale zaken benoemd als 
bediende, na een arrest van heropening 
van de debatten van 21 december 1983 
van dezelfde kamer, dat echter is gewe
zen onder voorzitterschap van de heer 
Gehain « die bij beschikking van 20 de
cember 1983 van de eerste voorzitter van 
het Arbeidshof te Brussel is aangewezen 
om de heer Jean Rappe te vervangen, 
die als raadsheer de debatten heeft bij
gewoond en mede over de zaak heeft be
raadslaagd maar wettig verhinderd is de 
uitspraak bij te wonen » en zonder dat 
uit enig stuk van de rechtspleging blijkt 
dat de debatten volledig zijn overgedaan 
voor het door de heer Helin voorgezeten 
rechtscollege, 

terwijl, na een beslissing waarbij over 
een daarin omschreven punt de herope
ning van de debatten wordt bevolen, de 
beslissing over de grand van de vorde
ring moet worden gewezen door de rech
ters die de vorige zittingen hebben bijge
woond of, bij gebreke daarvan, door een 
rechtscollege waarvoor de debatten voile
dig zijn overgedaan (artikel 779, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek en het 
algemeen rechtsbeginsel bedoeld in het 
middel); daaruit volgt dat het arrest, dat 
niet is gewezen door de rechters die het 
arrest van 21 december 1983 hebben uit
gesproken dat de heropening van de de
batten over de grand van de zaak be
veelt, zonder dat die debatten volledig 
zijn overgedaan voor het door de heer 
Helin voorgezeten rechtscollege, de in 
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het middel aangewezen bepalingen 
schendt en inzonderheid artikel 779, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat het middel niet 
verduidelijkt waarin artikel 97 van 
de Grondwet zou zijn geschonden; 
dat het middel, in zoverre het die 
bepaling aanvoert, niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat het door de heer 
Gehain voorgezeten arbeidshof bij 
zijn arrest van 21 december 1983, na 
te hebben vastgesteld dat de debat
ten voor dit rechtscollege enkel be
trekking hadden op de ontvankelijk
heid van de hogere beroepen, het 
principaal hoger beroep ontvanke
lijk en het incidenteel hoger beroep 
niet ontvankelijk heeft verklaard en 
de heropening van de debatten heeft 
bevolen « om de verschijnende par
tijen de mogelijkheid te bieden hun 
standpunt over de grond van de 
zaak uiteen te zetten »; dat het be
streden arrest, gewezen door het 
door de heer Helin voorgezeten ar
beidshof, enkel uitspraak heeft ge
daan over de gegrondheid van het 
principaal hoger beroep na de par
tijen dienaangaande te hebben ge
hoord; · 

Dat, nu het arbeidshof in zijn ar
rest van 21 december 1983 zonder 
voorbehoud uitspraak heeft gedaan 
over het geschil in de mate waarin 
het door de partijen was beperkt, na 
dit arrest geen sprake meer kon 
zijn van voortzetting van de vorige 
de batten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest 
zonder belang wordt nu het cassa
tieberoep moet worden verworpen; 

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

3 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Simont en Bayart. 

Nr. 597 

3• KAMER - 3 juni 1985 

1° VORDERING IN RECHTE - RECH
TER BIJ WIE EEN VORDERING AANHANGIG IS 
DIE OP EEN BEPALING VAN VREEMD RECHT 
IS GEGROND - VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER DE ZIN EN DE DRAAGWIJDTE VAN 
DAT RECHT NA TE GAAN. 

2° VREEMDE WET - VORDERING IN 
RECHTE - RECHTER BIJ WIE EEN VORDE
RING AANHANGIG IS DIE OP EEN BEPALING 
VAN VREEMD RECHT IS GEGROND - VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER DE ZIN EN DE 
DRAAGWIJDTE VAN DAT RECHT NATE GAAN. 

1° en 2o De rechter bij wie een vordering 
aanhangig is die op een bepaling van 
vreemd recht is gegrond, dient de zin 
en de draagwijdte van dat recht na te 
gaan, in voorkomend geval na daar
over de nodige inlichtingen te hebben 
ingewonnen, met inachtneming van 
het recht van verdediging (1). 

(SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA, VENNOOT
SCHAP NAAR ZAIREES RECHT T. CORTHOUTS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7339) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 september 1984 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

(1) Cass., 9 okt. 1980, A.R. nr. 6142 
(A.C., 1980-81, nr. 90) en de cone!. van proc.
gen. Krings, toen adv.-gen.; 23 feb. 1984, A.R. 
nr. 7025 (ibid., 1983-84, nr. 353). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 48, 49, 50, 58, 
59, 60, 61 en 62 van het Zalrees Wetboek 
van Arbeidsrecht (ordonnance-loi nr. 
67/310 van 9 augustus 1967), 

doordat het arrest, op verweersters 
rechtsvordering tot betaling van opzeg
gingsvergoeding en schadevergoeding 
wegens beEHndiging zonder zware fout 
noch geldige reden van de arbeidsover
eenkomst van wijlen haar man, de h. 
Smal, na te hebben vastgesteld dat eise
res als zware fout aanvoert : « de toon en 
de inhoud van de aangetekende brief die 
de h. Smal op 5 juni 1972 uit Brussel 
heeft verstuurd », « dat die brief op 13 
juni 1972 aan de bestemmeling is be
zorgd », dat de directeur van eiseres, de 
heer Morelli, van 12 tot 14 juni te Lu
bumbashi aan een symposium deelnam; 
dat hij pas op 15 juni kennis heeft kun
nen nemen van de brief die tot beeindi
ging van de overeenkomst heeft geleid; 
dat er op de datum van de feiten slechts 
een bestuurder te Mbuji Maji (zetel van 
de vennootschap) aanwezig was, terwijl 
voor de betekening van een brief tot 
beeindiging van de overeenkomst twee 
bestuurders zijn vereist •, beslist dat de 
brief tot beeindiging van de overeen
komst op 17 juni 1972 te laat is gepost, 
op grond dat artikel 58, derde lid, van 
het Zalrees Wetboek van Arbeidsrecht 
bepaalt dat « de partij die de overeen
komst wegens zware fout wil beeindigen, 
daartoe moet overgaan uiterlijk binnen 
twee werkdagen na kennis te hebben ge
kregen van de feiten die zij aanvoert ,., 
« dat de twee dagen moeten worden ge
rekend vanaf het ogenblik waarop de 
partij die wegens de zware fout van haar 
medecontractant de overeenkomst heeft 
beeindigd, op de hoogte was van het 
feit », « dat ( ... ) de vennootschap vanaf 13 
juni op de hoogte was van de dringende 
reden, dat wil zeggen het ogenblik waar
op de aanwezige afgevaardigd bestuur
der de aangetekende brief heeft ontvan
gen " en « dat de materiele kennisgeving 
van de opzegging reeds op 15 juni kon 
gebeuren, dit is de datum waarop de, 
heer Morelli van de betwiste brief ken
nis heeft gekregen in Kinshasa van waar 
hij de brief tot beeindiging van de over
eenkomst heeft geschreven » en « dat uit 
de uiteenzetting van de feiten (door eise
res) niet blijkt dat (zij) zich in een geval 
van overmacht bevond waardoor de ter
mijn van twee dagen pas later is begin
nen lopen », 

terwijl de termijn van twee werkda
gen, bepaald bij artikel 58 van het Za'i-' 

rees Wetboek van Arbeidsrecht voor de 
kennisgeving van de beeindiging van de 
overeenkomst, wanneer de werkgever 
die de overeenkomst wegens zware fout 
wil beeindigen een rechtspersoon is die 
optreedt door de natuurlijke personen 
die bevoegd zijn om hem te verbinden 
pas begint te lopen vanaf de dag waarop 
de natuurlijke persoon (of personen), die 
bevoegd zijn om te beslissen dat de over
eenkomst wordt beeindigd en de brief tot 
beeindiging te ondertekenen, op de hoog
te was (waren) van het feit; het feit dat 
de vennootschap op de hoogte was door 
toedoen van een natuurlijke persoon, die 
echter de beslissing tot beeindiging niet 
aileen kon nemen en de brief niet aileen 
kon ondertekenen, niet dienstig is; de 
beeindiging, waarvan kennis gegeven 
wordt binnen de termijn van twee werk
dagen nadat de bevoegde natuurlijke 
personen van de vennootschap kennis 
hebben genomen van het feit, niet laat
tijdig is, zelfs als zij die kennisgeving 
konden verrichten op de dag waarop zij 
het feit hebben vernomen; het arrest, nu 
het heeft aangenomen, zoals eiseres be
toogde, dat er op 13 juni 1972 bij de af
gifte van de brief van de heer Smal 
slechts een bestuurder aanwezig was op 
de zetel van de vennootschap, dat de be
tekening van een brief tot beeindiging 
van de overeenkomst aan twee bestuur
ders moet worden gedaan en dat een 
tweede bestuurder, de heer Morelli, pas 
op 15 juni 1972 te Kinshasa kennis heeft 
gekregen van de brief van de heer Smal 
en van daaruit de brief tot beeindiging 
heeft geschreven, niet wettig heeft kun
nen beslissen dat de kennisgeving op 17 
juni 1972 te laat was, zonder de artikelen 
58 tot 62 van het Za'irees Wetboek van 
Arbeidsrecht te schenden, en derhalve 
evenmin eiseres kon veroordelen tot be
taling van opzeggingsvergoeding en 
schadevergoeding op grond van de arti
kelen 48, 49 en 50 van het Za'irees Wet
hoek van Arbeidsrecht, zonder ook die 
laatste bepalingen te schenden : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de « toon en de inhoud van 
de aangetekende brief die de beer 
Smal op 5 juni 1972 uit Brussel 
heeft verstuurd » als zware fout 
worden aangevoerd; dat die brief 
« op 13 juni 1972 aan de bestemme
ling is afgegeven »; dat de directeur 
van eiseres, de h. Morelli, « pas op 
15 juni kennis kon nemen van de 
brief die tot betHndiging van de 
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overeenkomst heeft geleid » en << dat 
er op de datum van de feiten slechts 
een bestuurder te Mbuji Maji aan
wezig was, terwijl voor de beteke
ning van een brief tot beeindiging 
van de overeenkomst twee bestuur
ders zijn vereist »; 

Dat uit die overwegingen volgt dat 
de heer Morelli, waarvan het arrest 
impliciet vaststelt dat zijn instem
ming noodzakelijk was om de ar
beidsovereenkomst te beeindigen, 
pas op 15 juni kennis heeft gekre
gen van de brief van 5 juni 1972; 

Overwegende dat, wanneer de 
werkgever, die de arbeidsovereen
komst wegens zware fout wil beein
digen, een rechtspersoon is die op
treedt door de natuurlijke personen 
die bevoegd zijn om hem te verbin
den, de in artikel 58 van het Za1rees 
W etboek van Arbeidsrecht bepaalde 
termijn van twee werkdagen om de 
overeenkomst te beeindigen, in de 
regel pas begint te lopen vanaf de 
dag waarop de natuurlijke persoon 
die bevoegd is om de beslissing te 
nemen, kennis heeft gekregen van 
de feiten; 

Dat het arrest derhalve ten on
rechte beslist dat de kennisgeving 
van de beeindiging onder die om
standigheden op 17 juni 1972 te laat 
is gebeurd; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 48, 49, 50, 
58, 59, 60, 61 van het Zai'rees Wetboek 
van Arbeidsrecht (ordonnance-lei nr. 
67/310 van 9 augustus 1967) en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, op verweersters 
rechtsvordering tot betaling van opzeg
gingsvergoeding en schadevergoeding 
wegens beeindiging zonder zware fout 
noch geldige reden van de arbeidsover
eenkomst van wijlen haar man, de h. 
Smal, na te hebben overwogen dat de. 
beeindiging van de overeenkomst door 
eiseres wegens zware fout van de heer 
Smal te laat was betekend, beslist dat 
« de laattijdige kennisgeving van een 
zware fout het zwaarwichtig karakter er
van opheft; dat de onmiddellijke beeindi
ging zonder opzegging noch geldige re
dengeving niet verantwoord is • en « dat 

derhalve de grond van de beeindiging, 
die bovendien volledig onverantwoord 
lijkt, niet verder dient te worden onder
zocht » en, derhalve, de vordering tot op
zeggingsvergoeding en schadevergoeding 
van verweerster in beginsel inwilligt, 

terwijl, eerste onderdeel, de werkgever 
bij zware fout van de werknemer, de 
overeenkomst zonder opzegging noch 
schadevergoeding kan beeindigen binnen 
twee werkdagen na kennis te hebben ge
nomen van het feit, mits dat feit binnen 
veertien dagen na de beeindiging wordt 
ter kennis gebracht; elke grove tekortko
ming van de werknemer aan zijn ver
plichtingen van de overeenkomst een 
zware fout van zijnentwege uitmaakt; 
volgens het Zai'rees recht, de werkgever 
die een arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde tijd wegens geldige reden beeind
igt (artikel 48) enkel een opzegging moet 
doen of een vergoeding wegens niet-nale
ving van de opzegging moet betalen ( ar
tikel 50); de werkgever die een arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd zon
der geldige reden beeindigt, schadever
goeding moet betalen aan de werknemer 
overeenkomstig artikel 49 van het Zai'
rees Wetboek van Arbeidsrecht; een gel
dige reden in de zin van artikel 48 elke 
reden is die verband houdt met de be
kwaamheid of het gedrag van de werk
nemer of die steunt op de vereisten voor 
de werking van de onderneming, de in
stelling of de dienst, met uitsluiting 
evenwel van elke overweging betreffende 
de meningsuiting, de ethnische groep, 
het ras en de syndicale aansluiting van 
de werknemer; wanneer de werkgever 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaal
de duur heeft beeindigd wegens zware 
fout van de werknemer en de rechtbank, 
waarbij het geschil is aanhangig ge
maakt, beslist dat het aangevoerde feit 
geen zware fout oplevert, hetzij intrin
siek, hetzij omdat de beeindiging van de 
overeenkomst buiten de wettelijke ter
mijn van twee werkdagen is ter kennis 
gebracht, zulks daarom nog niet bete
kent dat het gebrek aan zwaarwichtig
heid van het aan de werknemer ten laste 
gelegde feit impliceert dat de arbeids
overeenkomst zonder geldige reden is 
beeindigd en dat de werkgever ingevolge 
artikel 49 schadevergoeding moet beta
len; de rechtbank, wanneer het aange
voerde feit niet voldoende zwaarwichtig 
is om een zware fout op te leveren in de 
zin van de artikelen 58 tot 61 van het 
Wetboek van Arbeidsrecht, toch moet 
nagaan of dat feit geen geldige reden is 
in de zin van artikel 48; de werkgever 
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die de overeenkomst zonder opzegging 
heeft beeindigd wegens een zware fout 
die niet als dusdanig is aangetoond, en
kel een vergoeding wegens niet-naleving 
van de opzegging moet betalen als het 
aan de werknemer ten laste gelegde feit 
een geldige reden tot beeindiging van de 
overeenkomst oplevert; het arrest, nu het 
enkel heeft beslist dat de aan de werkne
mer ten laste gelegde zware fout wegens 
de laattijdige kennisgeving niet !anger 
zwaarwichtig was, uit die overweging ai
leen niet kon afleiden dat de beeindiging 
zonder geldige reden(geving) was gedaan 
en derhalve eiseres veroordelen om, be
nevens een vergoeding wegens het niet
naleven van de opzeggingstermijn, scha
devergoeding te betalen zonder de arti
kelen 48, 49, 50, 58, 59, 60 en 61 van het 
Za!rees Wetboek van Arbeidsrecht te 
schenden; 

tweede onderdeel, bovendien, het ar
rest enkel zegt dat, zonder dat de grond 
van de beeindiging dient onderzocht te 
worden, deze helemaal onverantwoord 
lijkt, zonder te antwoorden op de midde
len uit de conclusie en de aanvullende 
appelconclusie van eiseres die, ter « ver
antwoording » van de beeindiging we
gens de « toon en de inhoud » van de 
brief van de heer Smal van 5 juni 1972, 
aanvoerde dat de heer Smal, door ten 
onrechte de betaling van zijn loon in 
Belgische frank te eisen, zijn werkgever, 
een Za!rese vennootschap, wilde dwin
gen zijn nationale wet van openbare or
de te schenden, en dat die fout van de 
heer Smal de Za!rese overheid, langs het 
« Institut du Gestion du Portefeuille "• 
ertoe had gebracht opdracht te geven 
aan zijn werkgever om hem te ontslaan; 
dat gebrek aan antwoord op de conclusie 
een motiveringsgebrek is waardoor arti
kel 97 van de Grondwet wordt geschon
den: 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat de be{Hndiging « bo
vendien helemaal onverantwoord 
lijkt », geen antwoord geeft op de 
conclusie van eiseres ten betoge dat 
« de heer Smal, door ten onrechte 
de betaling van zijn loon in Bel
gische frank te eisen, zijn werkge
ver, een ZaYrese vennootschap, wil
de dwingen zijn nationale wet van 
openbare orde te schenden, en dat 
die fout van de heer Smal de Zaire-

se overheid, langs het " Institut de 
Gestion du Portefeuille ", ertoe had 
gebracht opdracht te geven aan zijn 
werkgever om hem te ontslaan »; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat luidens artikel 

58 van het Zai:rees W etboek van Ar
beidsrecht elke overeenkomst on
middellijk, zonder opzegging, kan 
worden beeindigd, wegens zware 
fout, en een partij geacht wordt een 
zware fout te hebben begaan wan
neer, ingevolge de regels van de 
goede trouw, van de andere partij 
niet kan worden geeist dat zij de 
overeenkomst verder blijft uitvoe
ren; dat naar luid van artikel 48 van 
hetzelfde Wetboek van Arbeidsrecht 
de arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde tijd door de werkgever 
slechts kan worden beeindigd op 
grond van een geldige reden die ver
'band houdt met de bekwaamheid of 
het gedrag van de werknemer of die 
steunt op de vereisten voor de wer
king van de onderneming, de instel
ling of de dienst; dat naar luid van 
artikel 49 van hetzelfde wetboek de 
werknemer wegens beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde tijd zonder geldige reden 
recht heeft op schadevergoeding ( ... 
die} niet samenvalt met de vergoe
ding wegens niet-naleving van de 
opzegging, noch met de eventuele 
ontslagvergoeding die in voorko
mend geval in de overeenkomst of 
de collectieve arbeidsovereenkomst 
is vastgelegd; 

Overwegende dat het arrest, uit 
de enkele overweging dat de aan 
verweerder ten laste gelegde zware 
fout wegens de laattijdige kennisge
ving niet meer zwaarwichtig was, 
niet wettig heeft kunnen afleiden 
dat de beeindiging zonder geldige 
reden was gedaan, nu de aangevoer
de zware fout, ook al heeft zij haar 
zwaarwichtig karakter verloren, een 
geldige reden kan opleveren in de 
zin van artikel 49 van het ZaYrees 
Wetboek van Arbeidsrecht; 

Dat het middel in de beide onder
delen gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding za l 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. 

3 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Dassesse. 

Nr. 598 

3' KAMER - 3 juni 1985 

DIENSTPLICHT- VRIJSTELLING EN VOOR
LOPIGE AFKEURING OP L!CHAMELIJKE 
GROND - MIDDEL VOLGENS HETWELK ElSER 
LIJDT AAN EEN AANDOENING DIE VOLGENS 
DE TABEL BIJ HET K.B. VAN 5 NOV. 1971 OP 
ONGESCHIKTHEID DUIDT - VERWERPING 
VAN HET VERZOEK DOOR DE HERKEURINGS
RAAD OP GROND DAT DE AANDOENING DE 
DIENSTPLICHTIGE NIET DERMATE HINDERT 
DAT HIJ DAARDOOR VOLLEDIG ONGESCHIKT 
VOOR DE DIENST IS - ONWETTIGE BESLIS

SING. 

Wanneer de dienstplichtige aanvoert dat 
hij lijdt aan een aandoening die duidt 
op ongeschiktheid volgens de tabel bij 
het K.B. van 5 nov. 1971 tot vaststel
ling van de keuringscriteria inzake li
chamelijke geschiktheid voor de mili
taire dienst van de dienstplichtigen, 
van de andere militairen en van het 
personeel van de rijkswacht, is niet 
naar recht verantwoord de beslissing 
van de herkeuringsraad die het ver
zoek tot vrijstelling of voorlopige af
keuring verwerpt op grand dat de aan
doening de dienstplichtige niet derma
te hindert dat hij daardoor volledig 
ongeschikt is voor de militaire dienst. 

(J ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 388 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 maart 1985 
door de Herkeuringsraad van de 
provincie Brabant gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 14, § 1 en 3, van de 
dienstplichtwetten, gecoordineerd bij ko
ninklijk besluit van 30 april 1962, van ar
tikel 1 van het koninklijk besluit van 5 
november 1971 tot vaststelling van de· 
keuringscriteria inzake lichamelijke ge
schiktheid voor de militaire dienst van 
de dienstplichtigen evenals voor de 
dienst van de andere militairen en van 
het personeel van de rijkswacht, als ge
wijzigd bij de artikelen 1 en 2 van het 
koninklijk besluit van 16 mei 1978 hou
dende wijziging van het voornoemd ko
ninklijk besluit van 5 november 1971, 
vroeger genaamd koninklijk besluit tot 
wijziging van de reglementering betref
fende de keuringscriteria inzake licha
melijke geschiktheid voor de militaire 
dienst, de dienstnemingen en de weder
dienstnemingen, van de punten 1, 2, 3, 4 
en 5 van deel I « Algemeenheden » van 
de tabel der ziekten en lichaamsgebre
ken die aanleiding geven tot ongeschikt
heid voor de militaire dienst van de 
dienstplichtigen evenals voor de dienst 
van de andere militairen en van het 
personeel van de rijkswacht, gevoegd bij 
voormeld koninklijk besluit van 5 no
vember 1971, als gewijzigd bij artikel 4 
van genoemd koninklijk besluit van 16 
mei 1978, · en van de rubriek onder 
nr. 1016 van de vermelde tabel, 

doordat verzoeker tot staving van zijn 
vraag tot vrijstelling of voorlopige afkeu
ring op lichamelijke grond een medisch 
getuigschrift had overgelegd om aan te 
tonen dat hij op 15 septembert 1982 een 
orchiectomie van de hele linkertestis we
gens niet vastgestelde torsie had onder
gaan, dat de herkeuringsraad op 15 
maart 1985 die vraag heeft afgewezen op 
grond dat : « overwegende dat de aange
voerde aandoening voorkomt in de tabel 
der ziekten en lichaamsgebreken die 
aanleiding geven tot ongeschiktheid voor 
de militaire dienst van de dienstplichti
gen, gevoegd bij het koninklijk besluit 
van 5 november 1971 zoals het is gewij
zigd; overwegende dat de twee geneeshe-
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ren van de raad van oordeel zijn dat die 
aandoening de belanghebbende niet der
mate hindert dat hij daardoor volledig 
ongeschikt voor de militaire dienst 
wordt; ( ... ) overwegende dat de raad zich 
kan aansluiten bij de conclusie van de 
twee geneesheren van de raad, na raad
pleging van het medisch dossier en de 
door hen uitgevoerde keuring •, 

terwijl verzoeker had aangevoerd dat 
hij op 15 september 1982 een orchiecto
mie van de volledige linkertestis wegens 
niet vastgestelde torsie had ondergaan, 
welke aandoening in de rubriek nr. 1016 
van de tabel der ziekten en lichaamsge
breken die aanleiding geven tot onge
schiktheid voor de militaire dienst van 
de dienstplichtigen evenals voor de 
dienst van de andere militairen en van 
het personeel van de rijkswacht wordt 
vermeld onder de titel « congenitale mis
vormingen van de uitwendige geslachts
organen •; de tekst van de bijkomende 
preciseringen en onderrichtingen in ko
lom 4 van die rubriek als voorbeeld ver
meldt « de unilaterale castratie wegens 
ziekte, minder dan vijf jaar oud » en val
gens de vermeldingen van kolom 7 de 
aandoeningen vermeld in deze rubriek 
duiden op ongeschiktheid voor de dienst; 
punt 5 van deel I « Algemeenheden " van 
genoemde tabel immers bepaalt dat een 
kruis in kolom 7 op ongeschiktheid duidt 
volgens de aanwijzingen in kolom 4; in
gevolge punt 3 van deel I « Algemeenhe
den • van deze tabel de inhoud van de 
tabel en de bijkomende preciseringen en 
onderrichtingen een gebiedend karakter 
hebben; zodat de herkeuriugsraad, wan
neer hij erkent dat een ingeschrevene 
aan een aandoening lijdt die volgens de 
vermeldingen van de bedoelde tabel 
duidt op ongeschiktheid, niet bevoegd is 
om te oordelen of de ingeschrevene, niet
tegenstaande die vaststelling, niet onge
schikt is voor de dienst; de bestreden be
slissing, nu zij uitdrukkelijk zegt dat 
« de aangevoerde aandoening voorkomt 
in de tabel der ziekten en lichaamsgebre
ken die aanleiding geven tot ongeschikt
heid voor de militaire dienst van de 
dienstplichtigen, gevoegd bij het konink
lijk besluit van 5 november 1971, zeals 
het is gewijzigd », de vraag van de ver
zoeker niet kan afwijzen op grand dat 
« de belanghebbende evenwel niet der
mate door de aangevoerde aandoening 
wordt gehinderd dat hij daardoor valle
dig ongeschikt voor de militaire dienst 
wordt •, zonder alle in het middel aange
wezen bepalingen te schenden, inzonder
heid de punten 3 en 5 van deel I • Alge-

meenheden • van de tabel gevoegd bij 
het koninklijk besluit van 5 november 
1971 tot vaststelling van de keuringscri
teria inzake lichamelijke geschiktheid 
voor de militaire dienst van de dienst
plichtigen evenals voor de dienst van de 
andere militairen en van het personeel 
van de rijkswacht, als gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 16 mei 1978, en de 
vermeldingen die voorkomen in de ru
briek nr. 1016 van die tabel: 

Overwegende dat de bestreden be
slissing zegt dat « de aangevoerde 
aandoening voorkomt in de tabel 
der ziekten en lichaamsgebreken 
die aanleiding geven tot ongeschik
theid voor de militaire dienst van de 
dienstplichtigen, gevoegd bij het ko
ninklijk besluit van 5 november 
1971, zoals het is gewijzigd »; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser heeft betoogd 
dat hij sedert 15 september 1982 
leed aan een aandoening die vol
gens de rubriek 1016 van bedoelde 
ti:tbel duidt op ongeschiktheid wan
neer zij op het ogenblik van het on
derzoek van de dienstplichtige min
der dan vijf jaar oud is; dat die 
bepaling niet zegt dat de herkeu
ringsraad de ernst van die aandoe
ning beoordeelt; 

Overwegende dat de herkeurings
raad derhalve, door zijn beslissing 
van 15 maart 1985 de in het middel 
aangevoerde wettelijke bepalingen 
schendt, door de vraag tot vrijstel
ling of voorlopige afkeuring af te 
wijzen op grond dat de aandoening 
de belanghebbende niet dermate 
hindert dat hij daardoor volledig on
geschikt wordt voor de militaire 
dienst; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de Herkeuringsraad van de provin
cie Henegouwen. 
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3 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Dassesse. 

Nr. 599 

2' KAMER - 4 juni 1985 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - RECRTER DIE UITSPRAAK 
DOET OP DE STRAFVORDERING TEN LASTE 
VAN EEN BEKLAAGDE IN WIENS ZAAK RIJ IS 
OPGETREDEN ALS LID VAN RET ONDER
ZOEKSGERECRT DAT MOEST BESLISSEN 
OVER DE VOORLOPIGE RECRTENIS - SCREN
DING VAN ART. 6.1 EUROPEES VERDRAG 
RECRTEN VAN DE MENS. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - RECHTER DIE UITSPRAAK DOET OP DE 
STRAFVORDERING TEN LASTE VAN EEN BE
KLAAGDE IN WIENS ZAAK HIJ IS OPGETRE
DEN ALS LID VAN RET ONDERZOEKSGE
RECHT DAT MOEST BESLISSEN OVER DE 
VOORLOPIGE HECRTENIS - NIETIGE VER
OORDELING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - RECRTER DIE UITSPRAAK 
DOET OP DE STRAFVORDERING TEN LASTE 
VAN EEN BEKLAAGDE IN WIENS ZAAK HIJ IS 
OPGETREDEN ALS LID VAN RET ONDER
ZOEKSGERECRT DAT MOEST BESLISSEN 
OVER DE VOORLOPIGE RECRTENIS - BESLIS
SING VAN DE APPELRECHTER ROUDENDE BE
VESTIGING VAN RET VONNIS - BESLISSING 
DIE DE NIETIGHEID VAN RET VONNIS OVER
NEEMT. 

1" en 2" Art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens wordt geschonden 
door de beslissing die ten laste van 
een beklaagde wordt gewezen door 
een strafgerecht, dat o.m. bestaat uit 
een magistraat die vroeger in de zaak 
is opgetreden als lid van het onder
zoeksgerecht, dat besliste over de voor
Jopige hechtenis van die beklaagde (1). 

3" Wanneer een vonnis nietig is doordat 
het is gewezen door een rechter die in 
de zaak is opgetreden als lid van het 
onderzoeksgerecht dat besliste over de 
voorlopige hechtenis, is het arrest, dat 
die nietigheid overneemt door het von
nis te bevestigen, eveneens nietig (2). 

(ME'ITEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9510) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 februari 1985 op 
verwijzing gewezen door het Hof 
van Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 2 oktober 1984; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser vrijgesproken wordt van de te
lastlegging B : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser tot een straf veroordeeld wordt 
wegens de telastlegging A : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
6, § 1, van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden: 

Overwegende dat artikel 6, § 1, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden bepaalt dat 
een ieder recht heeft op de behande
ling van zijn zaak door een onpar
tijdige rechterlijke instantie bij het 
bepalen van de gegrondheid van de 
tegen hem ingestelde strafvervol
ging; 

Overwegende dat de correction
ele rechtbank onder meer was sa

-----------------1 mengesteld uit rechter Rozie, die 
(1) en (2) Zie Cass., 29 mei 1985, volt. ter., 

vier arresten, A.R. nrs. 4000, 4173, 4300 en 4301 
(A.C., 1984-85, nr. 592); zie ook de conclusie 
van adv.-gen. Piret in Bull. en Pas., 1985, 
nr 592. 

vroeger van de zaak kennis had ge
nomen als voorzitter van de raadka
mer die over eisers voorlopige hech
tenis heeft beslist; 
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Overwegende dat die omstandig
heid bij eiser een gewettigde twijfel 
kon doen ontstaan omtrent de ge
schiktheid van de aldus samenge
stelde correctionele rechtbank om 
de zaak op onpartijdige wijze te be
rechten; dat daaruit volgt dat het be
roepen vonnis nietig is; 

Overwegende dat het arrest, dat 
het beroepen vonnis niet vernietigt, 
maar uitdrukkelijk bevestigt behal
ve voor feit B waarvoor het eiser 
vrij spreekt, die nietigheid over
neemt; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om de grieven te onderzoe
ken die niet tot cassatie zonder ver
wijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het 
eiser veroordeelt wegens het hem 
ten laste gelegde feit A; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiser in de helft van de kosten 
en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

4 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. 
Masson, Antwerpen. 

Nr. 600 

2• KAMER - 5 juni 1985 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOOR
ZIENING VAN DE TOT TUSSENKOMST OPGE
ROEPEN VERZEKERAAR VAN DE BURGER
RECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN HET GEMEENSCHAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFONDS, VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ - GEEN GEDING 
TUSSEN HEN EN GEEN VEROORDELING TEN 
GUNSTE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
FONDS - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE
NING. 

De voor het strafgerecht tot tussenkomst 
opgeroepen verzekeraar van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde is niet ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen 
het Gemeenschappelijke Motorwaar
borgfonds, dat vrijwillig is tussengeko
men voor hetzelfde gerecht, wanneer 
tussen die partijen geen geding is aan
gegaan voor de feitenrechter en geen 
veroordeling van die verzekeraar ten 
gunste van het Gemeenschappelijk 
Fonds is uitgesproken (1). 

(«ASSURANCES GENERALES DE FRANCE » N.V. 
T. WILQUET, GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR

WAARBORGFONDS E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4042) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen die 
door de verweerders Yves Wilquet, 
dagende tot gedwongen tussen
komst, en Anita Fagnant, burger
lijke partij, zijn ingesteld tegen eise
res: 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO- 1---------------
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP (1) Zie Cass., 19 jan. 1984, A.R. nr 3140 
KAN WORDEN INGESTELD- STRAFZAKEN- (A.C., 1983-84, nr. 267). 
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II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van de in 
de rechten van Anita Fagnant gesu
brogeerde naamloze vennootschap 
Zurich tegen eiseres : 

Overwegende dat het arrest eise
res in solidum veroordeelt om aan 
verweerster het provisioneel bedrag 
van 633.488 frank, verhoogd met de 
interesten en de kosten, te betalen, 
een geneesheer-deskundige aanwij st 
en de zaak voor verdere behande
ling verwijst naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei; dat die beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds : 

Overwegende dat tussen eiseres 
en verweerder geen geding is aange
gaan voor de feitenrechter en dat 
het arrest tegen eiseres geen veroor
deling uitspreekt die verweerder ten 
goede komt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
door eiseres aangevoerde middel dat 
geen betrekking heeft op de ontvan
kelijkheid van de voorziening; ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

Nr. 601 

2• KAMER - 5 juni 1985 

1° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- BIJ 
•VERSTEK GEWEZEN VONNIS - VERZET VAN 
BEKLAAGDE - VONNIS OP DAT VERZET -
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIS. 
TERIE EN VAN BEKLAAGDE TEGEN DAT 
TWEEDE VONNIS- VERZWARING VAN DE BIJ 
VERSTEK UITGESPROKEN STRAF - WETTIG
HEID - VEREISTE. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEK
VONNIS - HOGER BEROEP VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE - VERZET VAN BEKLAAG
DE - VONNIS OP DAT VERZET - HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN 
VAN BEKLAAGDE TEGEN DAT VONNIS - VER
ZWARING VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPRO
KEN STRAF - WETTIGHEID. 

1° en 2o De appelrechter, die uitspraak 
doet op het boger beroep van het open
baar ministerie en van de beklaagde 
tegen het vonnis gewezen op het ver
zet van die beklaagde tegen het ver
stekvonnis, mag de bij het verstekvon
nis uitgesproken straf slechts verzwa
ren wanneer het openbaar ministerie 
tegen het verstekvonnis hoger beraep 
heeft ingesteld (1). (Artt. 187, 188, 202 
en 203 Sv.) 

(AJKANE T. LAHOUAOUI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4178) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1984 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

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

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

de schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

5 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 1------------------
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en Simont. 

(1) Zie Cass., 19 okt. 1982, A.R. nr. 7602 
(A.C., 1982-83, nr. 124); 23 april 1985, A.R 
nr. 9265 (A.C., 1984-85, nr. 503). 
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doordat het hof van beroep de bij het 
vonnis van 1 juni 1984 tegen eiser uitge
sproken straf « te laag » vond en het 
recht om een zwaardere straf op te leg
gen grondt op de enkele omstandigheid 
dat het openbaar ministerie hoger be
roep heeft ingesteld tegen het eerste 
vonnis dat bij verstek was gewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
hogerop in de tekst van het arrest vast
stelt dat het hoger beroep van het open
baar ministerie « geen voorwerp » meer 
had; dat ook hier niet duidelijk is hoe uit 
een hoger beroep, dat geoordeeld werd 
zonder voorwerp te zijn, een grond kan 
worden afgeleid tot verzwaring van een 
ander vonnis waarop het hoger beroep 
geen betrekking heeft : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, wanneer tegen 
een verstekvonnis geen hoger be
roep is ingesteld door het openbaar 
ministerie, de rechter bij de uit
spraak over de hogere beroepen die 
door het openbaar ministerie en 
door beklaagde zijn ingesteld tegen 
het op het verzet van beklaagde ge
wezen vonnis de bij het verstekvon
nis opgelegde straf niet mag verzwa
ren; 

Overwegende dat het arrest waar
bij aan eiser een zwaardere straf 
wordt opgelegd dan die welke bij 
het verstekvonnis was uitgesproken, 
door te vermelde dat het hof van be
roep, op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen het ver
stekvonnis de straf mag verzwaren, 
het bestaan vaststelt dat een voor
waarde waaraan de wet de wettig
heid van die beslissing onderwerpt; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 

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

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

5 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. D. de 
Haan, Brussel. 

Nr. 602 

2' KAMER - 5 juni 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - AF

STAND - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESLIS
SING DIE HAAR EIS AFWIJST - AFSTAND 
DOOR EEN ADVOCAAT, DIE GEEN ADVOCAAT 
IS BIJ HET HOF VAN CASSATIE EN EVENMIN 
HODDER IS VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT 
- GEVOLG. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand 
van een voorziening die door de bur
gerlijke partij is ingesteld tegen een 
beslissing die haar eis afwijst, wan
neer die afstand wordt gedaan door 
een advocaat die geen advocaat is bij 
het Hof van Cassatie en evenmin hou
der is van een bijzondere volmacht, 
daar afstand van voorziening tegen 
zulk een afwijzende beslissing gelijk
staat met afstand van rechtsvordering 
(1). (Art. 6 wet 16 feb. 1961, gewijzigd 
bij art. 1 wet 20 dec. 1974). 

voorgeschreven rechtsvormen in 1----------------
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

(1) Cass., 9 dec. 1980, A.R. nr 6118 
(A.C., 1980-81, nr 214). 
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(• LES PROVINCES REUNIES • N.V., T. MAHY, 
MOTTET; LONGLE E.A. T. MAHY E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4201) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 januari 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van de naam
loze vennootschap · De Verenigde 
Provincien, vrijwillig tussengeko
men partij: 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

II. Op de voorziening van Didier 
Longle, beklaagde, en van het echt
paar Longle-Serron, burgerrechtelijk 
aansprakelijke partijen: 

Overwegende dat de eisers af
stand doen van hun voorziening; 

III. Op de voorzieningen van het 
echtpaar Longle-Serron, burgerlijke 
partijen: 

Overwegende dat de advocaat van 
de eisers, bij schrijven van 4 april 
1984, griffie van het Hof op de hoog
te heeft gebracht van het feit dat zij 
afstand deden van de voorziening 
die ze zowel tegen de strafrechte
lijke als civielrechtelijke beschikkin
gen van het bestreden vonnis had
den ingesteld; 

Overwegende dat, in zoverre die 
brief betrekking heeft op de be
schikkingen van het vonnis waarbij 
uitspraak wordt gedaan over de bur
gerlijke rechtsvorderingen van de 
eisers, het Hof geen acht slaat op 
die afstand, nu ze is gedaan door 
een advocaat die geen advocaat is 
bij het Hof van Cassatie en geen 
houder is van een bijzondere vol
macht, daar de afstand van voorzie
ning gelijkstaat met afstand van 
rechtsvordering; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 

voorziening hebben doen betekenen 
aan de partijen tegen wie ze zijn ge
richt; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
van de naamloze vennootschap De 
Verenigde Provincien, Didier Longle 
en het echtpaar Longle-Serron dat 
optreedt als burgerrechtelijk aan
sprakelijke partijen voor hun min
derjarige zoon Didier Longle; ver
werpt de voorzieningen van het 
echtpaar Longle-Serron, burgerlijke 
partijen; veroordeelt iedere eiser in 
de kosten van voorziening. 

5 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. L. Aendekerk, 
Luik; D. Duculot, Luik. 

Nr. 603 

2• KAMER - 5 juni 1985 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - STRAFZAKEN - TWEEDE VEROORDE

LING WEGENS HETZELFDE FElT - SCHEN
DING VAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL 
• NON BIS IN IDEM ». 

2° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE
BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL, SV., 
ART. 441 - VONNIS HOUDENDE VEROORDE
LING VAN EEN BEKLAAGDE DIE REEDS VROE
GER WEGENS HETZELFDE FElT IS VEROOR
DEELD - VERNIETIGING ZONDER VERWIJ
ZING. 

1" Een algemeen rechtsbeginsel is het 
verbod volgens hetwelk de rechter een 
beklaagde niet mag veroordelen we-
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gens een feit waarvoor deze reeds 
vroeger was veroordeeld (1). 

2" Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenlwm
stig art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zon
der verwijzing, het vonnis waarbij de 
beklaagde wordt veroordeeld wegens 
een feit waarvoor hij reeds vroeger 
was veroordeeld (2). 

(PROCUREUR-GENRAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE MONASTRA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4322) 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal in het Hof van Cassa
tie: 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. 

plaats en lietzelfde tijdstip een mo
torvoertuig heeft bestuurd zonder 
houder te zijn van het rijbewijs of 
van het als zodanig geldend bewij s 
vereist voor het besturen van dit 
voertuig (telastlegging C). 

Monastra Enrico was reeds voor 
dezelfde feiten door dezelfde recht
bank veroordeeld bij vonnis van 24 
januari 1983. 

Het vonnis van 21 februari 1983 
miskent derhalve het algemeen 
rechtsbeginsel non bis in idem en is 
bijgevolg onwettig, in zoverre bet 
Monastra Enrico veroordeelt wegens 
de telastleggingen B en C. 

Om die redenen vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
bet aan bet Hof moge behagen het 
aangegeven vonnis te vernietigen, in 
zoverre het Monastra Enrico veroor
deelt wegens de telastleggingen B 
en C; te bevelen dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; te zeggen dat er geen 
grand is tot verwijzing. 

Brussel, 15 april 1985. 

Voor de procureur-generaal, 
De advocaat-generaal, 

(get.) Liekendael »; 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met aanne
ming van de gronden van die verde
ring, vernietigt het vonnis van 21 
februari 1983 van de Politierecht
bank te La Louviere, in zoverre het 
voornoemde Enrico Monastra ver
oordeelt wegens de telastleggingen 
B en C; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; zegt dat er geen grand is 
tot verwijzing. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem, bij schrijven van 5 april 1985, 
Bestuur der Wetgeving, nr. 
7/130.836/540/AP-PL/JD, bevel heeft 
gegeven bij het Hof, overeenkomstig 
artikel 441 van het W etboek van 
Strafvordering, aangifte te doen van 
het op 21 februari 1983 door de Poli
tierechtbank te La Louviere gewe
zen en in kracht van gewijsde gega
ne vonnis, in zoverre dat vonnis 
Monastra Enrico, geboren op 29 no
vember 1960 te Peronnes-lez-Binche, 
wonende te Le Rreulx (Thieu), rue 
Deux Sens du Ra 30, veroordeelt tot 
een geldboete van vijftig frank of 
vijftien dagen vervangende gevange
nisstraf, ter zake dat hij op 10 mei 
1982 te Binche-Peronnes, kanton La 
Louviere, een motorvoertuig zonder 
inschrijvingsbewijs op de openbare 
weg heeft gebracht (telastlegging B), 
en hem veroordeelt tot een geldboe
te van vijfhonderd frank of drie 
maanden vervangende gevangenis-, 
straf, ter zake dat hij op dezelfde. 5 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 

de h. Screvens, voorzitter - Verslagge-----------------1 ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
(1) en (2) Cass., 6 feb. 1985, A.R. nr. 4076 

(A.C., 1984-85, nr. 341). 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 
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Nr. 604 

2• KAMER - 5 juni 1985 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
GER.W., ART. 747, TWEEDE LID - VERMEL
DING OP HET ZITTINGSBLAD DAT EEN CON
CLUSIE IS NEERGELEGD - CONCLUSIE - BE
GRIP. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - NOODZAKELIJKHEID OF GE
PASTHEID VAN EEN BIJKOMENDE ONDER
ZOEKSMAATREGEL. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJ
KOMEND ONDERZOEK - VERZOEK DOOR DE 
RECHTER AFGEWEZEN OMDAT HIJ DIE MAAT
REGEL NIET NODIG ACHT OM TOT ZIJN OVER
TUIGING TE KOMEN. 

4° TAALGEBRUIK - VERMELDING, IN EEN 
ARREST OF VONNIS, VAN DE ARTIKELEN VAN 
DE WET 15 JUNI 1935- NIET OP STRAFFE VAN 
NIETIGHEID VOORGESCHREVEN VERMEL
DING. 

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BIJ 
VERSTEK GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET 
OPENBAAR MINISTERIE NIET IN HOGER BE
ROEP IS GEKOMEN - BESLISSING OP HET 
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIS· 
TERIE EN VAN DE BEKLAAGDE TEGEN HET 
VONNIS OP VERZET - VERZWARING VAN DE 
BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF - ON
WETTIGHEID. 

6° VERZET - STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK 
GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET OPEN
BAAR MINISTERIE NIET IN HOGER BEROEP IS 
GEKOMEN- VERZET VAN DE BEKLAAGDE
VONNIS OP DAT VERZET - HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN HET VONNIS OP DAT 
VERZET - VERZWARING VAN DE BIJ VER
STEK UITGESPROKEN STRAF - ONWETTIG
HEID. 

2" en 3" De feitenrechter beoordeelt op 
onaantastbare wijze de noodzaak of de 
gepastheid van een aanvullende onder
zoeksmaatregel; schending van het 
recht van verdediging kan niet worden 
afgeleid uit de enkele omstandigheid 
dat de rechter een verzoek om 
een aanvullende onderzoeksmaatregel 
heeft afgewezen omdat hij die maatre
gel niet nodig achtte om tot zijn over
tuiging te komen (2). 

4" De vermelding, in een arrest of von
nis, van de artikelen van de wet van 
15 juni 1935 waarvan toepassing wordt 
gemaakt, is niet voorgeschreven op 
straffe van nietigheid (3). (Art. 41 wet 
15 juni 1935.) 

5" en 6" Wanneer het openbaar ministerie 
tegen een verstekvonnis geen hoger 
beroep heeft ingesteld, mag de appel
rechter, die uitspraak doet op het ha
ger beroep van het openbaar ministe
rie en van de beklaagde tegen het 
vonnis gewezen op verzet van de be
klaagde, de straf uitgesproken door 
het verstekvonnis niet verzwaren (4). 
(Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.) 

(GERITS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4334) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 maart 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 747, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek en van het 
recht van verdediging, 

doordat eiser op 1 maart 1985, dag 
waarop de zaak was opgeroepen voor de 

(2) Zie Cass., 14 dec. 1982, A.R. nr. 7562, en 
22 dec. 1982, A.R. nr. 2677 (A.C., 1982-83, nrs. 
224 en 247); Cass., 8 feb. 1984, A.R. nr. 3327, 28 
feb. 1984, A.R. nr. 8382 (A.C., 1983-84, nrs. 308 
en 363). 

1" De conclusie, waarvan de neerlegging 
krachtens art. 747, tweede lid, Ger. W. 
moet worden vermeld in het zittings
blad, is een schriftelijke conclusie (1). (3) Cass., 17 aug. 1979 (A.C., 1978-79, 1347) 

-----------------1 en 5 feb. 1981, A.R. nr. 6305 (A.C., 1980-81, 

(1) Over het begrip conclusie in strafzaken, 
zie Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 1978, 517) en de 
noot get. A.T., Cass., 20 jan. 1981, A.R. nr. 6153 
(A.C., 1980-81, nr 291). 

nr. 335). 

(4) Cass., 19 okt. 1982, A.R. nr 7602 
(A.C., 1982-83, nr 124); zie Cass., 23 april en 5 
jum 1985, A.R. nr 4178 (A.C., 1984-85, nr 601). 
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Correctionele Rechtbank te Luik, bij 
monde van zijn raadsman om het ver
hoor, onder eed, van de overige bij dat 
ongeval betrokken personen heeft ver
zocht; dat immers geen overeensteming 
bestond tussen de voor de verba!isant af
gelegde verklaringen enerzijds en aan de 
rechtbank voorgestelde getuigschriften 
anderzijds, 

terwijl, eerste onderdeel, het proces
verbaal van de terechtzitting van 1 
maart 1985 nergens gewag maakt van de 
mondelinge en door eisers raadsman ge
dicteerde conclusie die strekte tot de on
dervraging van deze personen; het noch
tans moeilijk kan worden betwist dat die 
vordering bij mondelinge conclusie is in
gesteld, vermits het bestreden vonnis 
antwoordt op de in die zin gestelde vor
dering; die vordering werd afgewezen; 
artikel 747, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek bijgevolg is geschonden; 

tweede onderdeel, de correctionele 
rechtbank, door te weigeren de verschil
lende bij het ongeval betrokken partijen 
te ondervragen, onmiskenbaar het recht 
van verdediging miskent; het immers 
werkelijk nodig was zich een klaar en 
duidelijk beeld te vormen van wat er de 
dag van de feiten gebeurd was met be
trekking tot het vluchtmisdrijf; het ten 
deze niet zozeer ging om beweringen 
van eiser of diens raadsman, maar wel 
om geschriften waarover duidelijkheid 
diende verkregen te worden; zoals hier
boven is gezegd, het recht van verdedi
ging kennelijk is miskend; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de artikelen 741 

tot 748 van het Gerechtelijk Wet
hoek betrekking hebben op de con
clusies die, volgens die wetsbepalin
gen, schriftelijk zijn opgemaakt; 

Dat derhalve naar luid van artikel 
747, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek op het zittingsblad slechts 
melding wordt gemaakt van nieuwe 
conclusies die door de partijen op de. 
zitting zijn genomen en door hen 
zijn overhandigd aan de rechter, die 
ze voor gezien tekent; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze de noodzaak 
of de opportuniteit van een aanvul
lende onderzoeksmaatregel beoor-

deelt; dat het Hof geen miskenning 
van het recht van verdediging kan 
afleiden uit de enkele omstandig
heid dat de rechter niet is ingegaan 
op een verzoek om een aanvullende 
onderzoeksmaatregel omdat die 
maatregel niet nodig was om zijn 
overtuiging te gronden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 41 van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, 

doordat het bestreden vonnis nergens 
de bepalingen van de wet van 15 juni 
1935 opgeeft: 

Overwegende dat de door artikel 
41 van de wet van 15 juni 1935 voor
geschreven vermelding, in het von
nis of arrest, van de bepalingen van 
de wet van 15 juni 1935 waarvan 
toepassing is gemaakt voor de op
maak van de aan het vonnis of ar
rest voorafgegane akten van rechts
pleging, niet op straffe van nietig
heid is vereist; 

Overwegende derhalve dat, zelfs 
als bepaalde artikelen van die wet 
hadden moeten vermeld worden in 
het vonnis, het niet vermelden er
van niet de nietigheid van het von
nis tot gevolg kon hebben; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat, wat de veroor
deling wegens alcoholintoxicatie be
treft, de substanWHe of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

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 eiser, bij het op 
24 september 1984 door de Politie
rechtbank te Luik gewezen verstek
vonnis, wegens vluchtmisdrijf onder 
meer tot 100 frank geldboete of vijf
tien dagen vervangende gevangenis
straf is veroordeeld; dat hij, op zijn 
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verzet, door dezelfde recbtbank, bij 
bet op tegenspraak gewezen vonnis 
van 14 januari 1985, wegens dat feit 
tot dezelfde straf is veroordeeld; 

Overwegende dat de Correctionele 
Recbtbank te Luik, op bet boger be
roep van eiser en van bet openbaar 
ministerie, bij bet op tegenspraak 
gewezen vonnis van 8 maart 1985, 
de wegens dat feit uitgesproken ver
oordeling beeft bevestigd, met dien 
verstande dat met eenparigheid van 
stemmen werd beslist dat de geld
boete 150 frank of dertig dagen ver
vangende gevangenisstraf zou be
dragen, 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van boger beroep door bet openbaar 
ministerie tegen het verstekvonnis 
van 24 september 1984, de correc
tionele rechtbank niet in boger be
roep de toestand van eiser op straf
rechtelijk gebied kon verzwaren 
door hem een zwaardere straf op te 
leggen dan die welke bij bet ver· 
stekvonnis was uitgesproken; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van bet 
derde, door eiser aangevoerde mid
del dat niet tot ruimere cassatie of 
tot cassatie zonder verwijzing kan 
leiden, vernietigt bet bestreden von
nis, in zoverre bet uitspraak doet 
over de telastlegging van vlucbtmis
drijf; verwerpt de voorziening voor 
bet overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van bet gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiser in de 
belft van de kosten; laat de overige 
helft ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Recbtbank te Hoei, zit
ting boudende in boger beroep. 

Nr. 605 

2' KAMER - 5 juni 1985 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER DIE EEN VERDACHTE NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK VERWIJST - MIS-· 
DRIJVEN DIE GEEN OVERTREDINGEN ZIJN 
VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN INZA
KE WEGVERKEER - VONNISGERECHT DAT 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE 
VERDACHTE OP HET OGENBLIK VAN DE HEM 
TEN LASTE GELEGDE FElTEN MINDER DAN 
VOLLE ACHTTIEN JAAR OUD WAS- BESLIS
SINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING -
VERWIJZING NAAR DE PROCUREUR DES KO
NINGS. 

Wanneer een beschikking van de raadka
mer een verdachte naar de correction
ele rechtbank heeft verwezen en dit 
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft 
verklaard omdat de verdachte, die we
gens andere misdrijven dan overtre
dingen van de wetten en verordenin
gen inzake wegverkeer vervolgd wordt, 
op het ogenblik van de hem ten laste 
gelegde feiten minder dan valle acht
tien jaar oud was, regelt het Hal het 
rechtsgebied en gaat het na of beide 
beslissingen in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en of de vaststelling van 
de feitenrechter juist lijkt; zo ja, ver
nietigt het de beschikking van de raad
kamer en verwijst de zaak naar de be
voegde procureur des Konings (1). 
(Artt. 525 e.v. Sv.; art. 36, 4', wet 8 
april 1965.) 

(PROCUREUR DES KONING TE DOORNIK 
IN zAKE L ... ) 

ARREST ( vertaline/) 

(A.R. nr. 4336) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekscbrift tot regeling van rechts
gebied, op 18 april 1985 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Doornik: 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Recbtbank van Eerste Aan-

5 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
~·er : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo- 1-----------------
caat-generaal- Advocaat: mr. P. Lejeu· <g Cass., 7 maart 1984, A.R. nr. 3480 
ne, Luik. (A. ., 1983-84, nr. 388). 
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leg te Doornik, bij beschikking van 
3 oktober 1984, L ... M ... M ... Ph., ge
boren op 26 juni 1964, naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwezen 
wegens gecorrectionaliseerde misda
den en wegens wanbedrijven die 
waren gepleegd tussen 1 oktober 
1981 en 30 april 1982; 

Dat de Correctionele Rechtbank 
te Doornik zich bij vonnis van 26 fe
bruari 1985 niet bevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van de 
aan beklaagde ten laste gelegde fei
ten op grand dat hij op het ogenblik 
van de feiten nog geen achttien jaar 
was; 

Overwegende dat die beslissingen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan 
en dat uit hun strijdigheid een ge
schil over rechtsmacht is ontstaan 
dat de loop van het gerecht belem
mert; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen, enerzijds, 
dat M... L... geboren is op 26 juni 
1964 en dus jonger dan achttien 
jaar was op het ogenblik van de fei
ten en, anderzijds, dat die feiten 
niet behoren tot de misdrijven die 
zijn omschreven in artikel 36bis van 
de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming; 

Oat derhalve de correctionele 
rechtbank niet bevoegd was om ken
nis te nemen van de aan M... L ... 
ten laste gelegde feiten; 

5 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 606 

1• KAMER - 6 juni 1985 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BE
WIJS DOOR GESCHRIFrEN - BEWIJSKRACHT 
VAN DE AKTEN - BEGRIP. 

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN - KOOP
MAN - BEGRIP. 

1 • De grief, waarbij wordt aangevoerd 
dat een rechter van een akte een uit
Jegging geeft die in strijd is met de 
door de eiser voorgestelde interpreta
tie, voert geen miskenning van de be
wijskracht van de akten aan (1). (Artt. 
1319, 1320 en 1322 B.W.) 

2" Wanneer de voor de wet gestelde 
voorwaarden vervuld zijn, moet een 
persoon als koopman worden be
schouwd indien de daden van koop
handel in zijn naam door een lastheb
ber of een aangestelde werden verricht 
(2). (Artt. 1 en 2 Kh.) 

(DEPLUS T. GALAUDE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4627) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt" 
de op 3 oktober 1984 gewezen be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik, in zoverre ze M... L... ver
wijst naar de correctionele recht
bank; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 1----------------
van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de procureur des Konings 
te Doornik. 

(1) Cass., 16 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 232) 
en de noot bij dit arrest. 

(2) FREDERICQ, Handboek van Belgisch Han
delsrecht (1976), dee! I, biz. 160-161. 
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van boek I, titel I, van het Wetboek van 
Koophandel, zoals gewijzigd door de arti
kelen 1 en 2 van de wet van 3 juli 1956 
en van de artikelen 437, eerste en twee: 
de lid, en 442, tweede en derde lid, van 
de wet van 18 april 1851 over het faillis
sement, de bankbreuk en het uitstel van 
betaling, die boek 3 van het Wetboek van 
Koophandel vormt, 

doordat het arrest, in antwoord op ei
sers conclusies, waarin aangevoerd werd 
dat, zelfs indien eiser v66r het faillisse
ment van de P.V.B.A. Trans-Immo de 
hoedanigheid van handelaar bezat, hij op 
23 april 1982 niet meer failliet kon ver
klaard worden omdat hij sedert meer 
dan zes maanden opgehouden had han
delaar te zijn, onder meer het volgende 
beslist: « de gei:ntimeerde (thans ver
weerster) houdt nochtans voor dat de ap
pellant (thans eiser) door middel van een 
tussenpersoon na 25 september 1981 ver
dere handelsdaden heeft gesteld. Zij legt 
daartoe een tweetal brieven over waaruit 
blijkt dat de overnemer van de verzeke
ringsportefeuille op 9 december 1981 zich 
erover beklaagt dat een dame Breclac de 
verzekerden benaderd heeft en benadert 
met de groeten van de appellant, met de 
bedoeling hun contract aan de overne
mer te onttrekken. » ... « Voorts is er een 
brief van 17 februari 1982 van een eige
nares van een te huur gestelde woning 
die mededeelt dat haar woning verhuurd 
is. Wederom komt mevrouw Breclac te 
berde. » ... • Mevrouw Breclac fungeert 
niet onder de bedienden in dienst van de 
vennootschap op het ogenblik van het 
faillissement. Hoe kan zij dan recente 
gegevens aanwenden, ten ware uit deze 
feitengegevens moet worden aanvaard 
dat de appellant, weliswaar niet recht
streeks maar door tussenkomst van der
den verder daden van koophandel heeft 
gesteld in de periode volgend op het fail
lissement van de vennootschap en zeker 
tot begin december 1981, dus minder dan 
zes maanden vooraleer het bestreden 
faillietverklarend vonnis is tussengeko
men », 

terwijl, eerste onderdeel, noch uit de 
brief van 9 december 1981, noch uit de 
brief van 17 februari 1982 kan afgeleid 
worden dat mevrouw Breclac wanneer 
zij clienten van de portefeuiile van de 
gefailleerde vennootschap benaderd 
heeft, « recente gegevens » - dat wil 
zeggen gegevens verkregen binnen de 
termijn van zes maanden v66r 23 april 

1982 - heeft aangewend; zodat het ar
rest, waarvan de redenering steunt op 
het feit dat mevrouw Breclac recente ge
gevens zou hebben aangewend de be
wijskracht toekomende aan de 'door de 
curator neergelegde brieven van 9 de
cember 1981 en 17 februari 1982 miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, deze brieven even
min inhouden dat mevrouw Breclac na 

· de beeindiging van haar bediendencon
tract gehandeld heeft als tussenpersoon 
tussen eiser en de clienten van de gefail
leerde vennootschap; zodat het arrest, 
waarvan de redenering steunt op het feit 
dat eiser door tussenkomst van mevrouw 
Breckx daden van koophandel zou ge
steld hebben, de bewijskracht toekomen
de aan deze brieven nogmaals miskent 
(schending van dezelfde wetsbepalingen); 

derde onderdeel, hoewel het overma
ken aan derden van inlichtingen over ge
wezen clienten een onrechtmatige han
deling zou uitmaken wanneer het zou 
neerkomen op het onttrekken van activa 
uit een faillissement, deze handeling 
daarom niet als daad van koophandel 
aan te merken is; zodat het arrest, waar 
het de hoedanigheid van handelaar vast
knoopt aan het feit van het verstrekken 
van gegevens over gewezen clienten, het 
begrip daad van koophandel miskent 
(schending van artikel 2 van het Wet
hoek van Koophandel) en meteen niet 
wettelijk verantwoord is (schending van 
de artikelen 437, eerste en tweede lid, en 
442, tweede en derde lid, van de Faillis
sementswet van 18 april 1851); 

vierde onderdeel, het (zelfs herhaald) 
verrichten van daden van koophandel 
nog niet volstaat om de hoedanigheid 
van handelaar te rechtvaardigen; daartoe 
vereist is dat de persoon die daden van 
koophandel stelt, daarvan hoofdzakelijk 
of aanvullend zijn gewoon beroep maakt, 
wat winstoogmerk en speculatie onder
stelt; het (zelfs herhaald) overmaken aan 
derden van inlichtingen over gewezen 
clienten geen beroepsactiviteit kan zijn; 
zodat het arrest, waar het de hoedanig
heid van handelaar vastknoopt aan het 
feit van het verstrekken van gegevens 
over gewezen clienten, het begrip hande

·laar miskent (schending van artikel 1 
van het Wetboek van Koophandel) en 
meteen niet wettelijk verantwoord is 
(schending van de artikelen 437, eerste 
en tweede lid, en 442, tweede en derde 
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lid, van de Faillissementswet van 18 
april 1851) : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het middel 
geenszins het arrest verwijt te be
weren dat de overgelegde brieven 
van 9 december 1981 en 17 februari 
1982 iets inhouden dat zij niet in
houden, of dat die akten iets niet in
houden dat er wel in voorkomt; 

Dat eiser zich ertoe beperkt tegen 
het arrest als grief aan te voeren 
dat het van die akten een uitlegging 
geeft die in strijd is met de door 
hem voorgestelde interpretatie; 

Overwegende dat zulks geen mis
kenning van de bewijskracht van de 
akten uitmaakt; 

Dat beide onderdelen derhalve fa
len naar recht; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, wanneer de 

door de wet gestelde voorwaarden 
vervuld zijn, een persoon ook als 
koopman moet · worden beschouwd 
indien de daden van koophandel in 
zijn naam door een lasthebber of 
een aangestelde werden verricht; 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat eiser « weliswaar 
niet rechtstreeks maar door tussen
komst van derden daden van koop
handel heeft gesteld in de periode 
volgend op het faillissement van de 
vennootschap en zeker tot begin de
cember 1981, dus minder dan zes 
maanden vooraleer het bestreden 
faillietverklarend vonnis is tussen
gekomen », de bepalingen van de ar
tikelen 1 en 2 van het Wetboek van 
Koophandel niet schendt en zijn be
slissing overeenkomstig de artikelen 
437, eerste en tweede lid, alsmede 
442, tweede en derde lid, van de 
Faillissementswet wettelijk verant
woordt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, na 

erop te hebben gewezen dat de eer
ste rechter heeft beslist dat eiser 

zijn inschrijving in het handelsregis
ter heeft gehouden, vaststelt dat ei
ser door een tussenpersoon demar
ches heeft gedaan om aan de over
nemer van de verzekeringsporte
feuille contracten te onttrekken; 

Dat het arrest daardoor beslist 
dat eiser zijn gewoon optreden heeft 
voortgezet; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

6 juni 1985 - 1" kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal - Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert en Houtekier. 

Nr. 607 

1" KAMER - 6 juni 1985 

1° HUUR VAN DIENSTEN - ARCHITECT 

- WIJZIGING DOOR DE OPDRACHTGEVER 
VAN HET ORIGINELE PLAN- AANVAARDING 
DOOR DE ARCHITECT- VOORWAARDE. 

2° CASSATIEMIDDELEN - HUUR VAN 

DIENSTEN - ARCHITECT - MIDDEL GE
GROND OP HET REGLEMENT VAN BE
ROEPSPLICHTEN DAT DOOR DE NATIONALE 
RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN IS 
VASTGESTELD. 

3° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - MIDDEL MET 
BEROEP OP HET REGLEMENT VAN BE
ROEPSPLICHTEN DAT DOOR DE NATIONALE 
RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN IS 
VASTGESTELD. 

1• Wanneer de opdrachtgever een wijzi
ging van het originele plan verlangt, 
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mag de architect slechts dan aanvaar
den wanneer de veiligheid van het ge
bouw niet in het gedrang komt (1). 

2" en 3" Niet ontvankelijk is het middel 
dat steunt op het reglement van be
roepsplichten dat door de nationale 
raad van de Orde van Architecten is 
vastgesteld, nu dat reglement geen 
hinderende kracht heeft (2). 

(PLATEL T. « DE VOLKSVERZEKERING • N.V., 
VAN DEN BROECK) 

ARREST 

(A.R. nr. 4676) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1136, 1137, 
1142, 1147, 1789, 1792 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4 van de wet van 20 februari 
1939 op de bescherming van de titel en 
van het beroep van archtect, voor zoveel 
nodig artikel 28 van het door de natio
nale raad van de Orde van Architecten 
vastgesteld reglement van beroepsplich
ten, goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 5 juli 1967, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat niet betwist is « dat (eiser) 
door de bouwheer werd geconsulteerd 
met betrekking tot de plaatsing van een 
haardvuur in het lokaal waar oorspron
kelijk een badkamer moest komen », de 
aansprakelijkheid van eiser voor de door 
de brand ontstane schade aanhoudt op 
grond dat : rekening houdend met de 
specifieke taken van een architect, het 
ten onrechte is dat eiser zijn aansprake
lijkheid voor het schadegeval betwist; ei
ser in zijn hoedanigheid van architect de 
technische raadgever was van de bouw
heer met betrekking tot de verbouwings
werken aan de villa van laatstgenoemde; 
het hem behoorde, wanneer hij - zeals 
ter zake - wist dat een wijziging aan 
een door hem gemaakt en onder zijn toe
zicht uitgevoerd plan zou gebracht wor-

(1) Zie Cass., 3 maart 1978 (A.C., 1978, 780). 

(2) Zie Cass., 23 juni 1970 (A.C., 1970, 1006f 
Een nieuw reglement, goedgekeurd bij K.B. 18 
april 1985, is in werking getreden op ·T ·juiii 
1985 (Belgisch Staatsblad, 8 mei 1985). 

den, de bouwheer te wijzen op mogelijke 
gevaren die de wijziging kan meebren
gen; hij daartoe des te meer gehouden 
was, nu, enerzijds, hij vooraf door de 
bouwheer minstens geconsulteerd werd 
met betrekking tot de plaatsing van het 
haardvuur, anderzijds, hij zich bereid 
verklaard had de door de aannemer in 
dat verband uitgevoerde metselwerken 
op te meten; ten slotte, hij tijdens de uit
voering van de door hem geconcipieerde 
plans (toen beslist werd, in strijd met 
zijn concept, niets aan de kunstige 
schouw te wijzigen) duidelijk heeft kun
nen bemerken (wat de gerechtsdeskundi
ge eerst na gedeeltelijke afbraak heeft 
kunnen zien) hoe het verloop was van de 
schouwpijpen, en de gevaren kon ken
nen verbonden aan een foutief gebruik 
van een van de rookkanalen; wat de 
archtiect betreft, erop gewezen moet 
worden dat deze, vermits hij de verant
woordelijkheid droeg voor de volledige 
uitvoering van de werken, in die mate de 
toezichtsplicht had zich ervan te verge
wissen dat het haardvuur, waarvan hij 
de plaatsing niet had afgekeurd, aange
sloten was op de juiste schouwpijp, 

terwijl, eerste onderdeel, de contrac
tuele verbintenis van de architect toe
zicht uit te oefenen op de uitvoering van 
de werken inhoudt dat de architect toe
zicht moet uitoefenen op de werken 
waarvoor hij een architecturale opdracht 
als gedefinieerd in artikel 28 van het 
door de nationale raad van de Orde van 
Architecten vastgesteld reglement van 
beroepsplichten goedgekeurd bij konink
lijk besluit van 5 juli 1967, ontving en de
ze opdracht, behoudens strijdig beding, 
onder meer het uitwerken en opmaken 
van de plans omvat; de verbintenis van 
de architect toezicht uit te oefenen op de 
werken derhalve niet inhoudt dat hij toe
zicht moet uitoefenen op werken, in casu 
het plaatsen van een open haardvuur, 
waarover hij, luidens de vaststellingen 
van het arrest, slechts « geconsulteerd 
(werd) met betrekking tot de plaatsing », 
en waarvoor hij derhalve geen archi
tecturale opdracht kreeg; de contractuele 
aansprakelijkheid van de architect, over
eenkomstig de artikelen 1137, 1142, 1147, 
1782 en 1792 van het Burgerlijk Wet
hoek, derhalve eveneens beperkt is tot 
het niet-naleven van verbintenissen die 
steunen op een algemene aan de archi
tect toevertrouwde • architecturale op
dracht » of op een specifieke contractu
eel vastgelegde verplichting en, overeen
komstig artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, de rechter aan een geldig ge-
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sloten overeenkomst niet meer rechtsge
volgen kan toekennen dan die welke ze 
wettig tussen partijen heeft, zodat het 
arrest, door te oordelen dat eiser de 
« toezichtsplicht had zich ervan te verge
wissen dat het haardvuur aangesloten 
was op de juiste schouwpijp » omdat hij 
« minstens geconsulteerd werd met be
trekking tot de plaatsing van het haard
vuur » en omdat hij << de plaatsing van 
het haardvuur niet had afgekeurd », zon
der vast te steilen dat hij een architectu
rale opdracht ontvangen had - hetgeen 
door eiser bij conclusie werd betwist -
met betrekking tot dit « plaatsen » van 
het open haardvuur, noch dat door een 
specifiek contractueel beding zijn toe
zichtsverplichting werd uitgebreid tot 
werken waarvoor hij geen plans moest 
ontwerpen, enerzijds, van de artikelen 
1137, 1142, 1147, 1789 en 1792 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt, anderzijds, 
door aan de overeenkomst, gesloten tus
sen de architect (eiser) en de bouwheer 
(tweede verweerder), meer rechtsgevol
gen toe te kennen dan de gevolgen die 
dergelijke overeenkomst wettelijk tussen 
partijen had, de aan deze overeenkomst 
toekomende bindende kracht miskent 
(schending van de artikelen 1134 en 1136 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, artikel 4 van de wet 
van 20 februari 1939 op de bescherming 
van de titel en van het beroep van archi
tect bepaalt dat de Staat, de provincies, 
de gemeenten, de openbare instellingen 
en de particulieren een beroep moeten 
doen op de medewerking van een archi
tect voor het opmaken van de plans en 
de controle op de uitvoering der werken, 
voor welke door de wetten, besluiten en 
reglementen een voorafgaande toelating 
tot bouwen is opgelegd en artikel 28 van 
het door de nationale raad van de Orde 
van Architecten vastgesteld reglement 
van beroepsplichten, goedgekeurd bij ko
ninklijk besluit van 5 juli 1967, bepaalt 
dat een voiledige architecturale opdracht 
onder meer • de uitwerking en het op
maken van de plans » en « het toezicht 
op de uitvoering van de werken, tot bij 
de voiledige afwerking » omvat, uit voor
melde wetsbepalingen blijkt dat een ar
chitect aileen belast is met het uitoefe
nen van het toezicht op die werken 
waarvoor hij de plans uitwerkte en op
maakte, zodat het arrest, door te oorde
len dat eiser • de toezichtsplicht had zich 
ervan te vergewissen dat het haardvuur 
aangesloten was op de juiste schouw
pijp » omdat hij • minstens geconsul
teerd werd met betrekking tot de plaat-

sing van het haardvuur , en omdat hij 
<< de plaatsing van het haardvuur niet 
had afgekeurd », aan het wettelijk begrip 
<< controle >> of << toezicht op de uitvoering 
der werken >> een draagwijdte geeft die 
dit begrip wettelijk niet heeft (schending 
van artikel 4 van de wet van 20 februari 
1939 op de bescherming van de titel en 
van het beroep van architect en - voor 
zoveel nodig - van artikel 28 van het 
door de nationale raad van de Orde van 
Architecten vastgesteld reglement van 
beroepsplichten, goedgekeurd bij konink
lijk besluit van 5 juli 1967); 

derde onderdeel, het arrest, noch door 
bovenvermelde overwegingen noch door 
enige andere overweging, een antwoord 
inhoudt op het door eiser bij conclusie 
geformuleerd middel dat de uitoefening 
van toezicht over de uitvoering van der
gelijke leveringen en werk, namelijk af
wijkingen op uitsluitend initiatief van de 
bouwheer van de leveringen en werken 
door zijn architect ontworpen, praktisch 
onmogelijk is, omdat het toezicht van de 
architect er precies in bestaat dat hij na
gaat of de levering en het werk uitge
voerd worden, niet aileen op vakkundige 
wijze, maar ook in overeenstemming 
met zijn ontwerp en beschrijving, zodat 
het arrest, door bovenvermeld middel on
beantwoord te laten, niet regelmatig ge
motiveerd is, derhalve schending inhoudt 
van artikel 97 van de Grondwet : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat de partijen niet betwisten, 
eensdeels, dat verweerder, tijdens 
de uitvoering van de bouwwerken 
waarvoor eiser een algemene archi
tectenopdracht had, een wijziging in 
de originele bouwplans verlangde 
nopens de plaatsing van een haard
vuur, dat oorspronkelijk in de plans 
niet voorkwam en, anderdeels, dat 
de afwijking van het eerste geconci
pieerde ontwerp niet werd uitge
voerd vooraleer eiser dienaangaande 
werd geraadpleegd; 

Overwegende dat, wanneer de op
drachtgever een wijziging van het 
originele plan verlangt, de architect 
deze slechts mag aanvaarden voor 
zover de veiligheid van het gebouw 
niet in het gedrang komt; dat, als 
echter naderhand blijkt dat zulks 
wel het · geval was, hij hiervoor aan
sprakelijk moet worden gesteld in-
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dien hij zijn client niet heeft gewe
zen op de nadelige gevolgen die 
deze afwijking kon meebrengen; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat, ten deze, eiser als 
technisch raadgever van de op
drachtgever toezicht diende uit te 
oefenen op het plaatsen van het 
haardvuur omdat de co6rdinatie van 
het geheel van het bouwwerk bin
nen de hem toevertrouwde archi
tecturale opdracht viel, aan deze 
overeenkomst niet meer rechtsgevol
gen toekent dan door de partijen be
doeld en de verbindende kracht er
van niet miskent; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser betoogt 
dat de architect die met een algeme
ne opdracht is belast, enkel toezicht 
moet uitoefenen op de uitvoering 
van de werken waarvoor hij de 
plans heeft opgemaakt en, tot sta
ving van zijn betoog, naar de bepa
lingen van artikel 28 van het door 
de nationale raad van de Orde van 
Architecten vastgesteld reglement 
van beroepsplicht verwijst; 

Overwegende dat artikel 39 van 
de wet van 26 juni 1963 tot instel
ling van een Orde van Architecten 
bepaalt dat de Koning op verzoek 
van de nationale raad aan de voor
schriften van de plichtenleer, inge
volge artikel 38 vastgesteld, bij een 
in ministerraad overlegd besluit bin
dende kracht kan verlenen; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 5 juli 1967, dat aan « het 
op 17 maart 1967 en 16 juni 1967 
door de nationale raad van de Orde 
van Architecten vastgesteld regle
ment » met ingang van 1 september 
1967 bindende kracht verklaart te 
ver!Emen, vermeldt dat bedoeld be
sluit genomen werd « op het advies 
van onze, op 2 juni 1967, in raad 
vergaderde ministers »;- · 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
het op 17 maart 1967 en 16 juni 1967 
vastgestelde reglement het voorwerp 

niet heeft uitgemaakt van een in mi
nisterraad overlegd koninklijk be
sluit, zeals door artikel 39 van de 
wet van 26 juni 1963 wordt vereist; 

Dat bedoeld reglement derhalve 
geen bindende kracht heeft, met het 
gevolg dat het onderdeel, voor zover 
het daarop steunt, niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 20 februari 1939 op de be
scherming van de titel en van het 
beroep van architect niets te maken 
heeft met de in het onderdeel aan
gevoerde grieven; dat het onderdeel, 
voor zover het afgeleid is uit de 
schending van deze wetsbepaling, 
niet ontvankelijk is; 

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

deelt dat de architect, wanneer hij, 
zoals ten deze, wordt geraadpleegd 
met betrekking tot een afwijking 
van een door hem geconcipieerd en 
onder zijn toezicht uitgevoerd plan, 
de opdrachtgever moet inlichten om
trent de nadelige gevolgen die de 
voorgestelde wijziging kan hebben, 
en dat de architect bovendien, als 
hij de opvattingen van de opdracht
gever niet heeft afgekeurd, verplicht 
is de vakkundige uitvoering van de 
werken na te gaan; 

Dat het arrest aldus de in het on
derdeel aangevoerde conclusie be
antwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

6 juni 1985 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse, Bayart en Van Ommeslaghe. 
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Nr. 608 

1• KAMER - 6 juni 1985 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - SCHENDING VAN DE VERMELDE BE
PALINGEN ONVOLDOENDE OM TOT VERNIETI
GING TE LEIDEN. 

Niet ontvankelijk is het middel dat niet 
aile wettelijke bepalingen vermeldt die 
geschonden zouden zijn indien het ge· 
grond was, wanneer de schending van 
de vermelde bepalingen onvoldoende is 
om tot vernietiging van de bestreden 
beslissing te Jeiden (1). 

(A.G. VAN 1830 T. « HEBEL GASBETONWERK 
ALZENAU » GMBH, BELLEKENS P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4689) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

doordat het arrest, met bevestiging 
van het vonnis van de rechtbank van 
koophandel, de vordering van eiseres tot 
betaling van de bedragen die zij als 
wetsverzekeraar van de werkgever van 
het slachtoffer had uitgekeerd aan de 
echtgenote van het slachtoffer, en die zij 
wilde verhalen op de voor het ongeval 
aansprakelijke personen, afwijst op 
grond « dat de lading op correcte wijze 
was gestuwd, dat geen fout van (tweede 
verweerster) kan verweten worden, dat 
het schadegeval zich heeft voorgedaan 
tijdens het lossen van de vrachtwagens 
en geen uitstaan heeft met het vervoer, 
dat het feit dat de bestuurder van (twee
de verweerster) zou geholpen hebben bij 
het lossen geen aansprakelijkheid van 
(tweede verweerster) tot gevolg heeft, 
daar het vaststaat dat het initiatief tot 
het doorknippen van de metalen banden 
die de welfsels bijeenhielden aan de 

(1) Cass., 12 mei 1980 (AC., 1979-80, nr. 578); 
zie ook Cass., 22 nov. 1984, A.R. nr. 7064 
(A.C., 1984-85, nr. 189). 

werknemers van de Algemene Onderne
mingen V.A.G. N.V. is toe te schrijven, 
dat eerste (verweerster) stelt dat deze 
manier van afladen wei niet normaal is 
maar op zichzelf geen risico zou moeten 
meebrengen indien normale voorzorgs
maatregelen werden genomen, dat moet 
aangenomen worden dat niet de te korte 
houten onderlegbalken de oorzaak van 
het ongeval zijn vermits deze een vol
doende steun uitmaakten zolang de welf
sels per vier aaneengebonden bleven, dat 
de werknemers van Algemene Bouwon
dernemingen V.A.G. N.V. ervoor moesten 
waken dat hun ingrijpen met de nodige 
voorzichtigheid gebeurde, dat zij desbe
treffend in gebreke zijn gebleven, ver
mits zij zelf niet hebben opgemerkt dat 
de onderliggende houten balken korter 
werden dan de weefsels, dat zij dit had
den moeten zien en hadden moeten na
gaan of in die' omstandigheid het wei 
verantwoord was de metalen banden los 
te knippen zonder bijkomende onder
steuningen te plaatsen; dat uit de aangif
te van het arbeidsongeval blijkt dat de 
oorzaak van het ongeval te wijten is aan 
het feit dat de houten liggers onder deze 
dakplaten niet dezelfde lengte hadden, 
dat deze opvatting niet vermag de aan
sprakelijkheid lastens eerste (verweer
ster) te leggen, dat aileen de algemene 
ondernemingen V.A.G. N.V. de fout heeft 
begaan die in noodzakelijk oorzakelijk 
verband tot de schade staat », 

terwijl, in geval van onrechtmatige 
daad van meerdere personen slechts kan 
beslist worden dat de fout van een van 
hen niet in oorzakelijk verband staat tot 
de schade, indien wordt vastgesteld dat 
de schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, ook zou veroorzaakt zijn zonder de 
fout van die persoon; het arrest derhalve, 
door te beslissen dat « aileen de algeme
ne ondernemingen V.A.G. N.V. de fout 
heeft begaan die in noodzakelijk oorza
kelijk verband tot de schade staat •, zon
der vast te stellen dat de schade, zoals 
zij zich heeft voorgedaan, ook zou ver
oorzaakt zijn zonder de fout van ver
weersters of een van hen, die erin be
stond te korte onderlegbalken te hebben 
aangebracht, het wettelijk oorzakelijk
heidsbegrip neergelegd in de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
miskent: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door eerste verweerster te
gen het middel opgeworpen en hier
uit afgeleid dat, vermits uit de 
uiteenzetting van de feiten, opgeno-
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men in het arrest, blijkt dat tussen 
de verzekerde van eiseres en eerste 
verweerster een contractuele rechts
verhouding bestond, het hof van be
roep de door eiseres aangevoerde 
aansprakelijkheid van de verweer
sters aan de toepasselijke rechtsre
gels met betrekking tot de contrac
tuele aansprakelijkheid toetst; dat 
derhalve de aangehaalde schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek niet tot ver
nietiging van de bestreden beslis
sing kan leiden : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat tussen de verzekerde van 
eiseres en de verweersters overeen
komsten betreffende de verkoop, het 
laden en het vervoer van de koop
waren werden gesloten; 

Dat het arrest beslist dat de la
ding op correcte wijze was gestuwd 
en dat het ongeval niets te maken 
heeft met het vervoer; dat het arrest 
aldus het vraagstuk uitsluitend op 
grond van de contractuele rechtsver
houding onderzoekt; 

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

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

6 juni 1985 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal - Advocaten : mrs. Nelis
sen Grade, Biitzler en De Gryse. 

Nr. 609 

1 e KAMER - 6 juni 1985 

1° BEVOEGDHEID EEN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - ECHTSCHEIDING -
PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - DRAAGWIJD
TE. 

2° OPENBARE ORDE - BURGERLIJKE 

ZAKEN - ECHTSCHEIDING - PLAATSELIJKE 
BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE. 

3° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - RECHTSPLEG!NG -
.BEVOEGDHEID - PLAATSELIJKE BEVOEGD
HEID - AFWIJZING - VERMOEDEN. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR
GERLIJKE ZAKEN - PLAATSELIJKE BE
VOEGDHEID - ECHTSCHEIDING - VERSCHIJ
NING VOORGESCHREVEN DOOR ART. 1257 
GER.W. - AFWIJZING VAN DE PLAATSELIJKE 
BEVOEGDHEID - VERMOEDEN. 

5° BEWIJS - VERMOEDENS - BEVOEGD
HEID - PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID -
ECHTSCHEIDING - VERSCHIJNING VOORGE
SCHREVEN DOOR ART. 1257 GER.W. - AFWIJ
ZING VAN DE PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID 
- VERMOEDEN. 

1" en 2" De wetsbepalingen betreffende 
de plaatselijke bevoegdheid inzake 
echtscheiding raken niet de openbare 
orde. 

3", 4" en 5" De partij die niet verschijnt 
tijdens de voorafgaande poging tot ver
zoening, voorgeschreven door artikel 
1257 Ger. W., wordt vermoed, naar Juid 
van artikel 630, 3 • lid, Ger. W., de be
voegdheid van de rechter voor wie de 
zaak aanhangig is, af te wijzen. 

(G ... T. V ... D ... E ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4693) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 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, 6, § 1, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, ondertekend 
op 4 november 1950 te Rome, goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, 6, 232, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij de wetten van 1 juli 1974 
en 2 december 1982, 628, 1", 630, 700, 774, 
854, 1042, 1068, 11311, 2", 1254, 1265, 1257, 
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1258, 1261bis, 1261 van het Gerechtelijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 10 fe
bruari 1976, en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbied voor het recht 
van verdediging, 

doordat het arrest de door verweerder 
tegen eiseres ingestelde vordering tot 
echtscheiding ontvankelijk verklaart op 
grond : dat ter zake de territoriale be
voegdheid bij artikel 628, 1°, van het Ge
rechtelijk Wetboek op dwingende wijze 
is vastgesteld; dat het echter geen regel 
van openbare orde betreft; dat derhalve 
de exceptie van onbevoegdheid in limine 
litis dient opgeworpen; dat eiseres be
wuste exceptie opwierp bij conclusie 
neergelegd op 25 augustus 1982 nadat 
verweerder, bij exploot betekend op 19 
mei 1982, de dagvaarding ten gronde had 
uitgebracht; dat de neerlegging van het 
verzoekschrift de aanvang van de rechts
pleging uitmaakt en de exceptie van ter
ritoriale onbevoegdheid diende opgewor
pen bij de verschijning in verzoening 
voor de voorzitter van de rechtbank, al
waar uitspraak over de bevoegdheid had 
kunnen geschieden; dat eiseres echter 
niet verscheen op 3 mei 1982, datum 
waarop bij toepassing van artikel 1257 
van het Gerechtelijk Wetboek de ver
schijning van partijen bevolen werd; dat, 
nu de exceptie van territoriale onbe
voegdheid niet in limine litis opgeworpen 
werd, ze niet toelaatbaar was; dat derhal
ve de toekenning van de zaak aan de 
aangezochte rechter - ten deze de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Meche
len - definitief bleef en ten onrechte de 
zaak naar de rechtbank te Brussel ver
wezen werd; dat weliswaar voor de eer
ste rechter verweerder zich aansloot bij 
de vraag door eiseres in subsidiaire orde 
gesteld om de zaak naar laatstvermelde 
rechtbank te verwijzen en thans de be
streden beslissing bijtreedt waarbij op 
deze vraag ingegaan werd, maar dat 
zulks niet belet dat de ontoelaatbaarheid 
van de laattijdig opgeworpen exceptie 
van territoriale onbevoegdheid wordt uit
gesproken vermits de regeling van de be
voegdheidsincidenten de openbare orde 
raakt; dat, nu de opgeworpen exceptie 
van onbevoegdheid ontoelaatbaar is, het 
irrelevant is in te gaan op de thesis van 
eiseres volgens welke de voorafgaande 
procedurepoging tot verzoening nietig, 
gevolglijk de vordering tot echtscheiding 
niet ontvankelijk zou zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, de vooraf
gaande rechtspleging tot de echtschei
ding wegens bepaalde feiten, gegrond op 
de feitelijke scheiding der echtgenoten, 

en die bestaat in de neerlegging van het 
verzoekschrift en de verschijning der 
partijen voor de voorzitter van de recht
bank, geen contentieus karakter heeft in 
die zin dat de exceptie van onbevoegd
heid, ratione loci, die niet van openbare 
orde is, alsdan niet opgeworpen zijnde, 
voortaan niet ontvankelijk zou zijn daar 
ze niet opgeworpen werd voor alle excep
ties of verweer; immers gedurende deze 
verschijning der echtgenoten de voorzit
ter de bedenkingen houdt die hij nuttig 
acht om hun verzoening te bewerken, zo
dat deze voorafgaande procedure geen 
actueel contentieus karakter heeft; het 
doe! van deze procedure hoofdzakelijk 
bestaat in het bereiken van de verzoe
ning hetgeen inhoudt dat tegen de vorde
ring geen verweer als dusdanig gevoerd 
wordt; dientengevolge de onbevoegdheid 
ratione loci, die eiseres primair inriep in 
haar eerste conclusie na de dagvaarding 
over de grond voor de rechtbank te Me
chelen, daar de laatste echtelijke ver
blijfplaats en ook de woonplaats van ei
seres te Grimbergen was, wei voor alle 
excepties en verweer, en dus « in limine 
litis » werd opgeworpen, zodat het arrest 
ten onrechte deze exceptie wegens laat
tijdigheid verwerpt (schending van arti
kelen 628, 1°, 700, 854, 1254, 1256, 1257, 
1258, l260bis, 1261 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 232, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, nu eiseres in de 
loop van de voorafgaande rechtspleging 
tot echtscheiding voor de voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Me
chelen op 3 mei 1982 voor de verzoening 
niet verschenen is en dus verstek liet 
gaan, zij vermoed werd de bevoegdheid 
af te wijzen van de Rechtbank te Meche
len, waar de zaak aanhangig was; het ar
rest derhalve met miskenning van dit 
wettelijk vermoeden beslist dat eiseres 
de onbevoegdheid niet voor alle excep
ties of verweer, zijnde « in limine litis » 
opgeworpen heeft (schending van de ar
tikelen 628, r, 630, laatste lid, 854 en 
1258 van het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, nu verweerder het 
beroepen vonnis waarbij de zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
verwezen werd, bijtrad, het arrest ten 
onrechte van ambtswege de laattijdig
heid van de door eiseres ingeroepen ex
ceptie van onbevoegdheid « ratione loci » 
heeft opgeworpen; immers de bevoegd
heid « ratione loci • in zake echtschei
ding wegens bepaalde feiten niet van 
openbare orde is, zodat het arrest zich 
ten onrechte daarover uitspreekt en be-
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slist over een geschil dat aan het hof van 
beroep niet was onderworpen (schending 
van artikelen 6 van het Burgerlijk Wet
hoek, 628, 1", 1068 en 1138, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

vierde onderdeel, het tegenstrijdig, 
duister en dubbelzinnig is te beslissen 
enerzijds dat de territoriale bevoegdheid 
inzake echtscheiding op grond van arti
kel 628, 1", van het Gerechtelijk Wetboek 
niet van openbare orde is, en anderzijds 
dat de regeling van het bevoegdheidsin
cident, daarover ontstaan, de openbare 
orde raakt (schending van artikel 97 der 
Grondwet); 

vijfde onderdeel, het arrest, door de 
door eiseres ingeroepen exceptie van on
bevoegdheid af te wijzen van ambtswege 
op een grond die door verweerder niet 
was ingeroepen geworden, namelijk de 
laattijdigheid, zonder de debatten te her
openen ten diende eiseres toe te laten 
zich tegen deze grond te verdedigen, de 
rechten van de verdediging miskent 
(schending van artikel 6, § 1, van de Con
ventie van 4 november 1950, 774, 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek, en van 
het algemeen rechtsbeginsel) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 628, 1•, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de rechter van de plaats van 
de laatste echtelijke verblijfplaats of 
van de woonplaats van de verweer
der uitsluitend bevoegd is om ken
nis te nemen van de vorderingen tot 
echtscheiding op grond van bepaal
de feiten; dat echter de wetsbepalin
gen omtrent de territoriale bevoegd
heid in zake echtscheiding de open
bare orde niet raken; 

Overwegende dat bijgevolg de on
bevoegdheid van de rechter voor wie 
de zaak aanhangig is, kan worden 
aangevoerd op voorwaarde dat de 
exceptie wordt opgeworpen in limi
ne litis; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres niet verscheen op 3 
mei 1982, datum waarop met toepas
sing van artikel 1257 van het Ge
rechtelijk Wetboek de verschijning 
van de partijen werd bevolen, maar 
dat zij, bij haar conclusie neerge
legd op 25 augustus 1982, de be
voegdheid van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Mechelen afwees 
nadat de tegenpartij haar ten gron
de had gedagvaard; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 630, derde lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, « van de ver
weerder die niet verschijnt, wordt 
vermoed dat hij de bevoegdheid af
wijst van de rechter voor wie de 
zaak aanhangig is »; 

Overwegende dat het hof van be
roep voornoemd wettelijk vermoe
den miskent, door te beslissen dat 
eiseres de territoriale bevoegdheid 
van de eerste rechter niet meer 
mocht afwijzen daar zij de bewuste 
exceptie niet had opgeworpen tij
dens de voorafgaande poging tot 
verzoening, uit welke beslissing het 
hof van beroep afleidt dat de zaak 
definitief aan de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Mechelen toegewe
zen was gebleven; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat er geen aanlei

ding bestaat tot het onderzoek van 
de andere onderdelen; 

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

6 juni 1985 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 610 

1 • KAMER - 7 juni 1985 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING EN VENNOOTSCHAPSBE-
LASTING BF.DRIJFSINKOMSTEN 
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BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN- BEZOLDI
GINGEN, PENSIOENEN, RENTEN OF ALS ZODA
NIG GELDENDE TOELAGEN, AAN PERSONEEL
SLEDEN TOEGEKEND EN DIE VOOR DE VER
KRIJGERS INKOMSTEN ZIJN IN DE ZIN VAN 
ART. 20, 2°, A, OF 5°, DIE NIET ZIJN VRIJGE
STELD KRACHTENS ART. 1ol, § 4 - AANNE
MING IN MINDERING VAN DE INKOMSTEN 
VAN DE WERKGEVER- VEREISTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - VEN
NOOTSCHAPSBELASTING - VASTSTELLING 
VAN DE TOTALE BELASTBARE NETTO-INKOM
STEN - BEDRAGEN DIE INGEVOLGE ART. 47, 
§ 1, W.I.B. IN DE BELASTBARE GRONDSLAG 

ZIJN OPGENOMEN - BIJZONDERE AANVUL
LENDE AANSLAG BEDOELD IN ART. 132 VAN 
DIT WETBOEK VERSCHULDIGD OVER DIE BE
DRAGEN. 

1 o De Jasten die met name voortvloeien 
uit bezoldigingen, pensioenen, renten 
of als zodanig geldende toelagen die 
voor de verkrijgers inkomsten zijn in 
de zin van art. 20, 2°, a, of 5°, W.I.B., 
en die niet zijn vrijgesteld krachtens 
art. 41, § 4, W.I.B., worden slechts in 
mindering aangenomen wanneer daar· 
omtrent bewijs wordt verstrekt do01 
het inleveren van in de door de Ko· 
ning bepaalde vormen en termijnen 
gestelde individuele fiches en samen· 
vattende opgaven. 

2° De bijzondere aanvullende aanslag be· 
doeld in art. 132 W.I.B. wordt berekena 
over de bedragen die in de belastbare 
grondslag zijn opgenomen ingevolge 
art. 47, § 1, van dat wetboek, wanneez 
het een vennootschap betreft. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. « HESSENNATIE CAR HANDLING > N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1192 N) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 47, § 1, en 132 van 
het W ethoek van de Inkomstenhelastin
gen; 

doordat het arrest heslist dat, wanneer 
de administratie de verkrijgers van he
zoldigingen, ten deze toegekend in de 

vorm van voordelen in natura, kende of 
kon kennen, derwijze dat zij de gelegen
heid had deze verkrijgers te helasten 
hinnen de wettelijke termijnen, het he
wijs door middel van overlegging van in
dividuele fiches en samenvattende opga
ven niet meer moet worden geleverd 
overeenkomstig artikel 47, § 1, van het 
Wethoek van de Inkomstenhelastingen 
en dat, zodoende, deze voordelen in natu
ra niet kunnen heschouwd worden als 
niet hewezen lasten of hedragen in de 
zin van artikel 132 van hetzelfde wet
hoek, ondanks het feit dat deze voor de 
verkrijgers helasthare voordelen niet 
werden verantwoord op de wijze voorge
schreven in voormeld artikel 47, § 1, en 
ondanks de omstandigheid dat de ver
werping als hedrijfsuitgaven met toepas
sing van laatstvermelde wetshepaling 
niet werd hetwist, zodat de hijzondere 
aanslag in de vennootschapshelasting, 
voorgeschreven onder artikel 132 van 
meervermeld wethoek, niet toepasselijk 
wordt geacht, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 47, 
§ 1, van het Wethoek van de Inkomsten
helastingen, zoals het is aangevuld, res
pectievelijk aangepast, door de wet van 
25 juni 1973 tot wijziging van het even
gemeld wethoek (artikel 17, Belgisch 
Staatsblad, 6 juli 1973, hlz. 8063) en de 
wet van 5 januari 1976 hetreffende de 
hudgettaire voorstellen 1975-1976 (artikel 
22, Belgisch Staatsblad, 6 januari 1976, 
hlz. 81), voorschrift dat de lasten be
staande uit onder meer hezoldigingen 
die voor de verkrijgers inkomsten zijn in 
de zin van artikel 20, 2°, a, van hetzelfde 
wethoek, slechts aftrekhare hedrijfsuit
gaven zijn voor zover daaromtrent het 
formeel hewijs wordt verstrekt door 
overlegging van individuele fiches en sa
menvattende opgaven, opgesteld over
eenkomstig de bepalingen tot uitvoering 
van artikel 220 van meervermeld wet
hoek en dat, hij gehreke van een derge
lijke verantwoording, de voormelde las
ten gevoegd worden hij de winsten of de 
haten van degene die ze betaald of toege
kend heeft, onverminderd de bij de wet 
hepaalde sancties in geval van ontdui
king; artikel 132 van hetzelfde wethoek, 
zoals het is gewijzigd door artikel 43 van 
voormelde wet van 25 juni 1973, de niet
naleving van de hepalingen van artikel 
47, § 1, inzonderheid tweede lid, boven
dien sanctioneert door een hijzondere 
aanslag in de vennootschapshelasting op 
te leggen aan de vennootschap die de 
formeel niet verantwoorde hezoldigingen 
of heloningen toekent; 
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tweede onderdeel, nu het hof van be· 
roep vaststelt dat de litigieuze sommen, 
ingevolge artikel 47, § 1, tweede lid, van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastin· 
gen, als verworpen uitgaven werden aan· 
gemerkt omdat zij niet in de vereiste 
vormen werden bewezen, zonder dat 
zulks door verweerster werd betwist, het 
ingevolge artikel 132 van hetzelfde wet· 
boek niet kan beslissen dat de aldaar 
voorgeschreven bijzondere aanslag in de 
vennootschapsbelasting niet mocht wor· 
den gevestigd, wegens de enkele omstan· 
digheid dat de administratie de genieters 
van de inkomsten kende of kon kennen, 
en de lasten aldus bewezen werden ge· 
acht, nu voormeld artikel 132 geen eigen 
bewijsregeling voorschrijft doch ter zake 
verwijst naar de bewijstechniek bepaald 
door artikel 47, § 1, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat verweerster zich verzet te
gen de toepassing van artikel 132 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen voor de aanslagjaren 
1976 en 1977 op voordelen in natura 
die zij aan personeelsleden heeft 
toegekend; 

Overwegende dat, volgens artikel 
47, § 1, van dit wetboek, zoals het 
door artikel 17 van de wet van 25 ju
ni 1973 is gewijzigd, de lasten be
staande uit toevallige of niet toeval
lige gratificaties en enigerlei andere 
vergeldingen die voor de verkrijgers 
inkomsten zijn in de zin van artikel 
20, 1°, 3° en 4°, slechts in aftrek wor
den aangenomen wanneer daarom
trent bewijs wordt verstrekt door 
juiste aanduiding van de naam en 
de woonplaats van de verkrijgers, 
alsmede van de datum der betalin
gen en van de aan ieder van hen 
toegekende sommen, de lasten 
slechts mogen worden afgetrokken 
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; de voormelde lasten, 
bij gebreke van een dergelijke ver
antwoording, worden gevoegd bij de 
winsten of de baten van degene die 
ze betaald of toegekend heeft, on
verminderd de bij de wet bepaalde 

sancties in geval van ontduiking; en 
artikel 132, eerste lid, van hetzelfde 
wetboek, zoals het door artikel 43 
van voormelde wet is gewijzigd, be
paalt dat een bijzondere aanvullen
de aanslag wordt gevestigd over de 
niet bewezen lasten of bedragen die 
ingevolge de artikelen 47, § 1, en 101 
in de belastbare grondslag zijn op
genomen; 

Overwegende dat uit die wetsbe
palingen voortvloeit dat de belas
tingplichtige, om de bedoelde lasten 
te mogen aftrekken, de identiteit 
van de verkrijgers, alsmede de da
tum der betalingen en de aan ieder 
van hen toegekende sommen moet 
verstrekken; dat het bewijs van de 
beloningen die innkomsten zijn in 
de zin van artikel 20, 2°, uitsluitend 
door overlegging van de vermelde 
documenten mag worden verstrekt; 
dat bij ontstentenis van het vereiste 
bewijs overeenkomstig de voorge
schreven vormen de lasten in de be
lastbare grondslag zijn opgenomen 
en een bijzondere aanvullende aan
slag wordt gevestigd; 

Overwegende dat het arrest, door
dat het beslist dat voormeld bewijs 
niet moest worden geleverd, nu de 
fiscus tijdig en met zekerheid wist 
wie de genieters waren van de toe
gekende bedragen, de artikelen 47, 
§ 1, en 132, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is 

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

7 juni 1985 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu· 
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Van Passel Marc, Antwer
pen. 
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Nr. 611 

1 e KAMER - 7 juni 1985 

KRANKZINNIGE - OVERBRENGING VAN 
KRANKZINNIGE VAN DE GESLOTEN AFDE
LING NAAR DE OPEN AFDELING VAN EEN 
KRANZINNIGENGESTICHT - VERNIEUWING 
VAN DE AANSTELLING ALS VOORLOPIGE BE
WINDVOERDER NIETTEGENSTAANDE DIE 
OVERBRENGING - ONWETTIGE BESLISSING 

Art. 33 Krankzinnigenwet wordt ge
schonden door de beslissing waarbij 
de aanstelling van de bijzondere of al
gemene voorlopige bewindvoerder, die 
door de vrederechter wordt aangewe
zen of benoemd op grand van de artt. 
29 en 30 van die wet, wordt vernieuwd, 
wanneer sedert die aanstelling de in 
een kranzinnigengesticht geplaatste 
persoon er niet meer gehouden wordt 
of wanneer is beslist dat de afzonde
ring in de waning niet meer noodzake
Jijk is; de bewoordingen « gehouden 
wordt " en « afzondering van de krank
zinnige in zijn waning " dienen te wor
den uitgelegd in de zin van gedwongen 
verblijf of vrijheidsbeneming en kun· 
nen derhalve geen betrekking hebben 
op het verblijf in een open afdeling, 
dat is een afdeling waar men vrij is 
opgenomen en die men naar goeddun· 
ken kan verlaten (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT 
T. MR. WILLEMS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4636) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent, 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 13, 29, 30, 
31, 33 en 34 van de wet van 18 juni 1850, 
op de behandeling van de krankzinnigen, 
gewijzigd door de wetten van 7 april 
1964 en 7 mei 1973, 

(1) Zie Cass., 31 mei 1978 (A.C., 1978, 1157). 

doordat, eerste onderdeel, de bewijs
kracht van het door de directeur van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Jan-Bap
tist te Zelzate op datum van 12 septem
ber 1980 afgeleverde attest van decolloca
tie wordt miskend door de aanhalingen 
van het verslag van de familieraad dat 
tot grondslag dient voor de beschikking 
van de Vrederechter van het kanton Zel
zate van 3 april 1984, namelijk door te 
stellen dat de gezondheidstoestand van 
Kamiel De Cock sinds zijn collocatie in 
feite niet was gewijzigd; 

tweede onderdeel, door een bijzondere 
voorlopige bewindvoerder aan te wijzen 
in het geval van een persoon die niet in 
een krankzinnigengesticht geplaatst of 
in zijn woning afgezonderd is, die niet 
onbekwaam verklaard is noch onder 
voogdij staat, noch krachtens artikel 
1246 van het Gerechtelijk Wetboek een 
voorlopige bewindvoerder heeft, de be
schikking van de Vrederechter van het 
kanton Zelzate van 3 april 1984, de arti
kelen 13, 29, 30, 31 en 34 van de wet van 
18 juni 1850 op de behandeling van de 
kranzinnigen schendt : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de bevoegdheid 
van de bijzondere of algemene voor
lopige bewindvoerder, die door de 
vrederechter wordt aangewezen of 
benoemd op grond van de artikelen 
29 en 30 van de wet van 18 juni 
1950, krachtens aritkel 33 van de
zelfde wet, van rechtswege ophoudt 
zodra de in een krankzinnigenge
sticht geplaatste persoon er niet 
meer « gehouden » wordt; dat de 
woorden « gehouden worden » zoals 
de termen « afzondering van de 
krankzinnige in zijn woning », met 
andere woorden sequestratie aldaar, 
gelnterpreteerd dienen te worden in 
de zin van gedwongen verblijf, dit is 
vrijheidsbeneming; 

Overwegende dat zodanige toe
stand een feitelijke toestand is die 
een einde kan nemen om verschei
dene redenen die niet noodzakelijk 
iets te maken hebben met de gene
zing van de patient; 

Overwegende dat het vonnis niet 
ontkent dat, ten aanzien van Kamiel 
De Cock, een maatregel van « decol
locatie » werd genomen en dat hij 
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sedertdien verpleegd wordt in een 
open afdeling; 

Overwegende dat de verpleging in 
een open afdeling echter noodzake
lijk onderstelt dat de patient vrijwil
lig is opgenomen en de afdeling 
eveneens naar goeddunken kan ver
laten; dat hieruit volgt dat voor
noemde patient niet meer in een 
krankzinnigengesticht, in de zin van 
artikel 33 van de wet van 18 juni 
1850, was « gehouden » en dat aan 
de bevoegdheid van de voorlopige 
bewindvoerder dientengevolge een 
einde was gekomen; 

Dat het vonnis, door er anders 
over te oordelen en de vordering 
van verweerder, die strekt tot ver
nieuwing van zijn aanstelling als 
voorlopige bewindvoerder, in te wil
ligen, voormeld artikel 33 schendt; 

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 Dendermonde, zitting houden
de in hoger beroep. 

7 juni 1985 - 1' kamer- Voorzitter en 
verslaggever : de h. Mahillon, afdelings
voorzitter - Gelijklu.idende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal. 

Nr. 612 

3' KAMER - 10 juni 1985 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG

Het mandaat van de afgevaardigde van 
het personeel in de ondernemingsraad 
neemt een einde indien hij geen lid 
meer is van de werknemersorganisatie 
die zijn kandidatuur heeft voorgedra
gen, hetzij omdat hij zelf ontslag heeft 
genomen, hetzij omdat hij door de or
ganisatie werd uitgesloten (1). (Art. 21, 
§ 1, tweede lid, 4•, Bedrijfsorganisatie
wet.) 

(DIERCKX EN FORD WERKE A.G. T. PROVINCIALE 
METAALBEWERKERSBOND A.B.V.V. LIMBURG, 

CAPIOT) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft ge
zegd: 

De voorziening stelt de vraag aan de 
orde of het mandaat van een personeels
afgevaardigde in de ondernemingsraad 
ook een einde neemt wanneer hij geen 
lid van zijn vakorganisatie meer is, om
dat deze hem heeft uitgesloten. 

Het ten deze toepasselijke artikel 21, 
§ 1, tweede lid, 4•, van de Bedrijfsorgani·· 
satiewet bepaalt dat het mandaat een 
einde neemt « indien de betrokkene geen 
lid meer is van de werknemersorganisa
tie die de kandidatuur heeft voorgedra
gen ». Deze tekst is zeer algemeen en is 
toepasselijk ongeacht de wijze waarop 
het lidmaatschap een einde heeft geno
men, zowel wanneer de afgevaardigde 
zelf ontslag heeft genomen, als wanneer 
de bond hem ontslagen heeft, om het 
even hoe of om welke reden. 

De parlementaire voorbereiding bevat 
geen enkele aanwijzing waaruit zou kun
nen worden afgeleid dat de wetgever de 
bedoeling heeft gehad aan de besproken 
bepaling een engere draagwijdte te ge
ven dan zij volgens haar bewoordingen 
heeft. 

Dit blijkt ook niet uit de passus waar
naar de eisers verwijzen. De Senaats
commissie heeft inderdaad een voorstel 
verworpen om aan de vakbonden het 
recht te geven zelf het mandaat van de 
door hen voorgedragen kandidaten in te 
trekken. 

Door verscheidene commissieleden 
werd, volgens het verslag, opgemerkt : 

« dat twee soorten van gelijkelijk 
rechtmatige overwegingen dienen in 
acht genomen. 

HEIDSCOMITE- MANDAAT VAN HET 1---------------
PERSONEELSLID - EINDE - AFGEVAARDIG- (1) Zie Cass., 26 nov. 1959 (A.C., 1960, 272); 
DE GEEN LID MEER VAN DE WERKNE- Cass., 18 apnl 1983, A.R. nr 6840 (A.C., 
MERSORGANISATIE. I 1982-83, nr 450) 
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Eensdeels client de vertegenwoordiger 
beschermd te zijn tegen humeurigheid, 
en tegen wijzigingen in de comite's, en 
client men hem derhalve de nodige waar
borgen te geven om zijn mandaat onaf
hankelijk en gewetensvol uit te kunnen 
voeren. 

Anderdeels moet men een einde kun
nen maken aan het mandaat van de ver
tegenwoordiger, wanneer deze een zware 
fout begaat of wanneer hij ophoudt deel 
uit te maken van de organisatie die hem 
heeft voorgesteld of van de groep die hij 
vertegenwoordigt. 

Aan deze tweeledige bezorgdheid 
wordt doelmatig tegemoet gekomen in 
de tekst van artikel 21, zoals deze in de 
wet voorkomt. » (2). 

De bepalingen van artikel 21 waarop 
de commissie zinspeelde, zijn die wel
ke thans voorkomen in § 1, tweede lid, 
4", 5" en 6" : het mandaat vervalt automa
tisch wanneer de afgevaardigde geen lid 
meer is van zijn vakbond (4") of wanneer 
hij niet meer behoort tot de categorie 
van werknemers die hem verkozen heeft 
(6"); de intrekking van het mandaat we
gens een ernstige tekortkoming moet 
door het arbeidsgerecht worden uitge
sproken op verzoek van de vakbond (5"). 

De bescherming tegen humeui-igheid 
die zijn onafhankelijkheid waarborgt, 
wordt verleend doordat de vakbond niet 
zelf over de intrekking van het mandaat 
mag beslissen, maar deze aan het ar
beidsgerecht moet vragen en dan nog 
maar aileen wegens ernstige tekortko
ming. 

Indirect kunnen de bonden wel een 
einde aan het mandaat van de afgevaar
digde maken door hem zijn lidmaat
schap van de bond te ontnemen. Maar 
dat heeft de Senaatscommissie niet wil
len beletten aangezien zij niet heeft ge
raakt aan de algemene bepaling dat het 
einde van het lidmaatschap automatisch 
ook het einde van het mandaat mee
brengt. 

Deze bepaling lijkt mij overigens te 
passen in het opzet van de regeling. Aan 
de vakbonden werd het monopolie ver
leend om kandidaten voor te dragen. De1 
personeelsafgevaardigden moeten dus 
het vertrouwen van de bond genieten, 
wat in beginsel inhoudt dat zij lid van de 
bond zijn. Wordt die normale vertrou
wensband verbroken, dan neemt meteen 
ook het mandaat een einde. Dat geldt in 

(2) Senaat, 1947-46, Gedr. St. nr. 469, biz. 24. 

alle gevallen waarin het lidmaatschap 
een einde neemt, ook wanneer het initia
tief van de bond uitgaat. En over dat lid
maatschap oordeelt deze uiteraard zelf 
overeenkomstig zijn statuten. De rechter 
kan wei oordelen of het lidmaatschap re
gelmatig, conform de statuten werd 
beilindigd, maar hij kan de organisatie 
niet voorschrijven om welke redenen en 
onder welke voorwaarden zij haar !eden 
wei of niet kan ontslaan of uitsluiten. 

De eisers verwijzen ook naar het ar
rest van 26 november 1959 (3). In deze 
zaak had de vakbond verklaard dat de 
afgevaardigde ophield dee! uit te maken 
van de bond « als lid dat de functies van 
vertegenwoordiger in de ondernemings
raad vermag uit te oefenen ». Deze be
slissing maakte volgens het arrest geen 
einde aan het mandaat, omdat zij geen 
einde aan het lidmaatschap van de bond 
maakte. Zij kwam erop neer het man
daat eigenmachtig in te trekken. En 
daartoe is de bond niet bevoegd als de 
afgevaardigde lid blijft. In dat geval kan 
de bond alleen de intrekking van het 
mandaat aan het arbeidsgerecht vragen 
op grond van een ernstige tekortkoming. 

Uit het arrest van 26 november 1959 
kan dus hoegenaamd niet worden afge
leid dat de uitsluiting van de afgevaar
digde uit zijn vakorganisatie zijn man
daat in de ondernemingsraad niet auto
matisch doet eindigen. Aan dit arrest ligt 
eerder de tegenovergestelde opvatting 
ten grondslag. 

• .. . 
Wanneer men aanneemt dat elke 

beiHndiging van het lidmaatschap van de 
vakbond - ook de uitsluiting door de 
bond zelf - een einde aan het mandaat 
maakt, is de beslissing van het arbeids
hof naar recht verantwoord. 

Want deze beslissing stelt duidelijk en 
ondubbelzinnig vast dat tweede verweer
der werkelijk en regelmatig uit de vak
bond is gesloten. 

Nu kan men van mening zijn dat de 
rechters te ver zijn gegaan in hun beoor
deling van de regelmatigheid van de uit
sluiting, omdat zij menen ook de rede
nen van de uitsluiting daarbij te mogen 
betrekken - dat mogen zij aileen om na 
te gaan of de vakbond geen misbruik 
van zijn recht heeft gemaakt. Maar ook 

(3) A.C., 1960, 272. 
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indien de desbetreffende overwegingen 
voor kritiek vatbaar zijn, tasten zij de 
wettigheid van de beslissing niet aan. 

Omdat de beslissing om de voornoem
de reden verantwoord is, doen ook de be
schouwingen van de eisers omtrent de 
toepassing van artikel 21, § 1, tweede lid, 
5°, van de Bedrijfsorganisatiewet en de 
daarmee verband houdende ernstige te
kortkoming niet ter zake. 

Het derde onderdeel van het middel 
mist feitelijke grondslag en het eerste 
faalt naar recht, waardoor het tweede en 
het vierde niet ontvankelijk worden bij 
gebrek aan belang. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4754) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 maart 1984 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, § 1, tweede lid, 
inzonderheid 5°, en, voor zoveel nodig, 4°, 
en vierde lid, 2°, van de wet van 20 sep
tember 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven, gewijzigd, wat § 1 be
treft, door de wetten van 16 januari 1967 
en 23 januari 1975, alsook 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek en van het al
gemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uit
spraak te doen over niet gevorderde za
ken, en van artikel 97 van de Grondwet; 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de door eerste 
verweerder tegen de eisers ingestelde 
vordering gegrond verklaart, ertoe strek
kende eiser, in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van de bij eiseres ingestelde 
ondernemingsraad, en eiseres, als werk
gever, verantwoordelijk voor de inrich
ting en de goede werking van deze on
dernemingsraad, te horen bevelen niet 
meer tweede verweerder, doch het 
plaatsvervangend lid voor de vergaderin
gen van de ondernemingsraad op te roe
pen, zulks op volgende gronden : « 1 o de 
rechter beschikt over een bevoegdheid 
van marginale toetsing van de redenen 
voor de uitsluiting van de werknemer uit 
de vakorganisatie; dit betekent geenszins 
dat hij zich met het beleid van de bond 
inlaat, maar dat hij de uiterste rand af
bakent waarbuiten de vrije beleidsuitoe
fening niet kan gaan zonder kennelijk 

onredelijk te worden en bijgevolg niet 
meer aanvaardbaar te zijn; 2° dit moet 
zowel in de relatie van de bond met zijn 
lid als zodanig bekeken worden als ter
zake van de weerslag op de werking van 
de ondernemingsraad die in zijn wezen 
als instituut met een wettelijke opdracht 
moet erkend worden; 3° aan de hand van 
de feitelijke gegevens ( ... ) komt het Hof 
niet tot de overtuiging dat de vakbond 
ten aanzien van zijn lid excessief is op
getreden of de ondernemingsraad op een 
onaanvaardbare wijze gemanipuleerd 
heeft; 4° de uitsluiting blijft dus bestaan 
en het mandaat in kwestie is daardoor 
tot een einde gekomen », 

terwijl, eerste onderdeel, zoals de ei
sers in hun conclusies lieten gelden, 
wanneer een lid van de ondernemings
raad dat het personeel vertegenwoordigt 
en als kandidaat door een werknemers
organisatie werd voorgedragen, door de
ze organisatie als lid wordt uitgesloten, 
het mandaat van het betrokken lid in de 
ondernemingsraad geen einde neemt 
door deze, gebeurlijk zelfs niet kennelijk 
onredelijke of niet onwillekeurige, uit
sluiting uit de werknemersorganisatie 
die zijn kandidatuur voordroeg, doch en
kel in geval van intrekking van het man
daat door de arbeidsgerechten wegens 
ernstige tekortkoming, zodat het arrest, 
dat vaststelt dat tweede verweerder door 
de werknemersorganisatie die zijn kan
didatuur had voorgedragen als lid van de 
ondernemingsraad, werd uitgesloten, 
maar dat zelf geen ernstige tekortko
ming van tweede verweerder in aanmer
king neemt, aan het Hof niet de moge
lijkheid biedt toezicht uit te oefenen over 
de wettigheid van zijn beslissing (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), en 
bovendien niet wettig kon beslissen dat 
het mandaat van tweede verweerder in 
de door eiseres ingestelde ondernemings
raad was beeindigd, op grand van de en
kele overweging dat bedoelde werkne
mersorganisatie, thans eerste verweer
der, bij de uitsluiting van tweede ver
weerder, niet excessief is opgetreden of 
de ondernemingsraad niet op een onaan
vaardbare wijze heeft gemanipuleerd, en 
dat de uitsluiting uit de vakorganisatie 
derhalve blijft bestaan (schending van 
artikel 21, § 1, inzonderheid 5°, en, voor 
zoveel nodig, 4°, van de wet van 20 sep
tember 1948); het arrest, nu het zijn be
slissing dat aan het mandaat van tweede 
verweerder in de ondernemingsraad van 
eiseres een einde is gekomen, niet wette
lijk verantwoordt noch regelmatig moti
veert, en aldus de zoeven opgesomde 
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wetsbepalingen schendt, zijn beslissing 
dat eiser, in zijn hoedanigheid van voor
zitter van de ondernemingsraad, en ei
seres, als werkgever, verantwoordelijk 
voor de inrichting en goede werking van 
deze ondernemingsraad, vanaf 21 juni 
1981 het plaatsvervangend lid voor de 
vorming en de wedersamenstelling van 
deze raad moeten roepen, evenmin wet
telijk verantwoordt noch regelmatig mo
tiveert daar aan het mandaat van het ef
fectief lid, tweede verweerder, geen 
einde is gekomen, zulks althans niet 
werd beslist op een wijze die aan het 
Hof de mogelijkheid biedt toezicht op de 
wettigheid van de getroffen beslissing 
uit te oefenen (schending van de artike
len 21, § 1, vierde lid, 2°, van de wet van 
20 september 1948 en 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het arrest evenmin 
impliciet vaststelt dat tweede verweerder 
een ernstige tekortkoming heeft begaan 
waardoor de beeindiging van zijn man
daat in de ondernemingsraad van eiseres 
zou worden gerechtvaardigd, daar de 
kwalificatie van zijn uitsluiting uit de 
vakorganisatie die zijn kandidatuur had 
voorgedragen, als • niet excessief » en 
als « geen onaanvaardbare manipulatie 
inhoudende van de ondernemingsraad » 
geenszins impliceert dat tweede verweer
der een ernstige tekortkoming zou heb
ben begaan, maar integendeel, volgens 
het arrest zelf, enkel inhoudt dat eerste 
verweerder, door tweede verweerder van 
zijn ledenlijst te schrappen, niet kenne
lijk onredelijk is geweest en geen onaan
vaardbare beslissing heeft getroffen, me
de gelet op de werking van de onderne
mingsraad, als instantie bekleed met een 
wettelijke opdracht; voormelde kwalifica
tie derhalve enkel inhoudt dat eerste 
verweerder geen ernstige tekortkoming 
heeft begaan, maar niet dat tweede ver
weerder zelf een zodanige tekortkoming 
zou hebben begaan, daar, in het kader 
van een marginale toetsing van de rede
nen voor zijn uitsluiting, ook een Iichte 
tekortkoming, ja zelfs ook een niet fou
tieve omstandigheid of gedraging, als 
niet excessief kan worden opgevat; het 
arrest derhalve zijn beslissing ten aan
zien van de eisers dat het plaatsvervan
gend lid voor de vorming en de wedersa
menstelling van de ondernemingsraad 
moest worden opgeroepen, niet wettelijk 
verantwoordt (schending van de opge
somde wetsbepalingen, met uitsluiting 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het in elk geval niet 
duidelijk is of de appelrechters, door de 

uitsluiting van tweede verweerder als lid 
van de werknemersorganisatie die zijn 
kandidatuur voor de ondernemingsraad 
had voorgedragen, te bestempelen als 
« niet excessief » en als « geen onaan
vaardbare manipulatie van de onderne
mingsraad » inhoudend, te kennen geven 
dat deze uiterste rand waarbuiten de 
vrije beleidsuitoefening door de be
stuursorganen van eerste verweerder 
niet kon treden zonder kennelijk onrede
lijk te worden, volgens de rechters niet 
exessief is, in welk geval hun beslissing 
dat het mandaat van tweede verweerder 
in de ondernemingsraad van eiseres een 
einde heeft genomen door deze niet 
exessieve uitsluiting uit de vakorganisa
tie die zijn kandidatuur had voorgedra
gen, niet wettelijk verantwoord is noch 
regelmatig gemotiveerd (zoals aange
toond in het tweede onderdeel), dan wei 
of de appelrechters, door de uitsluiting 
van tweede verweerder aldus te kwalifi
ceren, impliciet te kennen geven dat hij
zelf een ernstige tekortkoming heeft be
gaan; de beslissing van het arrest ten 
aanzien van de eisers derhalve op dub
belzinnige gronden berust (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, voor zover de vast
stelling van het arrest dat de uitsluiting 
van tweede verweerder uit de vakorgani
satie die zijn kandidatuur voor de onder
nemingsraad had voorgedragen, niet ex
cessief was en geen onaanvaardbare 
manipulatie van de ondernemingsraad 
uitmaakte, zou kunnen worden gei'nter
preteerd als een impliciete vaststelling 
dat tweede verweerder inderdaad een 
ernstige tekortkoming zou hebben be
gaan, het arrest alsdan uitspraak zou 
hebben gedaan over niet gevorderde za
ken, aangezien eerste verweerder als 
motief voor de beeindiging van het man
daat van tweede verweerder geen ernsti
ge tekortkoming van zijnentwege aan
voerde, maar zijn uitsluiting uit de 
werknemersorganisatie die zijn kandida
tuur had voorgedragen (schending van 
het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken en artikelll38, 2°, van het Gerech
telijk Wetboek): 

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

beslissing duidelijk en uitsluitend 
grondt op de vaststelling dat tweede 
verweerder geen lid meer is van de 
werknemersorganisatie die zijn kan
didatuur heeft voorgedragen, omdat 
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hij uit die vakbond is gesloten, en 
dat zijn mandaat als afgevaardigde 
van het personeel in de onderne
mingsraad derhalve een einde heeft 
genomen met toepassing van artikel 
21, § 1, tweede lid, 4°, van de wet 
van 20 september 1948 houdende or
ganisatie van het bedrijfsleven; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens het 

zoeven vermelde artikel, het man
daat van het lid dat het personeel 
vertegenwoordigt in de onderne-
mingsraad, een einde neemt indien 
de betrokkene geen lid meer is van 
de werknemersorganistie die de 
kandidatuur heeft voorgedragen; dat 
die bepaling toepassing vindt wan
neer het verlies van het lidmaat
schap van de werknemersorganisa
tie het gevolg is zowel van het 
ontslag van de betrokken werkne
mer zelf als van zijn uitsluiting door 
de vakbond; 

Overwegende dat de appelrech-
ters, aan de hand van de concrete 
gegevens ter zake, tot de overtui
ging komen dat eerste verweerder 
ten aanzien van tweede verweerder 
niet « excessief is opgetreden of de 
ondernemingsraad op een onaan
vaardbare wijze gemanipuleerd 
heeft »; dat zij aldus oordelen dat de 
uitsluiting van tweede verweerder 
niet willekeurig is gebeurd en even
min erop gericht was de werking 
van de ondernemingsraad in het ge
drang te brengen; 

W at het tweede en het vierde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het derde onderdeel volgt dat het 
arrest niet vaststelt en, nu het geen 
toepassing maakt van artikel 21, § 1, 
tweede lid, 5°, van voormelde wet, 
evenmin behoefde vast te stellen dat 
tweede verweerder een ernstige te
kortkoming had begaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 613 

3' KAMER - 10 juni 1985 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
OPZEGGING OPZEGGINGSTERMIJN 
SCHORSING - OPZEGGING DOOR DE WERK
GEVER- JAARLIJKSE VAKANTIE. 

Bij opzegging door de werkgever houdt 
de opzeggingstermijn op te ]open tij
dens de jaarlijkse vakantie, maar niet 
tijdens verlofdagen die een vorm van 
arbeidsduurvermindering zijn en niet 
worden toegekend om het aantal jaar
lijkse vakantiedagen te verhogen 
(1) (2). (Artt. 28, 1°, en 38, § 2, tweede 
lid, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

Overwegende dat het arrest der
halve wettig beslist dat, ten gevolge 
van zijn uitsluiting uit de vakbond 
die zijn kandidatuur heeft voorge
dragen, het mandaat van tweede 
verweerder, als lid dat het personeell----------------
vertegenwoordigt in de onderne- (1) Zie Cass., 7 jan. 1985, A.R. nr. 4566, met 

d h f 
cone!. O.M., supra, nr. 265. 

mingsraad, een ein e ee t geno-
men; (2) Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat 

de twee middelen als een geheel moeten wor
den beschouwd, als waren het twee onderde
len van een zelfde middel; zo niet, dan zou het 
zeer de vraag zijn of de middelen ontvankelijk 
zijn, nu elk van beide afzonderlijk genomen 
niet alle geschonden wetsbepalingen vermeldt 
die noodzakelijk zijn om tot cassatie te kun
nen leiden. 

Dat het arrest zodoende de beslis
sing dat het plaatsvervangend lid 
dient te worden opgeroepen ter ver
vanging van tweede verweerder, 
naar recht verantwoordt; 
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(BRESSELEERS P.V.B.A. T. VAN BOGAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4756) 

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

Over het eerste middel, eerste onder· 
dee], en het tweede middel samen, 

het eerste middel afgeleid uit de 
schending van de bij koninklijk besluit 
van 2 oktober 1980 algemeen verbindend 
verklaarde collectieve arbeidsovereen
komst van 30 juni 1980 gesloten in het 
Paritair Comite voor het Bouwbedrijf be
treffende de toekenning van inhaalver
lofdagen aan de werklieden en werksters 
van de ondernemingen welke onder dat 
comite ressorteren, inzonderheid de arti
kelen 3 en 4 daarvan, 

doordat het bestreden arrest, om te be
slissen dat de opzeggingstermijn diende 
geschorst te worden tijdens de dagen 
van 26, 29, 30 en 31 december 1980 en 2 
januari 1981, overweegt dat zowel de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 17 
april 1980 als het schrijven van eiseres 
van 29 april 1980 duidelijk en ondubbel
zinnig gewag maken van een week ver
lof en jaarlijks verlof, 

terwijl de collectieve arbeidsovereen
komst van 30 juni 1980, die algemeen 
verbindend werd verklaard, duidelijk 
handelt over inhaalverlofdagen, en niet 
over jaarlijkse vakantie, en een schrij
ven van eiseres niet vermag de aard en 
de rechtsgevolgen van die beslissing te 
wijzigen (schending van de algemeen 
verbindend verklaarde collectieve ar
beidsovereenkomst van 30 juni 1980), 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28, 29, 31 en 
38, §§ 1 en 2, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest beslist dat de aan 
verweerder gegeven opzeggingstermijn 
diende te worden geschorst en verlengd 
met de inhaalverlofdagen, 

terwijl de opzegging gegeven door de 
werkgever niet wodt geschorst wanneer 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst geschorst wordt om een andere 
reden dan bedoeld in de artikelen 28, 1" 
en 2", 29 en 31 van de Arbeidsovereen-

komstenwet; het geval van inhaalverlof
dagen in die artikelen niet is opgeno
men: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 38 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkom
sten, bij opzegging gedaan door de 
werkgever, de opzeggingstermijn 
slechts ophoudt te lopen tijdens de 
gevallen van schorsing vermeld in 
« de artikelen 28, 1", 2° en 5°, 29 en 
31 »; dat inhaalverlofdagen derhalve 
de opzeggingstermijn slechts schor
sen indien zij begrepen zijn in de 
jaarlijkse vakantie bedoeld in arti
kel 28, 1o; 

Overwegende dat de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 30 juni 
1980 de toekenning van inhaalverlof
dagen in 1980 en 1981 in het bouw
bedrijf regelt; dat, luidens artikel 1 
van die collectieve arbeidsovereen
komst, deze inhaalverlofdagen wor
den toegekend « ter uitvoering van 
de titel " Arbeidsduurvermindering " 
van de collectieve arbeidsovereen
komst - protocol van akkoord -
van 17 april 1980, afgesloten in het 
paritair comite voor het bouwbe
drijf »; dat de inhaalverlofdagen der
halve een vorm van arbeidsduurver
mindering zijn en niet worden toe
gekend om het aantal jaarlijkse 
vakantiedagen te verhogen; dat die 
inhaalverlofdagen derhalve niet be
grepen zijn in de jaarlijkse vakantie 
bedoeld in artikel 28, 1 o, van de wet 
van 3 juli 1978; 

Dat het arrest, door op grond van 
de in het eerste middel weergegeven 
redenen te beslissen dat de door ei
seres aan verweerder gegeven op
zeggingstermijn was geschorst tij
dens de vermelde inhaalverlofdagen, 
de in de middelen aangewezen wet
telijke bepalingen schendt; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
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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 Gent. 

10 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. van 
Heeke. 

Nr. 614 

3' KAMER - 10 juni 1985 

ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL TIJDENS 
DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREEN· 
KOMST - BEGRIP. 

Wanneer de werknemer verplicht is v66r 
de aanvang van het werk naar de be
drijfszetel te komen om van daaruit 
door de werkgever naar de plaats van 
het werk te worden gevoerd en na de 
dagtaak terug naar de bedrijfszetel te 
worden gebracht, kan de rechter wet
tig beslissen dat het ongeval dat de 
werknemer op de terugreis overkomt 
een arbeidsongeval is, ook al hadde~ 
de werknemer en de werkgever, op ini
tiatief van deze laatste, de terugreis 
v66r het ongeval onderbroken om sa
men op cafe te gaan (1). (Art. 7 Ar
beidsongevallenwet.) 

(ZURICH N.V. T. HINDERICKX E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4769) 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artik~len 2, 26, 28, 29, 31, § 1, 
van de wet van 3 JUli 1978 betreffende de 
arbeidso~ereenkomsten, 7, eerste lid, van 
de Arbe1dsongevallenwet van 10 april 
1971, 1134, 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het aan eerste ver
weerder op 2 maart 1982 overkomen ver
keersongeval beschouwt als een arbeids
ongeval stricto sensu, in de zin van 
artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet 
eiseres derhalve principieel veroordeelt 
tot betaling van de vergoedingen bepaald 
in de Arbeidsongevallenwet en haar elk 
vorderingsrecht ontzegt ~owel tegen 
tweede verweerder, die eventueel, quali
tate qua, voor het ongeval burgerrechte
lijk aansprakelijk zou kunnen worden 
gesteld, als tegen derde verweerster die 
de burgerlijke aansprakelijkheid va~ het 
voertuig van tweede verweerder qualita
te qua verzekerde, zulks op grond van de 
volgende overwegingen : « Determine
rend voor de toepassing van artikel 7, lid 
1, van. de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 1s dat het ongeval moet geschieden 
tijdens en door de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst. Kenmerkend voor 
het bestaan van een arbeidsovereen
komst is de gezagsverhouding. ( ... ) Zodra 
er tussen werkgever en werknemer een 
akkoord bestaat dat de werknemer van
uit de zetel van het bedrijf zal vertrek
ken in gezelschap van de werkgever om 
er samen met deze werkgever arbeid uit 
te voeren, staat deze werknemer voort
d~rend onder de leiding, gezag en toe
zlcht van de werkgever tot het einde van 
zij.I?- ~a~aak, of tot het ogenblik dat hij 
vrlJWllhg, zonder toestemming van zijn 
werkgever, zijn taak onderbreekt. Uiter
aard zal de werknemer onder ditzelfde 
gezag blijven bij de terugkeer van de 
plaats waar gewerkt werd naar de zetel 
va:n h~t bedrijf. Eerste (verweerder), 
Hmdenckx Freddy, die totaal afhanke
lijk was van zijn werkgever en noodza
kelijk onder zijn leiding bleef, ook wat 
zijn vervoer naar de bedrijfszetel betreft 

HET HOF; - Gelet op het bestre- bevond zich in de morele onmogelijk: 
den arrest, op 14 juni 1984 door het heid, minstens in de materii:He onmoge
Arbeidshof te Gent gewezen; lijkheid, om zijn werkgever te verlaten 
-----------------1 toen de~e besliste een onderbreking te 

maken m een herberg. In strijd met de 
(1) Zie Cass., 7 nov. 1968 en 12 mei 1969 

(A.C., 1969, 270 en 891); 10 dec. 1975 
(A. C., 1976, 450); 22 sept. 1976 (A. C., 1977, 89); 
12 maart 1979, twee arresten (A.C., 1978-79, 816 
en 818) en 3 okt. 1983, A.R. nr. 6862 
(A.C., 1983-84, nr. 61). Zie ook cone!. O.M. bij 
Cass., 3 mei 1978, in R.W., 1977-78, 2779. 

zienswijze van de eerste rechter bleef 
eerste (verweerder) voortdurend onder 
het gezag, leiding en toezicht van zijn 
werkgever, ook na de onderbreking in de 
herberg, wat door de werkgever georga
niseerd werd », 
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terwijl, eerste onderdeel, nu de oorza
ken van schorsing van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst niet op beper
kende wijze worden opgesomd door de 
artikelen 26, 28, 29 en 31, § 1, van de Ar
beidsovereenkomstenwet, de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, en derhal
ve de ermee gepaard gaande gezagsver
houding, in gemeenschappelijk akkoord 
tussen werkgever en werknemer tijdelijk 
kunnen worden geschorst, en het burger
lijk verbintenissenrecht, inzonderheid de 
beginselen betreffende de be1Hndiging of 
schorsing van een rechtsverhouding in 
gemeen overleg tussen partijen, overi
gens principieel op de arbeidsovereen
komst toepasselijk blijft; het arrest, dat 
principieel overweegt dat de werknemer 
voortdurend onder het gezag, de leiding 
en het toezicht van de werkgever staat 
vanaf de aanvang van zijn dagtaak (in 
casu : vanaf het vertrek vanuit de zetel 
van de onderneming) tot het einde van 
de dagtaak (in casu: de aankomst ten ze
tel van de onderneming), en als enige 
uitzondering op deze regel aanneemt de 
vrijwillige onderbreking door de werkne
mer van zijn dagtaak, zonder toestem
ming van zijn werkgever, de artikelen 2, 
26, 28, 29 en 31, § 1, van de wet van 3 juli 
1978 schendt, bovendien de rechtsregel 
miskent volgens welke partijen steeds, 
bij gemeenschappelijk akkoord, aan een 
tussen hen bestaande rechtsverhouding 
tijdelijk of definitief een einde kunnen 
stellen (schending van artikel 1134, twee
de lid, van het Burgerlijk Wetboek), en 
eveneens voorbijgaat aan de verbinden
de kracht van de tussen eerste en vierde 
verweerder stilzwijgend gesloten over
eenkomst waarbij dezen de tussen hen 
bestaande arbeidsovereenkomst tijdelijk 
schorsten (schending van de artikelen 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek); het arrest ten onrechte beslist dat 
het aan eerste verweerder overkomen 
ongeval een arbeidsongeval stricto sensu 
was, vermits een zodanig ongeval onderil 
stelt, zoals het arrest zelf aanstipt, da 
het gebeurt tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst (schending van ar
tikel 7, eerste lid, van de wet van 10 
april 1971); 

tweede onderdeel, de overwegingen 
van het arrest dat « eerste (verweerder), 
Hinderickx Freddy, die totaal afhanke
lijk was van zijn werkgever en noodza
kelijk onder zijn leiding bleef, ook wat 
zijn vervoer naar de bedrijfszetel betreft, 
zich bevond in de morele onmogelijk
heid, minstens in de materi1He onmoge
lijkheid om zijn werkgever te verlaten, 

toen deze besliste een onderbreking te 
maken in een herberg, en dat eerste ge
i:ntimeerde voortdurend onder het gezag, 
leiding en toezicht van zijn werkgever 
bleef, ook na de onderbreking in de her
berg wat door de werkgever georgani
seerd werd », duidelijk afgeleid zijn uit 
de in het eerste onderdeel bekritiseerde 
principi1He stelling van het arrest val
gens welke de gezagsverhouding tussen 
werkgever en werknemer noodzakelijk 
duurt van bij de aanvang van de dagtaak 
tot de beeindiging ervan, tenzij de werk
nemer vrijwillig, zonder toestemming 
van zijn werkgever, zijn taak onder
breekt; de in de aanhe£ van dit onderdeel 
geciteerde consideransen door dezelfde 
onwettigheid zijn aangetast als de princi
piele stelling waaruit ze zijn afgeleid 
(schending van de artikelen 2, 26, 28, 29, 
31, § 1, van de wet van 3 juli 1978 en 
1134, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek); het arrest, op basis van deze con
sideransen, niet wettig kon beslissen dat 
het aan eerste verweerder overkomen 
ongeval voorviel tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst en derhalve 
een arbeidsongeval stricto sensu betrof 
(schending van artikel 7, eerste lid, van 
de wet van 10 april 1971); 

derde onderdeel, voor zover - quod 
non - de consideransen dat Hinderickx, 
thans eerste verweerder, totaal afhanke
lijk was van zijn werkgever, en zich in 
de morele, minstens in de materiele on
mogelijkheid bevond zijn werkgever te 
verlaten toen deze besliste een onderbre
king te maken in een herberg, welke on
derbreking door de werkgever werd ge·· 
organiseerd, als eigen vaststellingen van 
de appelrechters zouden moeten worden 
beschouwd, niet afgeleid derhalve uit de 
in het eerste onderdeel bekritiseerde 
principHHe stelling, en voor zover de ap
pelrechters uit deze consideransen an
derzijds wei hebben afgeleid dat eerste 
verweerder voortdurend onder het gezag, 
de leiding en het toezicht van zijn werk
gever bleef, ook na de onderbreking in 
de herberg, bedoelde consideransen deze 
afleiding niet wettelijk verantwoorden, 
aangezien: 1" uit het enkele feit dat eer
ste verweerder volledig afhankelijk was 
van zijn werkgever, met name wat het 
vervoer van de herberg naar de zetel van 
het bedrijf betreft, niet kan worden afge
leid dat de werkgever het recht had over 
eerste verweerder gezag uit te oefenen 
en enkel de juridische afhankelijkheid 
de voor het bestaan van de arbeidsover
eenkomst vereiste band van oilderge
schiktheid doet ontstaan (schending van 
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artikel 2 van de wet van 3 juli 1978); 
2° het feit dat eerste verweerder zich in 
de morele, minstens in de materii:He on
mogelijkheid bevond om zijn werkgever 
te verlaten toen deze besliste de reis te 
onderbreken om een herberg te bezoe
ken, op zichzelf niet inhoudt dat eerste 
verweerder onder het juridisch gezag 
van zijn werkgever stand, aangezien de 
morele onmogelijkheid de werkgever te 
verlaten ook kan worden uitgelegd door 
sociale omgangsvormen of door gevoe
lens van wederzijdse sympathie en 
vriendschap, terwijl de materiiHe onmo
gelijkheid om de werkgever te verlaten 
in geen geval diens recht impliceert om 
aan eerste verweerder instructies te ge
ven aangaande de wijze waarop de ar
beidsovereenkomst diende te worden uit
gevoerd, maar enkel wijst op het ob
jectieve en blote feit dat eerste verweer
der niet over een eigen vervoermiddel 
beschikte om zich naar de zetel van het 
bedrijf te begeven (schending van artikel 
2 van de wet van 3 juli 1978); 3° ten slotte 
de enkele omstandigheid dat de werkge
ver besliste de reis te onderbreken en 
samen met zijn metgezel een herberg te 
bezoeken, en dit bezoek bovendien orga
niseerde, evenmin toelaat te besluiten 
tot de juridische ondergeschiktheid van 
deze metgezel jegens de werkgever, daar 
de metgezel, eerste verweerder, de orga
nisatie van het bezoek aan de herberg 
aan de werkgever kon overlaten om tal
laze redenen, die niets te maken hebben 
met enige juridische band van onderge
schiktheid (schending van artikel 2 van 
de wet van 3 juli 1978) : 

Overwegende dat het arrest de be
slissing laat steunen op de navol
gende feiten, die het niet afleidt uit 
beginselen, maar zelf vaststelt : 
« Blijkbaar bestond er tussen de 
werkgever (tweede verweerder, in 
hoedanigheid) en de werknemer 
(eerste verweerder) een akkoord dat 
de werknemer zich met de fiets van 
zijn woning naar de zetel van het 
bedrijf in Oostkamp begaf om zich 
van daaruit, samen met zijn werkge
ver (toen vierde verweerder, namens 
de vennootschap), naar de werf te 
begeven ( ... ) en zich, na afloop van 
het werk, met hetzelfde vervoermid
del naar de zetel van het bedrijf te 
laten voeren waar hij zijn fiets zou 
terugnemen en zich naar huis zou 
begeven; ( ... ) (Het) blijkt uit de gege-

vens van de zaak dat de werkne
mer, v66r de aanvang van zijn werk, 
verplicht was naar de zetel van het 
bedrijf te komen, van waaruit hij 
dan door zijn werkgever meege
voerd werd naar de plaats waar de
ze werkgever werken gaat uitvoe
ren; ( ... ) Het is gebruikelijk dat de 
werkgever, vanaf de plaats van de 
zetel, de werf zal aanduiden waar 
de werknemers zich moeten bege
ven om hun arbeidsovereenkomst 
uit te veren; ( ... ) (Eerste verweer
der), die totaal afhankelijk was van 
zijn werkgever en noodzakelijk on
der zijn leiding bleef, ook wat zijn 
vervoer naar de bedrijfszetel betreft, 
bevond zich in de morele onmoge
lijkheid, minstens de materii:He on
mogelijkheid om zijn werkgever te 
verlaten toen deze besliste een on
derbreking te maken in de her
berg »; 

Overwegende dat het arrest, op 
grand van al die feitelijke gegevens, 
naar recht heeft kunnen beslissen 
dat het ongeval dat eerste verweer
der is overkomen toen hij na de 
« onderbreking » in de herberg met 
zijn werkgever mede terug naar de 
zetel van het bedrijf reed, gebeurd 
is tijdens de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst en met name 
terwijl de werkgever op hem uit 
hoofde van de arbeidsovereenkomst 
gezag uitoefende; dat het daarbij im
pliciet maar zeker beslist dat par
tijen niet in gemeen overleg de uit
voering van de arbeidsovereenkomst 
geschorst hadden toen het ongeval 
gebeurde; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 juni 1985 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Gerard ~n 
Dassesse. 
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Nr. 615 

3' KAMER - 10 juni 1985 

WERKLOOSHEID ADMINISTRATIEVE 

SANCTIES - UITSLUITING - ONJUISTE OF 
ONVOLLEDIGE VERKLARING VAN DE WERK
LOZE - BEVESTIGING VAN EEN DOOR DE 
WERKGEVER VERKEERD INGEVULD INLICH
TINGSFORMULIER. 

De uitsluiting van het recht op werkloos
heidsuitkering wegens door de werklo
ze afgelegde onjuiste of onvolledige 
verklaringen vindt ook toepassing op 
de werkloze die een door zijn werkge
ver verkeerd ingevuld inlichtingsfor
mulier uit onachtzaamheid bevestigt 
en ondertekent en daardoor onver
schuldigde uitkeringen ontvangt (1). 
(Art. 194 Werkloosheidsbesluit.) 

{RIJKSD!ENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. MAURISSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4770) 

ber 1963 en van de door dit artikel be
paalde sanctie, op grond : dat, niettegen
staande belanghebbende de door haar 
werkgeefster opgemaakte verklaring beves
tigde en ondertekende, het arbeidshof de 
visie bijtreedt dat niet verweerster maar 
haar werkgeefster het inlichtingenblad 
C 4.9 foutief heeft ingevuld; dat, hoewel 
verweerster normaliter de foutieve ver
melding op het document C 4.9 moet 
hebben vastgesteld alvorens onderaan 
het blad haar handtekening te plaatsen, 
er evenwel rekening mag gehouden wor
den met de omstandigheid dat belang
hebbende ten tijde van de feiten nog 
zeer jong was en geen voldoende aan
dacht geschonken heeft aan al de in te 
vullen en over te leggen formulieren en 
attesten; dat op het formulier verkeerde
lijk melding was gemaakt van het uur
loon van haar zuster die bij dezelfde 
werkgeefster was tewerkgesteld, 

terwijl, overeenkomstig artikel 194 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, de werkloze die een onjuiste of on
volledige verklaring heeft afgelegd en 
daardoor onverschuldigde uitkeringen 
heeft ontvangen, van het recht op uitke
ring wordt uitgesloten voor een periode 
van ten minste een week en ten hoogste 
dertien weken; het arrest, nu het vast
stelt dat verweerster de verklaringen 
van haar werkgeefster heeft bevestigd 

HET HOF; - Gelet op het bestre- en ondertekend, dat deze verklaring on
den arrest, op 15 september 1983 juist was en dat verweerster daardoor te 
door het Arbeidshof te Antwerpen hoge werkloosheidsuitkeringen ontving, 
gewezen; ook vaststelt dat aan aile toepassings-

voorwaarden van voormeld artikel 194 
Over het middel, afgeleid uit de schen- was voldaan en derhalve tot de toepasse

ding van de artikelen 194 van het ko- lijkheid op verweerster van bedoeld arti
ninklijk besluit van 20 december 1963 be- kel 194 en van de daarin bepaalde 
treffende arbeidsvoorziening en werk- sanctie moest besluiten (schending van 
loosheid, 1316, 1319, 1320, 1322, 1323 en artikel 194 van het koninklijk besluit van 
1324 van het Burgerlijk Wetboek en 97 20 december 1963); de andersluidende he
van de Grondwet, slissing van het arrest niet verantwoord 

doordat het arrest, na te hebben vast- wordt door de hiervoren weergegeven 
gesteld dat de gewezen werkgeefster van overwegingen « dat niet (verweerster) 
verweerster op het document C 4.9 een maar haar werkgeefster het inlichtings
hoger dan het werkelijk door verweer- blad C 4.9 foutief heeft ingevuld; dat, 
ster genoten loon had ingevuld waardoor waar normaliter zij de foutieve vermel
deze laatste een dagvergoeding van 551 ding moet hebben vastgesteld alvorens 
in plaats van 504 frank ontving, en dat onderaan haar handtekening te plaatsen, 
verweerders de aldus door haar werk- er nochtans rekening mag gehouden 
geefster opgemaakte verklaring bevestig- worden met de omstandigheid dat be
de en ondertekende, beslist dat ten aan- trokkene in 1974 nog zeer jong was en 
zien van verweerster geen toepassing geen voldoende aandacht geschonken 
dient te worden gemaakt van artikel 194 heeft aan al de in te vullen en over te 
van het koninklijk besluit van 20 decem- leggen formulieren en attesten bij de 
------------------! aanvraag om werkloosheidsuitkerin

gen », nu het arrest, met de bedoelde 
overwegingen, ofwel bedoelt te zeggen 
dat, hoewel verweerster het document 

(1) Zie Cass., 29 okt. 1975 (A.C., 1976, 273) en 
10 sept. 1984, A.R. nr. 4364, supra, nr. 23. 
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C 4.9 bevestigd en ondertekend heeft, de 
daarin vervatte verklaringen nochtans 
niet aan verweerster kunnen worden toe
gerekend of haar mogen worden tegen
geworpen, in welk geval het arrest de 
draagwijdte miskent die wettelijk toe
komt aan de niet ontkende handtekening 
van een akte (schending van de artike
len 1316, 1319, 1320, 1322, 1323 en 1324 
van het Burgerlijk Wetboek) en in welk 
geval het arrest aan de door verweerster 
ondertekende verklaring « ik bevestig de 
bovenstaande verklaring van mijn werk
gever • een draagwijdte geeft die onver
enigbaar is met de bewoordingen ervan, 
en derhalve de bewijskracht ervan 
schendt (schending van de artikelen 
1316, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek), ofwel bedoelt te zeggen 
dat de sanctie van artikel 194 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
geen toepassing vindt wanneer, zoals ten 
deze, de onjuistheid van de vermelding 
niet te wijten is aan het opzet, de kwade 
trouw, het bedrieglijk inzicht van de be
langhebbende, maar aan haar jeugdige 
onachtzaamheid, in welk geval het arrest 
toevoegt aan de bepaling van genoemd 
artikel 194 dat het door het arrest toege
paste onderscheid niet maakt en voor de 
toepassing, waarvan het materieel feit 
van de onjuiste verklaring, ook zonder 
opzet, kwade trouw of bedrieglijk opzet 
gedaan, volstaat (schending van artikel 
194 van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963); het arrest derhalve, we
gens de aangewezen dubbelzinnigheid of 
onduidelijkheid, niet regelmatig met re
deneh is omkleed (schending van artikel 
97 van de Grondwet) en de beslissing 
niet wettelijk verantwoordt (schending 
van de overige in het middel vermelde 
wetbspalingen) : 

lijk werklozen » - formulier C 4.9 
- verkeerdelijk het bruto-uurloon 
van verweersters zuster had ver
meld en dat verweerster die verkla
ring had bevestigd en ondertekend; 
dat het arrest, dat aanneemt dat 
verweerster door die onjuiste ver
klaring een daguitkering van 551 
frank in plaats van 504 frank had 
ontvangen, beslist dat voormeld arti
kel 194 op verweerster niet toepas
selijk is, op de navolgende gronden : 
« Normaliter moet (verweerster) de
ze foutieve vermelding hebben vast
gesteld alvorens onderaan het blad 
haar handtekening te plaatsen. Het 
( arbeidshof) meent dat er rekening 
mag gehouden worden met de om
standigheid dat de betrokkene in 
1974 nog zeer jong was en geen vol
doende aandacht geschonken heeft 
aan al de in te vullen en over te leg
gen formulieren en attesten bij een 
aanvraag om werkloosheidsuitkerin
gen. Bovendien betreft het hier het 
uurloon van haar zuster dat ver
keerdelijk door de werkgever ver
meld werd »; 

Overwegende dat de administra
tieve sanctie bepaald in artikel 194, 
eerste lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 toepasselijk is 
op de werkloze die een door zijn 
werkgever verkeerd ingevuld inlich
tingsformulier uit onachtzaamheid 
bevestigt en ondertekent, en daar
door onverschuldigde uitkeringen 
ontvangt; 

Dat het arrest derhalve de beslis
Overwegende dat, naar luid van sing ter zake niet wettelijk verant

artikel 194, eerste lid, van het ko- woordt; 
ninklijk besluit van 20 december Dat het middel in zoverre gegrond 
1963 betreffende arbeidsvoorziening is; 
en werkloosheid, van het recht op 
uitkering wordt uitgesloten voor een 
periode van ten minste een week en 
ten hoogste dertien weken, onder 
meer, de werkloze die een onjuiste 
of onvolledige verklaring heeft afge
legd en daardoor onverschuldigde 
uitkeringen heeft ontvangen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat de werkgever van ver
weerster, op 11 oktober 1974, op het 
« Inlichtingsblad voor de gedeelte-

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de sanctie van een 
week uitsluiting die verweerster was 
opgelegd met toepassing van artikel 
194 van het koninklijk besluit van 
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20 december 1963, en in zoverre het 
hoger beroep van eiser op dat punt 
ontvankelijk wordt verklaard; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet 
op artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

10 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 616 

2' KAMER - 11 juni 1985 

1° JACHT - OVERTREDING - PROCESSEN
VERBAAL VAN DE BEEDIGDE WACHTERS VAN 
BIJZONDERE PERSONEN - WETTELIJKE BE
WIJSWAARDE - BEGRIP. 

2° BEWIJS - JACHT - OVERTREDING -
PROCESSEN-VERBAAL VAN DE BEEDIGDE 
WACHTERS VAN BIJZONDERE PERSONEN 
WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - BEGRIP. 

doch niet voor de gevolgtrekkingen of 
de vermoedens die zij uit hun vaststel
lingen afleiden (1). 

(DE COCK DE RAMEYEN 
T. SNOECK L., SNOECK R.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9395) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 december 1984 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 24 van de Jachtwet van 28 fe
bruari 1882, 

doordat het arrest beslist dat, door het 
onderzoek en de behandeling van de 
zaak v66r het hof van beroep, al de aan 
de verweerders ten laste gelegde feiten 
niet ten genoegen van recht bewezen 
zijn gebleken, en dienvolgens de straf
rechter onbevoegd verklaart om kennis 
te nemen van de burgerlijke vordering 
van eiser - zulks hoewel enerzijds de 
verweerders vervolgd werden om, te Be
veren op 11 februari 1984 : A. een jacht 
of sportwapen te hebben gedragen zon
der wettige reden; B. gejaagd te hebben 
tussen zonsondergang en zonsopgang; C. 
gejaagd te hebben op andermans grand 
zonder toestemming van de eigenaar, 
houder van het jachtrecht; D. gejaagd te 
hebben buiten de toegelaten tijden; E. 
gebruik gemaakt te hebben van tuig ge
schikt om wild te vangen, te doden of 
om dit vangen en doden te vergemakke
lijken, en F. gejaagd te hebben zonder 
een jachtverlof te kunnen voorleggen -
en hoewel anderzijds op 11 februari 1984 
Hollanders August, bijzonder wachter .. 
ingeschreven onder nummer 168, dienst
doende in de gemeente Beveren, die op 4 
januari 1977 in handen van de heer Vre
derechter van het kanton Beveren-Waas 

1" en 2" De bijzondere wettelijke bewijs
waarde welke art. 24 Jachtwet toekent 
aan de processen-verbaal opgesteld 
door onder meer de beedigde wachters 
van bijzondere personen, dit is dat de
ze akten bewijs opleveren zolang het 1-----------------
tegendeel niet is bewezen, geldt 
slechts voor de persoonlijke materiele 
vaststellingen door die wachters, han
delende binnen de perken van hun be
voegdheid, gedaan met betrekking tot 
de constitutieve elementen van de 
jachtmisdrijven die zij constateren en 
de daaraan inherente omstandigheden, 

(1) Zie Cass., 11 okt. 1965 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 193) en 13 juni 1978 (A.C., 1978, 
1171) en 28 mei 1985, A.R. nr. 9259 
(ibid., 1984-85, nr. 584). HoLSTERS, « De bewijs
waarde van het proces-verbaal betreffende de 
vaststelling van misdrijven "• rede uitgespro
ken op de plechtige openmgszitting van het 
Hof van Beroep te Antwerpen, op 1 sept. 1980, 
nr 64, in R. W., 1980-1981, kol. 1381-1382. 
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de vereiste eed heeft afgelegd, een pro
ces-verbaal heeft opgesteld, waarin hij 
verklaart vastgesteld te hebben dat de 
verweerders: 1° gejaagd hebben tussen 
zonsondergang en zonsopgang; 2o gejaagd 
hebben op een terrein zonder dat zij 
daar het jachtrecht hadden over een mi
nimumoppervlakte van 25 ha; 3° gejaagd 
hebben op de openbare weg; 4o ge
jaagd hebben op andermans grand, zon
der toestemming van de eigenaar die het 
jachtrecht bezat, namelijk eiser; 5° ge
jaagd hebben op een wildsoort buiten de 
door de minister van Landbouw bepaal
de tijden, en 6° gejaagd hebben zonder in 
het bezit te zijn van een jachtrecht, 

terwijl de motivering van het arrest in 
deze zin gei:nterpreteerd kan worden, dat 
in feite, door het onderzoek en de behan
deling van de zaak voor het hof van be
roep, het tegenbewijs werd geleverd van 
de door voormelde bijzondere wachter in 
zijn voormeld proces-verbaal gedane 
vaststellingen, doch ook in deze zin dat, 
hoewel geen dergelijk tegenbewijs werd 
geleverd, het onderzoek en de behande
ling van de zaak voor het hof van beroep 
in feite de rechters niet hebben over
tuigd van de gegrondheid van de aan de 
verweerders ten laste gelegde feiten, in 
welk laatste geval het arrest het wette
lijk vermoeden heeft miskend dat door 
artikel 24 van de Jachtwet gehecht wordt 
aan het proces-verbaal van 11 februari 
1984 van de beedigde bijzondere wachter 
Hollanders, waaruit volgt dat de motive
ring van het arrest dubbelzinnig is, wat 
aan het Hof niet toelaat de wettigheid 
van de beslissing van de rechters na te 
gaan, wat gelijkstaat met een gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering : 

Overwegende dat de bijzondere 
bewij swaarde die door artikel 24 
van de J achtwet wordt toegekend 
aan de processen-verbaal opgesteld 
door onder meer de beedigde wach
ters van bijzondere personen, slechts 
geldt voor de persoonlijke materi(~le 
vaststellingen die deze wachters 
doen met betrekking tot de constitu
tieve elementen van de jachtmisdrij
ven die zij constateren en de daar
aan inherente omstandigheden, 
doch niet voor de gevoltrekkingen of 
de vermoedens die zij uit de vast
stellingen afleiden; 

Overwegende dat, in strijd met 
wat in het middel wordt aangevoerd, 
de beedigde bijzondere wachter Hol
landers in het door hem opgestelde 
proces-verbaal nummer 1 van 11 fe
bruari 1984 niet verklaart te hebben 
Vqstgesteld dat de verweerders de 
hun ten laste gelegde jachtmisdrij
ven pleegden; dat hij enkel uit een 
aantal door hem gedane zintuiglijke 
waarnemingen, die in het proces
verbaal worden vastgesteld, de ge
volgtrekking afleidt dat de jachtmis
drijven die hij zag plegen door de 
verweerders zouden zijn gepleegd; 

Overwegende dat die gevolgtrek
kingen enkel de waarde hebben van 
inlichtingen waarvan de rechters op 
onaantastbare wijze de bewijswaar
de beoordelen; 

Overwegende dat de appelrechters 
door de verweerders vrij te spreken 
en die beslissing te laten steunen op 
de considerans dat « door het onder
zoek en de behandeling van de zaak 
voor het hof (van beroep) al de aan 
de verweerders ten laste gelegde fei
ten niet ten genoegen van recht be
wezen gebleken (zijn) », enkel de be
wij swaarde beoordelen van de ge
volgtrekkingen die de verbalisant 
uit de door hem gedane vaststellin
gen heeft afgeleid met betrekking 
tot de verweerders; 

Overwegende dat zodoende het ar
rest noch artikel 24 van de J achtwet 
schendt, noch de door eiser beweer
de dubbelzinnige redengeving bevat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

11 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Bayart. 
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Nr. 617 

2• KAMER - 11 juni 1985 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRE
KEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK - BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER IN HOGER BE
ROEP. 

Op het ontvankelijk hager beroep van de 
burgerlijke partij tegen een vrijspre
kend vonnis dient de rechter in hager 
beroep na te gaan, m.b.t. de burger
Jijke rechtsvordering, of het aan die 
vordering ten grondslag Jiggend 'mis
drijf bewezen is en of het aan de bur
gerlijke partij schade heeft veroor
zaakt (1). (Art. 202 Sv.) 

(INTERPARTS N.V. T. DEPOORTER) 

ARREST 

(A.R. nr. 9513) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 februari 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 202 van het W etboek 
van Strafvordering, 

doordat op civielrechtelijk gebied het 
bestreden vonnis het beroepen vonnis, 
waarbij de politierechtbank de civiel
rechtelijke vordering van eiseres tegen 
verweerder ontvankelijk verklaarde, 
doch zich onbevoegd verklaarde om er
over te statueren gezien de vrijspraak 
van verweerder, bevestigt op grond van 
de motivering : « De eerste rechter heeft 
passend geoordeeld. Gezien de vrij
spraak van (verweerder) defintief is, is 
de rechtbank niet bevoegd om kennis te 
nemen van de eis van (eiseres) "• 

terwijl de correctionele rechtbank, ze
telende in graad van hoger beroep, wel 
bevoegd was om kennis te nemen van de 
eis van eiseres; eiseres had tijdig en re
gelmatig hoger beroep ingesteld tegen 
het vonnis van de Politierechtbank te 

Gent van 19 april 1984, waarbij verweer
der op strafgebied werd vrijgesproken en 
de politierechtbank zich op burgerlijk ge
bied onbevoegd had verklaard om kennis 
te nemen van de eis gesteld door eiseres 
tegen verweerder; dat verweerder vrijge
sproken werd door de politierechtbank 
en er tegen deze vrijspraak geen hoger 
beroep werd aangetekend door het open
baar ministerie, verhindert niet dat de 
correctionele rechtbank, zetelende in 
graad van hoger beroep, toch kennis kan 
nemen van de eisen gesteld door de bur
gerlijke partij; immers het recht om ho
ger beroep in te stellen, toegekend aan 
de burgerlijke partij, is onafhankelijk 
van het openbaar ministerie; de burger
lijke partij kan derhalve, wat het prive
belang betreft, hoger beroep instellen, 
zelfs wanneer de beklaagde is vrijgespro
ken en het openbaar ministerie tegen dit 
vonnis niet in hoger beroep is gekomen; 
in dat geval moet de rechter in hoger be
roep nagaan of het ten laste gelegde feit 
bewezen is en een schending van de 
strafwet uitmaakt; de beklaagde kan ech
ter niet tot een straf veroordeeld worden, 
aileen tot schadevergoeding; in deze om
standigheden was de correctionele recht
bank, zetelende in graad van hoger be
roep, dan ook wel degelijk bevoegd om 
kennis te nemen van de eis van eiseres 
en had zij moeten onderzoeken of ver
weerder al dan niet een fout had begaan 
die aanleiding kan geven tot het betalen 
van een schadevergoeding aan de appel
lante, nu eiseres; het bestreden vonnis 
heeft dan ook artikel 202 van het Wet
boek van Strafvordering geschonden; dit 
artikel kent aan de burgerlijke partij het 
recht toe om hoger beroep in te stellen 
tegen de vonnissen van de politie- en 
correctionele rechtbanken : 

Overwegende dat, wanneer noch 
de beklaagde noch het openbaar mi
nisterie hoger beroep tegen een von
nis heben ingesteld, de op de straf
vordering gewezen beslissing, wat 
bewuste vordering aangaat, kracht 
van gewijsde bekomt; 

Overwegende echter dat uit het 
artikel 202, 2", van het Wetboek van 
Strafvordering blijkt dat door het 
ontvankelijk hoger beroep van de 
burgerlijke partij de kennisneming 

----------------1 van het feit dat het voorwerp van de 
(1) Cass., 25 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr. 

470) en 7 dec. 1982, A.R. nr. 7539 
(ibid., 1982-1983, nr. 219). 

vervolging uitmaakt, wat de burger
lijke belangen betreft, aan de rech
ter in hoger beroep opgedragen is; 
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Dat de rechter in hager beroep in 
zodanig geval opnieuw, doch enkel 
wat de vordering van de burgerlijke 
partij betreft, het feit dient te onder
zoeken en te beoordelen; 

Overwegende dat de appeirech
ters, uit de omstandigheid dat ver
weerder door het beroepen vonnis 
was vrijgesproken en dat het open
baar ministerie tegen dit vonnis 
geen hager beroep had ingesteld, 
niet wettig konden besluiten tot hun 
onbevoegdheid om over de civiel
rechtelijke vordering van eiseres te
gen verweerder te oordelen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vordering van eiseres tegen ver
weerder; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde, zitting houden
de in hoger beroep. 

11 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens - Verslaggever : de h. 
Holsters - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Overdenborger, Gent. 

Nr. 618 

2' KAMER - 11 juni 1985 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS - ONDERVRA
GING ALS BEDOELD BIJ ART. 5 WET VOORLO
PIGE HECHTENIS - BEGRIP. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- WET VOORLO
PIGE HECHTENIS, ART. 5- REGELMATIGE RE
DENGEVING - BEGRIP. 

1° Wanneer het te beslissen heeft over 
de handhaving van de voorlopige hech
tenis, behoeft het onderzoeksgerecht 
zich niet meer uit te spreken over de 
geldigheid van het bevel tot aanhou
ding; wanneer de wettigheid van een 
bevel tot aanhouding niet meer kan 
betwist worden, geldt dit uiteraard oak 
voor de vormvoorschriften, zoals de 
voorafgaande ondervraging van de ver
dachte door de onderzoeksrechter, die 
voor de geldigheid van het bevel tot 
aanhouding nageleefd moeten worden 
(1). (Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, 
20 april 1874.) 

2o De bij art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis 
bedoelde ondervraging betreft de voor
afgaande ondervraging van de ver
dachte door de onderzoeksrechte~ 

3° Aan het bij art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis gestelde vereiste van regel
matige redengeving wordt voldaan 
door het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling dat de voorlopige 
hechtenis handhaaft na omstandig de 
ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden, eigen aan de zaak of de per
soonlijkheid van de beklaagde, die de 
openbare veiligheid raken, te hebben 
vermeld. 

(SPICQ) 

ARREST 

(A.R. nr. 9597) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 april 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel-
ling; 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND- 1---------------
HAVING VAN DE HECHTENIS - GELDIGHEID 
VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING NIET 
MEER BETWISTBAAR 

(1) Cass., 24 nov 1982, A.R. nr 
(A.C., 1982-83, nr 187). 

2616 
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Over het eerste middel en het tweede 
onderdeel van het derde middel samen, 

het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5 van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis en 7, derde lid, van de Grondwet, 

doordat het arrest bepaalt dat de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
wel geschiedde binnen de maand, reke
ning houdend met de datum van het be
vel tot aanhouding en de daaropvolgende 
bevestiging, 

terwijl artikel 5 van de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechtenis dui
delijk stelt dat de vervaltermijn van een 
maand dient te worden gerekend vanaf 
de ondervraging en geenszins de onder
vraging van de onderzoeksrechter op 1 
maart 1985 kan worden bedoeld, daar de
ze geschiedde meer dan vierentwintig 
uur na de aanhouding, in strijd met arti
kel 7, derde lid, van de Grondwet, zodat 
de termijn van een maand dient te wor
den berekend vanaf een ondervraging 
binnen de vierentwintig (uur) vanaf de 
aanhouding op 28 februari 1985 en zodat 
de handhaving van de voorlopige hechte
nis op 1 april 1985 niet meer kon ge
schieden; 

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

doordat het arrest bepaalt dat de wet
telijkheid van het mandaat niet meer 
kan betwist worden bij de tweede ver
schijning voor de raadkamer, 

terwijl eiser in zijn conclusie niet de 
wettelijkheid van het aanhoudingsman
daat aanvocht, doch stelde dat de verval
termijn van een maand overeenkomstig 
artikel 5 van de wet van 20 apri11874 op 
de voorlopige hechtenis slechts kon aan
vatten vanaf de ondervraging of aanhou
ding binnen de vierentwintig uur waarop 
niet werd geantwoord : 

Overwegende, eensdeels, dat, wan
neer de wettelijkheid van een bevel 
tot aanhouding niet meer kan be
twist worden, dit uiteraard geldt 
voor de vormvoorschriften, zoals de 
voorafgaande ondervraging van de 
verdachte door de onderzoeksrech
ter, die voor de geldigheid van het 
bevel tot aanhouding nageleefd moe
ten worden; 

Overwegende, anderdeels, dat de 
door artikel 5 van de wet op de 
voorlopige hechtenis bedoelde on-

dervraging de voorafgaande onder
vraging van de verdachte door de 
onderzoeksrechter betreft; dat, nu 
die ondervraging op 1 maart 1985 
gebeurde, de raadkamer op 1 april 
1985 besliste binnen een maand, te 
rekenen van de ondervraging; 

Dat de overweging van het arrest 
« de wettelijkheid van het mandaat 
niet meer kan betwist worden bij de 
tweede verschijning voor de raadka
mer » de vormvoorschriften insluit 
en aldus de desbetreffende conclusie 
van eiser beantwoordt; 

Dat het middel en het onderdeel 
niet kunnen worden aangenomen; 

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

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 

door de handhaving van de voorlopige 
hechtenis te motiveren op gegevens die 
!outer eigen aan de zaak of aan de per
soonlijkheid van eiser zijn, 

terwijl het ter eerbiediging van de mo
tivatieplicht overeenkomstig artikel 5 
van de wet van 20 april 1874 niet vol
staat gegevens eigen aan de zaak of aan 
de persoonlijkheid van eiser te vermel
den zonder eveneens vast te stellen dat 
die gegevens ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden uitmaken die de open
bare veiligheid raken en alzo de handha
ving van de voorlopige hechtenis noodza
kelijk maken; 

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

door de overwegingen van de vorde
ring van de procureur-generaal !outer 
over te nemen, niettegenstaande eiser 
een conclusie neerlegde, 

terwijl het arrest slechts regelmatig 
gemotiveerd is wanneer het antwoordt 
op de conclusie van eiser, die het be
staan van ernstige en uitzonderlijke om
standigheden betwist en de vordering 
van de procureur-generaal stelselmatig 
ontkracht: 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissing Iaten steunen op de 
omstandigheden die vermeld en om
schreven zijn, enerzijds, in de beroe
pen beschikking en, anderzijds, in 
de door de appelrechters gedane 
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« aanvulling »; dat het feit dat die 
aanvulling geheel of gedeeltelijk 
eensluidend is met de vordering van 
de procureur-generaal aan het ka
rakter van eigen redengeving van 
die aanvulling geen afbreuk doet; 

Dat zij die omstandigheden aan
merken als ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden die de openba
re veiligheid raken; 

Dat zij, door omstandig de ernsti
ge en uitzonderlijke omstandighe
den eigen aan de zaak of de per
soonlijkheid van eiser, die de open
bare veiligheid raken, te vermelden 
- uit de zwaarwichtigheid en de or
ganisatie van de feiten blijkende ge
vaarlijke geestesgesteldheid van ei
ser met vrees voor herhaling, vrees 
voor onttrekking aan het gerecht en 
voor het dwarsbomen van het onder
zoek - de door eiser met die gege
vens strijdige of andere aangevoer
de gegevens verwerpen, mitsdien 
zijn verweer beantwoorden en hun 
beschikking regelmatig met redenen 
omkleden; 

Dat het middel en het onderdeel 
niet kunnen 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 reaenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

11 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens; voorz1tter - Verslagge

Nr. 619 

2' KAMER - 11 juni 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - WET 
VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 4 - REDENGE
VING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.2- BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AAN
HOUDING - BESLISSING VAN HET ONDER
ZOEKSGERECHT DIE ALS REDEN GEEFT DE 
VASTSTELLING DAT DE GEHECHTE DE HEM 
TEN LASTE GELEGDE FElTEN HEEFT GE
PLEEGD - MISKENNING VAN HET VERMOE
DEN VAN ON SCHULD. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - INTER
NATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECH
TEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 14, § 2 -
BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOU
DING- BESLISSING VAN HET ONDERZOEKS
GERECHT DIE ALS REDEN GEEFT DE VAST
STELLING DAT DE GEHECHTE DE HEM TEN 
LASTE GELEGDE FElTEN HEEFT GEPLEEGD -
MISKENNING VAN HET VERMOEDEN VAN ON
SCHULD. 

1", 2" en 3" Het onderzoeksgerecht dat, 
tot bevestiging van het bevel tot aan
houding van een gehechte, vaststelt 
dat deze de hem ten Jaste gelegde lei
ten heeft gepleegd, miskent het ver
moeden van onschuld, vastgelegd in de 
artt. 6.2 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens en 14, § 2, Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en poli
tieke rechten (1). 

(COLLIER) 

ARREST 

(A.R. nr. 9607) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbechuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van de beroepen be-

ver de h. Holsters - Gelijkluidende 1----------------
conclusJe van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaat mr P Malhen, Ant
werpen. 

(1) Zie Cass., 13 maart 1985, A.R. nr 4159 
en 22 me1 1985, A.R. nr 4317 (A.C., 1984-85, 
nrs 422 en 574). 
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schikking, het bevel tot aanhouding 
tegen eiser verleend ter zake van 
oplichting, aanmatiging van ambt en 
valse naamdracht bevestigt; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 1, eerste en tweede lid, 2, 4 van 
de wet van 20 april 1874 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 de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent bevestigt op grand onder meer 
van << de beweegredenen aangehaald 
in de schriftelijke vordering van het. 
openbaar ministerie en in het bevel 
tot aanhouding, bijzonder waar er in 
gewezen wordt op (eisers) gerechte
lijk verleden waaruit een gevaar 
voor recidive dient te worden afge
leid »; 

Overwegende dat het bevel tot 
aanhouding, waarnaar het arrest 
verwijst, als redengeving vermeldt 
dat: << ( ... ) (eiser) (die) reeds vijf
maal veroordeeld werd wegens op
lichting, laatst op 15 september 1983 
tot een jaar gevangenisstraf en op 
13 januari 1984 tot vier maand ge
vangenisstraf, zich thans opnieuw 
plichtig heeft gemaakt aan een serie 
van oplichtingen, minstens vijftien
maal; ( ... ) hieraan slechts een einde 
kan gesteld worden, zoals in het 
verleden bij de betrokkene reeds is 
gebleken, door hem onmiddellijk 
van zijn vrijheid te beroven omdat 
anders recidive in de nabije toe
komst als onvermijdelijk dient te 
worden beschouwd, de feiten door (ei
ser) gepleegd dienen beschouwd te 
worden als ernstig, gezien het aan
tal slachtoffers welke hij opnieuw 
wist te maken en gezien zijn straf
rechtelijk verleden anderzijds; ( ... ) 
bovendien het vertrouwen van het 
publiek in het gerecht terecht zou 
geschokt worden, mochten derge-· 
lijke beroepsoplichters niet van hun 
vrijheid worden beroofd »; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die ten deze 
als onderzoeksgerecht optreedt en 
slechts over de schuld van een ver
dachte mag oordelen wanneer zij tot 
internering of opschorting van uit
spraak van veroordeling beslist, 
daardoor vaststelt dat eiser, die tot 
de veroordeling moet geacht worden 
onschuldig te zijn, de feiten waar
van hij wordt verdacht heeft ge
pleegd; dat zij derhalve het vermoe
den van onschuld, dat vervat ligt in 
de artikelen 6, § 2, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en 14, § 2, van het Inter
nationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten, mis
kent; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
door eiser aangevoerde middelen die 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den 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, kamer van inbe
sch uldigingstelling. 

11 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens - Verslaggever : de h. 
D'Haenens - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. J. Woestyn, Gent. 

Nr. 620 

2' KAMER - 12 juni 1985 

1° STRAFVORDERING - MINISTERS -

GW., ART. 90 - TOEPASSINGSGEBIED. 



Nr. 620 HOF VAN CASSATIE 1407 

2° UITVOERENDE MACHT- STRAFVOR
DERING TEGEN EEN MINISTER - GW., ART. 90 
- TOEPASSINGSGEBIED. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID -- STRAF
VORDERING TEGEN EEN MINISTER - GW., 
ART. 90 - TOEPASSINGSGEBIED. 

1•, 2• en 3• Krachtens art. 90, eerste lid, 
Gw. heeft de Kamer van Volksverte
genwoordigers het recht ministers in 
beschuldiging te stellen en hen te 
brengen voor het Hoi van Cassatie, dat 
alleen, in verenigde kamers, bevoegd 
is om hen te berechten. Een minister 
kan slechts worden vervolgd en be
recht onder de bij die bepaling gestel
de voorwaarden, wanneer hij tijdens 
zijn ambtstermijn ervan wordt ver
dacht hetzij v66r, hetzij tijdens die ter
mijn misdrijven te hebben begaan of 
wanneer hij, na het beeindigen van 
zijn ambt, ervan wordt verdacht in de 
uitoefening van zijn ambt misdrijven 
te hebben begaan; wanneer daarente
gen een minister wiens ambtstermijn 
verstreken is, ervan wordt verdacht tij
dens de duur van zijn ambt, maar bui
ten de uitoefening ervan, een misdrijf 
te hebben begaan, wordt de gewezen 
minister volgens de gewone regels in
zake strafrechtspleging vervolgd voor 
de rechtscolleges van gemeen recht 
(1). 

(VANDEN BOEYNANTS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4250) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 maart 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beschikkingen van 
het arrest waarbij het verzet niet 
ontvankelijk wordt verklaard, in zo
verre het gericht is tegen het ge
deelte van de beschikking van de 
raadkamer waarin geen uitspraak 
wordt gedaan over het bevoegd
heidsgeschil; 

Overwegende dat die beslissingen 
geen uitspraak doen over de be
voegdheid en geen eindbeslissingen 
zijn in de zin van artikel 416 van 
het W etboek van Strafvordering; 

Dat de voorziening, nu ze v66r de 
eindbeslissing is ingesteld, niet ont
vankelijk is, in zoverre ze tegen die 
beslissingen is gericht; 

II. Op het overige van de voorzie
ning: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 90, 92, 95, 97, 
107, 134 van de Grondwet en van het al
gemeen rechtsbeginsel inzake het gezag 
van strafrechterlijk gewijsde, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat bepaalde aan eiser verweten 
feiten gepleegd waren toen hij minister 
was, nochtans beslist dat de rechtscolle
ges van gemeen recht bevoegd zijn om 
van de zaak kennis te nemen en, derhal
ve, de door de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel gewe
zen beschikking waarbij eiser naar de 
Correctionele Rechtbank te Brussel 
wordt verwezen, bevestigt op de gron
den : dat de artikelen 90 en 134 van de 
Grondwet het voorrecht van jurisdictie 
ten gunste van de ministers slechts in
voeren voor de misdrijven die zij in de 
uitoefening van hun ambt hebben ge
pleegd; dat, zelfs al zou worden aangeno
men dat die artikelen ook van toepas
sing zijn op de misdrijven die de minis
ters buiten hun ambtsuitoefening hebben 
gepleegd, die grondwettelijke bepalingen 
dan nog niet van toepassing zouden zijn 
in het geval dat, zoals ten deze, de ver
volgingen wegens dergelijke feiten wor
den ingesteld op het ogenblik dat be
klaagde geen minister meer is, dat ten 
slotte de Kamer van- Volksvertegen
woordigers ten deze zelf heeft geoor
deeld dat er geen reden was om de arti
kelen 90 en 134 van de Grondwet toe te 
passen en dat voor het overige elke an

. dersluidende beslissing zou neerkomen 
op de vaststelling van de onmogelijkheid 
om ten deze vervolgingen in te stell.@, 

terwijl, eerste onderdeel, in afwachting 
van een wet die zal voorzien in de uit-

• voering van de artikelen 90 en 134 van 
de Grondwet, de ministers enkel door de 

: Kamer van Volksvertegenwoordigers in --------------------1 beschuldiging kunnen worden gesteld en 
(1) Zie de verwijzingen in concL O.M. onder 

arrest 12 juni 1985 (Bull. en Pas., 1985, I, 
nr. 620). 

enkel door het Hof 'van Cassatie, in ver
enigde kamers, kunnen worden berech,t, 

. zonder dat een onderscheid hoeft te wor-
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den gemaakt naargelang de aan de be
trokken ministers verweten feiten al dan 
niet tijdens de uitoefening van hun ambt 
zijn gepleegd; het arrest bijgevolg, nu 
het de beroepen beschikking bevestigt 
op grond dat de artikelen 90 en 134 van 
de Grondwet niet van toepassing zijn op 
de misdrijven die een minister buiten de 
uitoefening van zijn ambt heeft ge
pleegd, de genoemde artikelen 90 en 134 
van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, het voor de toepas
sing van de bij de artikelen 90 en 134 
van de Grondwet bepaalde bijzondere re
gels inzake rechtspleging en bevoegd
heid een noodzakelijke maar voldoende 
voorwaarde is dat de verdachte minister 
was hetzij op het tijdstip van het mis
drijf, hetzij op het ogenblik van de ver
volgingen; de artikelen 90 en 134 van de 
Grondwet geen onderscheid maken tus
sen de misdrijven die een minister be
gaat in en die welke hij begaat buiten de 
uitoefening van zijn ambt, zodat een ge-. 
wezen minister, wegens feiten die hij 
heeft gepleegd buiten de uitoefening van 
zijn ministersambt maar tijdens de duur 
ervan, niet kan worden vervolgd en be
recht dan volgens de door die grondwet
telijke bepalingen voorgeschreven proce
dure; het arrest bijgevolg, nu het de 
beroepen beschikking bevestigt op grond 
dat de artikelen 90 en 134 van de Gron
dwet niet van toepassing zijn op vervol
gingen die tegen een gewezen minister 
worden ingesteld wegens feiten die hij 
weliswaar tijdens zijn ministerschap 
maar zonder enig verband met zijn mi
nistersambt heeft gepleegd, de artikelen 
90 en 134 van de Grondwet schendt; 

derde onderdeel, enerzijds, de artike
len 90 en 134 van de Grondwet van open
bare orde zijn en de hoven en rechtban
ken van de rechterlijke macht derhalve 
verplicht zijn om zelfs ambtshalve na te 
gaan of zij niet van toepassing zijn op de 
hun onderworpen gevallen, . anderzijds, 
het niet de taak van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers is een authen
tieke interpretatie te geven van de Grand
wet, en ten slotte de door de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers op grond 
van de artikelen 90 en 134 van de Grand
wet genomen beslissing geen rechter
lijke beslissing met gezag van gewijsde 
is; de hoven en rechtbanken van de rech
terlijke macht derhalve niet kunnen ge
bonden zijn door een beslissing van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
waarbij deze zich niet bevoegd verklaart 
om uitspraak te doen over de inbeschul
digingstelling van een minister of gewe-

zen minister; daaruit volgt dat, ook al 
zou worden aangenomen - quod non -
dat het arrest aldus moet worden ver
staan dat de gewone rechtbanken be
voegd waren op grond van de ten deze 
door de kamer van volksvertegenwoordi
gers genomen beslissing, het arrest dan 
nog al de in het middel vermelde bepa
lingen zou schenden; 

vierde onderdeel, de toepassing van de 
artikelen 90 en 134 van de Grondwet op 
onderhavig geval niet de onmogelijkheid 
om eiser te vervolgen met zich brengt, 
vermits het zou volstaan dat de Kamer 
in voorkomend geval op haar eerste be
slissing zou terugkomen en eiser voor 
het Hof van Cassatie in beschuldiging 
zou stellen om hem voor dat rechtscolle
ge te vervolgen; daarbij komt dat de fei
telijke onmogelijkheid om een minister 
voor het Hof van Cassatie te vervolgen, 
gesteld al dat die in een bepaald geval 
zou bestaan, aan de door de artikelen 90, 
95 en 134 van de Grondwet voorgeschre
ven bevoegdheids- en procedureregels 
geen afbreuk kan doen; het arrest bijge
volg, nu het de beroepen beschikking be
vestigt op grond van de overweging dat 
elke andersluidende beslissing zou neer
komen op de vaststelling van de onmoge
lijkheid om ten deze te vervolgen, al de 
in het middel vermelde bepalingen en 
inzonderheid de artikelen 90 en 134 van 
de Grondwet schendt : 

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

hebben vastgesteld dat tot op heden 
geen enkele wet is afgekondigd ter 
uitvoering van de artikelen 90 en 
134 van de Grondwet, onderzoekt in 
welke mate die grondwettelijke be
palingen, rekening houdende met de 
wil van de grondwetgever, ten deze 
van toepassing zijn; dat het, wat dat 
punt betreft, onder verwijzing naar 
sommige rechtsleer, erop wijst dat 
« de bescherming die door artikel 90 
aan de ministers wordt verleend " in 
de eerste plaats bedoeld is als een 
waarborg voor de onafhankelijkheid 
en de waardigheid van de uitvoeren
de macht; dat ze aldus is ingegeven 
door verheven overwegingen van al
gemeen belang" ( ... ), dat "de Grand
wet de minister, precies omdat hij 
een politicus is en in de uitoefening 
van zijn regeringsfunctie niet mag 
worden gehinderd, een bijzonder 
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statuut heeft toebedacht" ( ... ); dat " 
de redelijkheid en de grondbeginse
len van het grondwettelijk recht ge
bieden dat een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de misdrijven die 
de ministers begaan in of naar aan
leiding van de uitoefening van hun 
ambt en die welke zij begaan buiten 
hun politieke en bestuurlijke be
voegdheden" ( ... ); dat ten deze de 
onderzochte vervolgingen betrek
king hebben op feiten die door een 
gewezen minister zijn gepleegd bui
ten de uitoefening van zijn minis
tersambt en derhalve de onafhanke
lijkheid en de waardigheid van de 
Uitvoerende Machi niet aanbelan
gen; dat " wanneer de rechtsvorde
ring tegen een gewezen minister 
wordt ingesteld wegens een feit uit 
zijn prive-leven, er slechts sprake is 
van vervolging tegen een particu
lier " en dat " het ministersambt of, 
om het zo uit te drukken, de per
soon van de minister als dusdanig 
daarbuiten staan ", " de bevoegdheid 
van de rechterlijke macht ten aan
zien van de gewezen minister die te
rechtstaat wegens feiten die hij 
v66r, tijdens of na zijn ambtstermijn 
buiten de uitoefening van zijn ambt 
heeft gepleegd, dus volledig geregeld 
(blijft) door het gemeen recht" ( ... ), 
dat dit zo is " zowel wat de grond 
van de telastlegging als wat de be
voegde rechtscolleges en de ervoor 
gevoerde rechtspleging betreft" ( ... ); 
dat, ( ... ) "wanneer de ambtstermijn 
van de minister voorbij is, de voor
rechten van jurisdictie blijven be
staan voor de misdrijven die zijn ge
pleegd in de uitoefening van het 
ambt, doch vervallen voor feiten uit 
het prive-leven. Dan oordeelt men 
over het misdrijf van een particu
lier, het openbaar ambt komt hier 
niet meer in het geding" ( ... ) »; 

Overwegende dat het arrest door 
die vermeldingen niet beslist dat de 
artikelen 90 en 134 van de Grondwet 
niet van toepassing zijn op de mis
drijven die door een minister buiten 
de uitoefening van zijn ambt zijn 
gepleegd, maar wel dat die grond
wettelijke bepalingen niet van toe-

passing zijn in het geval dat, zoals 
ten deze, een gewezen minister er
van wordt verdacht tijdens zijn mi
nisterschap misdrijven te hebben 
begaan buiten de uitoefening van 
zijn ambt; 

Dat dit onderdeel berust op een 
onjuiste interpretatie van het arrest 
en derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

In zoverre het middel is afgeleid 
uit de schending van artikel 90 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « de onderzochte vervolgin
gen betrekking hebben op feiten die 
door een gewezen minister zijn ge
pleegd buiten de uitoefening van 
zijn ministersambt »; 

Overwegende dat artikel 90, eer
ste lid, van de Grondwet bepaalt dat 
« de Kamer van Volksvertegen
woordigers het recht heeft ministers 
in beschuldiging te stellen en hen te 
brengen voor het Hof van Cassatie 
dat aileen bevoegd is om hen, in 
verenigde kamers, te berechten, be
houdens hetgeen de wet zal bepalen 
betreffende het instellen van de bur
gerlijke rechtsvordering door de be
nadeelde partij en betreffende mis
daden en wanbedrijven die door 
ministers buiten de uitoefening van 
hun ambt mochten zijn gepleegd »; 
dat luidens het tweede lid « een wet 
zal bepalen in welke gevallen de mi
nisters verantwoordelijk zijn, welke 
straffen hun worden opgelegd en op 
welke wijze tegen hen in rechte 
wordt opgetreden, zowel bij inbe
schuldigingstelling door de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers als bij 
vervolging door de benadeelde partij
en »; dat, hoewel krachtens het eer
ste lid van dat artikel een wet ande
re regels kan vaststellen voor de 
misdrijven die door een minister 
buiten de uitoefening van zijn ambt 
zijn begaan, de wetgever tot op he
den geen enkele wet inzake 
de strafrechtelijke verantwoordelijk-

. heid van ministers heeft gestemd 
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buiten de wet van 19 juni 1865 be
treffende de misdrijven die door mi
nisters buiten de uitoefening van 
hun ambt worden gepleegd, welke 
wet echter slechts voor een jaar van 
kracht was; 

Overwegende dat artikel 90 van 
de Grondwet naar de geest moet 
worden uitgelegd; 

Overwegende dat het is ingegeven 
door verheven overwegingen van al
gemeen belang, en vooral dan door 
de noodzaak de beleidsvrijheid van 
de regeringsleden te waarborgen en 
de tegen hen ingebrachte beschuldi
gingen voor te leggen aan het ge
recht dat volgens de grondwetgever 
de meeste waarborgen biedt; dat het 
om die reden noodzakelijk is dat 
een minister slechts onder de bij 
dat artikel bepaalde voorwaarden 
kan worden vervolgd en berecht 
wanneer hij tijdens de duur van zijn 
ambt ervan wordt verdacht hetzij 
v66r hetzij gedurende die periode 
misdrijven te hebben begaan of wan
neer hij na het beeindigen van zij n 
functies ervan wordt verdacht in de 
uitoefening van zijn ambt misdrij
ven te hebben gepleegd; dat diezelf
de overwegingen niet kunnen wor
den aangevoerd ter rechtvaardiging 
van de toepassing van de bij artikel 
90 gestelde regels in het geval dat, 
zoals ten deze, een minister wiens 
ambtstermijn ten einde is, ervan 
wordt verdacht tijdens de duur van 
zijn ambt maar buiten de uitoefe
ning ervan misdrijven te hebben 
begaan; dat de gewezen minister in 
zodanig geval wordt vervolgd vol
gens de gewone regels van straf
rechtspleging voor de rechtscolleges 
van gemeen recht; 

Overwegende dat het arrest bijge
volg, nu het gegrond is op de in het 
antwoord op het eerste onderdeel 
weergegeven redengeving, de beslis
sing waarbij de beschikking van de 
raadkamer tot verwijzing van eiser 
naar de correctionele rechtbank 
wordt bevestigd, naar recht verant
woordt; 

Dat dit onderdeel, in zoverre het. 
is afgeleid uit de schending van arti-

kel 90 van de Grondwet, niet kan 
worden aangenomen; 

In zoverre het middel is afgeleid 
uit de schending van artikel 134 van 
de Grondwet, 

Overwegende dat de overgangsbe
paling van artikel 134 van de Grand
wet luidt als volgt : << totdat de wet 
erin zal hebben voorzien, heeft de 
Kamer van Volksvertegenwoordi
gers een discretionaire macht om 
een minister in beschuldiging te 
stellen, en het Hof van Cassatie om 
hem te berechten, met karakterise
ring van het misdrijf en bepaling 
van de straf », << de straf mag echter 
niet zwaarder zijn dan opsluiting, 
behalve in de gevallen door de straf
wetten uitdrukkelijk bepaald »; 

Overwegende dat de grief on
nauwkeurig is, in zoverre niet wordt 
aangegeven in welk opzicht de bepa
lingen van dat artikel zouden ge
schonden zijn; 

Dat dit onderdeel, in zoverre het 
is afgeleid uit de schending van dit 
artikel, niet ontvankelijk is; 

W at het derde en vierde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede onderdeel volgt dat 
het arrest, door de in het antwoord 
op het eerste onderdeel weergege
ven gronden, de beslissing naar 
recht verantwoordt en dat de in het 
derde en vierde onderdeel aange
voerde grieven, gesteld dat ze ge
grond waren, geen weerslag hebben 
op de wettigheid van het beschik
kende gedeelte; 

Dat het derde en vierde onderdeel 
van het middel niet ontvankelijk 
zijn bij gebrek aan belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 90, 95, 97, 
134 van de Grondwet, 65 van het Straf
wetboek, 20, 21, 22, 23, 24, 25 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en 227 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het arrest beslist dat « de aan 
verdachte verweten feiten gedeeltelijk 
zijn gepleegd toen betrokkene gee? m~
nister was of meer was; dat, wat d1e fe1-
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ten betreft, de vraag nopens de bevoegd
heid van de gerechten en meer bepaald 
van de onderzoeksgerechten niet aan de 
orde komt », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
niet antwoordt op het middel waarin ei
ser zowel in zijn hoofdconclusie als in 
zijn op de terechtzitting van 30 januari 
1985 neergelegde nota omstandig betoog
de dat de hem verweten feiten onsplits
baar of althans samenhangend waren en 
dat het, gelet op die onsplitsbaarheid of 
althans op die samenhang, ondenkbaar 
was dat bepaalde feiten door het Hof 
van Cassatie en andere door de gewone 
rechtbanken zouden worden beoordeeld; 
het arrest bijgevolg niet regelmatig met 
redenen is omkleed en deswege artikel 
97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, enerzijds, de minis
ters voor al de tijdens hun ambtstermijn 
gepleegde feiten enkel door de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers in beschul
diging kunnen worden gesteld en door 
het Hof van Cassatie, in verenigde ka
mers, berecht (artikelen 90, 95 en 134 
van de Grondwet); anderzijds, wanneer 
misdrijven, die materieel van elkaar ver
schillen, de uitvoering zijn van een en 
hetzelfde opzet, ze een enkel misdrijf 
vormen waarvoor alleen de zwaarste 
straf wordt uitgesproken (artikel 65 van 
het Strafwetboek) en de verjaring voor 
het geheel van die feiten slechts ingaat 
vanaf het laatstgepleegde feit (artikelen 
20 tot 25 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering); wan
neer, derhalve, de Grondwet of de wet, 
zoals de artikelen 90 en 134 van de Grond
wet, voor sommige van die feiten een 
bijzondere rechtspleging en bevoegdheid 
voorschrijven die van openbare orde zijn 
wegens het door de beklaagde uitgeoe
fende ambt, die rechtspleging en die be
voegdheid zich uitstrekken tot al de fei
ten die door eenheid van opzet een enkel 
misdrijf vormen; daaruit volgt dat, nu ei
ser ervan werd verdacht « tussen 1 janu
ari 1967 en 21 juli 1982 verschillende 
misdrijven te hebben gepleegd in het ge
rechtelijk arrondissement Brussel en, in 
samenhang, elders in Belgie, met name 
in het gerechtelijk arrondissement Gent, 
en dat de feiten waartussen niet meer 
dan drie jaren verlopen zijn, en waarvan 
het laatste is gepleegd op 20 juli 1982 », 
de opeenvolgende en ononderbroken ui
ting zijn van dezelfde opzet, en nu eiser 
dus verdacht werd van feiten die wegens 
eenheid van opzet een enkel misdrijf 
vormden, niet wettig kon beslissen dat 
de gewone rechtbanken bevoegd waren 

om kennis te nemen van de feiten die 
waren gepleegd tijdens die periode van 
vijftien jaar gedurende welke eiser geen 
minister was, nu het tevens vaststelde 
dat andere, aan eiser verweten feiten die 
door eenheid van opzet het enige mis
drijf opleverden waarvan hij werd ver
dacht, gedurende zijn ambtstermijn wa
ren gepleegd en dus moesten worden 
berecht overeenkomstig de bijzondere 
procedure- en bevoegdheidsregels van de 
artikelen 90 en 134 van de Grondwet 
(schending van al de in het middel ver
melde bepalingen) : 

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

roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, nu het in rechte heeft beslist 
eiser wegens al de in de vordering 
van het openbaar ministerie vermel
de telastleggingen te verwijzen naar 
de Correctionele Rechtbank te Brus
sel, niet hoefde te antwoorden op 
een conclusie waarin werd betoogd 
dat het wegens de samenhang of on
splitsbaarheid van de telastleggin
gen onmogelijk was de ene te on
derwerpen aan de beoordeling van 
het Hof van Cassatie, en de andere 
aan de beoordeling van de gewone 
rechtbanken; dat die conclusie inge
volge de beslissing van de rechter 
niet meer ter zake dienend was; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede onderdeel van het 
eerste middel volgt dat het tweede 
onderdeel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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12 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Ve
lu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Simont. 

Nr. 621 

2• KAMER - 12 juni 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
GEBREK AAN ANTWOORD OP EEN CONCLUSIE 
VAN DE VERDACHTE TEN BETOGE DAT DE 
HECHTENIS DE REDELIJKE TERMIJN BE
DOELD IN ART. 5.3 EUROPEES VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS OVERSCHRIJDT 
SCHENDING VAN DIE BEPALING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS, ART. 5.3 - RECHT OM BINNEN EEN RE
DELIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF 
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE. 
WORDEN GESTELD - GEBREK AAN ANT
WOORD OP DE CONCLUSIE - SCHENDING 
VAN VOORNOEMDE BEPALING. 

1° en 2o Art. 5.3 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens naar luid waarvan 
een ieder, die gearresteerd is of gevan
gen wordt gehouden overeenkomstig 
lid lc van dat artikel, het recht heeft 
berecht te worden binnen een rede
Jijke termijn of hangende het proces 
in vrijheid te worden gesteld, wordt 
geschonden door het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling, dat 
beslist dat de voorlopige hechtenis van 
de verdachte wordt gehandhaafd op de 
enkele grand dat er ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden bestaan, zon
der dat wordt geantwoord op de con
clusie waarin de verdachte betoogde 
dat het onderzoek allang afgelopen is, 
dat er al wekenlang geen enkele be
langrijke onderzoeksverrichting meer 
heeft plaatsgevonden en dat er derhal
ve geen enkele reden bestaat om de 
hechtenis te handhaven. 

(LARBANOIS) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. 4355) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5, § 3, van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en 5, eerste lid, van de wet van 
20 april 1874 betreffende de voorlopige 
hechtenis, 

doordat het arrest de hechtenis van ei
ser, die ervan wordt verdacht « op 31 
mei 1984 te Venetie, als dader of mede
dader 68 kg hasjiesj uit Libanon onder 
zich te hebben gehad en ingevoerd », 
handhaaft op de enkele gronden dat de 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling ingestelde vordering een passend en 
gegrond antwoord geeft op het betoog 
van eiser, nu de vordering deed gelden 
dat « de omvang van de handel waaraan 
verdachte (thans eiser) heeft deelgeno
men, het feit dat hij kennelijk was inge
schakeld in een internationale handel in 
verdovende middelen, het feit dat hij in 
de loop van 1982 in Holland werd aange
houden toen hij uit Libanon ongeveer 15 
liter hasjiesjolie meebracht, gegevens ei
gen aan de zaak en de persoonlijkheid 
van de verdachte zijn, die ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden opleveren 
welke de openbare veiligheid dermate 
raken dat de hechtenis wegens de telast
legging 2, die als volgt kan worden om
schreven: "te Venetie, op 31 mei 1984, 
als dader of mededader 68 kg. hasjiesj 
uit Libanon onder zich te hebben gehad 
en ingevoerd " », moet worden gehand
haafd, 

terwijl eiser in zijn voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling regelmatig neer
gelegde conclusie betoogde « dat het on
derzoek al lang afgelopen is; dat geen 
enkele belangrijke onderzoeksverrich
ting meer heeft plaatsgevonden sedert 
de ondervraging van (eiser) op 1 maart 
1985 door de Italiaanse onderzoeksrech
ter Casson; dat uit die consideransen 
volgt dat thans geen enkele reden be
staat om de hechtenis van (eiser) te 
handhaven •; het arrest noch door de 
overgenomen gronden van de vordering 
noch door een eigen redengeving ant-
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woordt op dat middel, hieruit afgeleid 
dat er geen enkele daad van onderzoek, 
nodig om achter de waarheid te komen, 
meer aan de gang was of, althans, dat 
het onderzoek een onverantwoorde ver
traging had opgelopen; het arrest derhal
ve niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 5, eerste lid, 
van de wet van 20 april 1874 betreffende 
de voorlopige hechtenis); het arrest, nu 
het op dat verweermiddel niet ant
woordt, het Hof niet in de mogelijkheid 
stelt na te gaan of het recht van eiser 
om hangende het proces in vrijheid te 
worden gesteld, zo hij niet binnen een 
redelijke termijn wordt berecht, is ge
schonden; het arrest derhalve, nu het 
niet vaststelt dat het onderzoek zonder 
onverantwoorde vertraging is voortgezet, 
niet naar recht is verantwoord (schen
ding van artikel 5, § 3, van het in het 
middel vermelde Verdrag): 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 5, § 3, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den een ieder, die gearresteerd is of 
gevangen wordt gehouden, overeen
komstig lid 1c van dit artikel, << het 
recht heeft binnen een redelijke ter
mijn berecht te worden of hangende 
het proces in vrijheid te worden ge
steld »; 

Overwegende dat die bepaling de 
invrijheidstelling van verdachte 
voorschrijft zodra de handhaving 
van de hechtenis ophoudt redelijk te 
zijn; dat de redelijkheid van de 
handhaving van de hechtenis niet in 
abstracto maar in het licht van de 
gegevens van elke zaak afzonderlijk 
moet worden beoordeeld; 

Overwegende dat ten deze eiser 
op 16 december 1984 onder bevel tot 
aanhouding werd gesteld; 

Overwegende dat het arrest, om 
tot de handhaving van de voorlopige 
hechtenis van eiser te beslissen, en
kel wijst op het bestaan van ernsti
ge en uitzonderlijke omstandighe
den, zonder te antwoorden op de 
conclusie waarin eiser betoogde dat 
« het onderzoek al lang afgelopen 
is », « dat er geen enkele belang
rijke onderzoeksverrichting meer 
heeft plaatsgevonden sedert de on
dervraging van (eiser) op 1 maart 

1985 door de Italiaanse onderzoeks
rechter Casson », en dat er derhalve 
« thans geen enkele reden bestaat 
0m de hechtenis (van eiser) te hand
haven»; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

12 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 622 

2• KAMER - 12 juni 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS, ART. 5.3 - RECHT OM BINNEN EEN RE
DELIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF 
HANGENDE HET PROCES IN VR!JHEID TE 
WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS, ART. 5.3 - RECHT OM BINNEN EEN RE
DELIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF 
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN GESTELD. 

1" en 2• Art. 5.3 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens wordt niet geschon
den door het arrest dat beslist dat de 
voorlopige hechtenis van de verdachte 
wordt gehandhaafd waarin de kamer 
van inbeschuldigingstelling, na te heb-
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ben verklaard dat de hechtenis wegens 
ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die de openbare veiligheid ra
ken, moet worden gehandhaafd en na 
die omstandigheden nauwkeurig te 
hebben omschreven onder vermelding 
van de gegevens eigen aan de zaak en 
de persoonlijkheid van eiser erop wijst 
dat het onderzoek een internationale 
zwendel in gestolen voorwerpen be
treft waarin verscheidene personen be
trokken zijn wier handelingen een 
complex geheel van misdrijven vor
men, die pas na diepgaand onderzoek 
kunnen worden omschreven, dat er 
nog daden van onderzoek, nodig om de 
waarheid aan het Jicht te brengen, 
worden verricht en dat het onderzoek 
daardoor geen onverantwoorde vertra
ging heeft opgelopen (1). 

(LELOUX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4370) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 april 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5, § 3, van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 

doordat het arrest de door de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel op 5 april 1985 gewezen 
beschikking waarbij de voorlopige hech
tenis van Michel Leloux wordt gehand
haafd, bevestigt op grond dat de termijn 
die is voorgeschreven door artikel 5, § 3, 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden niet is verstreken, 

terwijl uit het dossier waarvan de 
raadsman van eiser Leloux inzage kon 
nemen, blijkt dat na 11 februari 1985 
geen enkele ter zake dienende onder
zoeksverrichting heeft plaatsgevonden 
tegen Leloux of een van diens medever
dachten; de redelijke termijn, waarvan 
sprake in artikel 5, § 3, van het Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
dus kennelijk is verstreken; artikel 5, 
§ 3, van het Verdrag immers bepaalt dat 
een ieder, die gearresteerd is of gevan
gen wordt gehouden, overeenkomstig lid 
l.c van dit artikel, « het recht heeft bin
nen een redelijke termijn berecht te wor
den of hangende het proces in vrijheid 
te worden gesteld »; vaststaat dat die be
paling de invrijheidstelling van verdach
te voorschrijft zodra de handhaving van 
de hechtenis ophoudt redelijk te zijn; 
men toch niet op redelijke gronden kan 
staande houden dat er nog daden van 
onderzoek, nodig om achter de waarheid 
te komen, aan de gang zijn en dat die 
daden zonder onverantwoorde vertraging 
zijn verricht; eiser met name in zijn con
clusie voor het Hof van Beroep te Brus
sel betoogde dat bij de uitvoering van de 
daden van onderzoek onverantwoorde 
vertraging is opgetreden en dat de hand
having van zijn hechtenis niet Ianger re
delijk is; het tegen Leloux en litiskon
soorten aangelegde dossier immers een 
eerste maal op 25 februari 1985 door de 
onderzoeksrechter is medegedeeld aan 
de procureur des Konings, die op 26 fe
bruari 1985 in een aanvullende vordering 
verzocht om de staat van inlichtingen en 
het uittreksel uit het strafregister van 
een van de medebeklaagden erbij te voe
gen; de onderzoeksrechter gevolg gaf 
aan die wens; hij op 15 mei (lees: maart) 
1985 andermaal zijn dossier mededeelde 
aan de procureur des Konings, die op 27 
maart 1985 in een aanvullende vordering 
verzocht om met name : a) het onderzoek 
betreffende de aan de heren Bourgeois 
en Hembise toebehorende kredietkaar
ten voort te zetten, b) twee, aan het pro
ces-verbaal nr. 5138 van de rijkswacht 
van Charleroi gehechte cheques te doen 
neerleggen op de griffie van de correcti
onele rechtbank, c) een verklaring van 
aankoop « ne varietur » te ondertekenen 
en op de correctionele griffie neer te leg
gen, d) overtuigingsstukken van de cor
rectionele griffie te Charleroi over te 
zenden aan die te Brussel, e) na te gaan 
of alle valse cheques (Servais en Costello 
Filiberto) op de correctionele griffie zijn 
ingediend, f) de staten van inlichtingen 
en de uittreksels uit het strafregister van 
Guy Verboomen, Guy De Doncker, Bri
gitte Vandenbosch erbij te voegen, 

------------------4 g) verschillende staten van inlichtingen 
(1) Zie Cass., 15 april 1981, A.R. nr. 1658 

(A.C., 1980-81, nr. 477) en cone!. O.M., 9 jan. 
1985, A.R. nr. 4017 (A.C., 1984-85, nr. 281) en 24 
april 1985, A.R. nr. 4229 (A.C., 1984-85, nr. 505). 

en uittreksels uit het strafregister, meer 
bepaald die van de conclusienemer • bij 
te werken »; die daden niet nodig zijn 
om de waarheid aan het Iicht te brengen 
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en bovendien met een onverantwoorde 
vertraging zijn verricht; de bepalingen 
van artikel 5, § 3, dus zijn geschonden : 

Overwegende dat artikel 5, § 3, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden bepaalt dat 
een ieder, die gearresteerd is of ge
vangen wordt gehouden overeen
komstig lid l.c van dit artikel, << het 
recht heeft binnen een redelijke ter
mijn berecht te worden of hangende 
het proces in vrijheid te worden ge
steld »; 

Overwegende dat die bepaling de 
invrijheidstelling van de verdachte 
voorschrijft zodra de handhaving 
van de hechtenis ophoudt redelijk te 
zijn; dat de redelijkheid van de 
handhaving van de hechtenis niet in 
abstracto maar in het licht van de 
gegevens van elke zaak afzonderlijk 
moet worden beoordeeld; 

Overwegende dat het arrest ver
klaart dat de hechtenis van eiser 
wegens ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken, moet worden ge
handhaafd, en die omstandigheden 
nauwkeurig omschrijft onder ver
melding van de gegevens eigen aan 
de zaak en de persoonlijkheid van 
eiser; 

Overwegende dat het arrest, om 
vast te stellen dat de redelijke ter
mijn waarvan sprake in artikel 5, 
§ 3, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden niet 
is verstreken, erop wijst dat het on
derzoek << gaat over een internatio
nale zwendel in gestolen cheques 
waarin verschillende personen be
trokken zijn wier handelingen een 
complex geheel van misdrijven vor
men die pas na diepgaand onder
zoek kunnen worden omschreven; ... 
dat de onderzoeksrechter op 4 april 
1985 ingevolge de aanvullende vor
deringen van 27 maart 1985 van de 
procureur des Konings verschillende 
onderzoeksverrichtingen heeft uitge
schreven; dat die verrichtingen on
der meer ertoe strekken twee mede
verdachten te konfronteren en " in-

beslaggenomen " cheques die van 
valsheid worden beticht en waarvan 
sommige zeker door verdachte zijn 
uitgegeven, op de griffie neer te leg
gen; dat die verrichtingen welke 
voor het achterhalen van de waar
h~id onmisbaar zijn, sedertdien 
reeds ten dele zijn uitgevoerd (zie 
de processen-verbaal 2461 tot 2463 
van de B.O.B. te Brussel); de uitvoe
ring ervan tot op heden dus geen 
onverantwoorde vertraging heeft op
gelopen »; 

Overwegende dat het arrest met 
die consideransen de beslissing dat 
de door artikel 5, § 3, van het Ver
drag voorgeschreven redelijke ter
mijn niet was overschreden, naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
. aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat eiser bij conclusie het Hof van 
Beroep te Brussel heeft aangezocht vast 
te stellen dat het door de onderzoeks
rechter behandelde dossier op 25 febru
ari 1985 en 15 maart 1985 aan de procu
reur des Konings te Brussel was mede
gedeeld, 

terwijl het hof van beroep, ofschoon 
het verplicht was de gronden van de be
slissing aan te geven, niet heeft geant
woord op die vordering ofschoon ze de 
logische en onontbeerlijke grondslag was 
van de vordering tot voorlopige invrij
heidstelling, nu daarin de onverant
woorde vertraging van het onderzoek 
werd aangevoerd : 

Overwegende dat de rechter niet 
verplicht was in te gaan op het niet 
gemotiveerde verzoek tot vaststel
ling van feiten waaruit eiser in zijn 
conclusie geen enkele precieze ge
volgtrekking maakte; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Y. De Gratie, Brussel. 

Nr. 623 

1' KAMER - 13 juni 1985 

1° VERBINTENIS- GELDIGHEID VAN EEN 
RECHTSHANDELING - AFWEZIGHEID VAN 

ENIG GEBREK IN DE TOESTEMMING EN VER
EISTE VAN EEN OORZAAK- UITZONDERING. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD- OPNEMING VAN EEN 
SCHULDVORDERING IN .ijET PASSIEF VAN 
EEN FAILLISSEMENT, ZONDER VOORBEHOUD 
OF TEGENSPRAAK BINNEN DE VOORGE
SCHREVEN TERMIJN, NA VERIFICATIE DOOR 
DE RECHTER-COMMISSARIS - IN BEGINSEL 
ONHERROEPELIJKE RECHTSHANDELING. 

1 o De regel volgens welke de geldigheid 
van een rechtshandeling afhankelijk is 
van de afwezigheid van enig gebrek in 
de toestemming of van het bestaan 
van een oorzaak, is niet van toepas
sing wanneer de wetgever bepaald of 
aangenomen heeft dat erop uitzonde
ring wordt gemaakt (1) (2). 

2o De opneming van een schuldvordering 
in het passief van een faillissement, 
zonder voorbehoud of zonder tegen
spraak binnen de voorgeschreven ter
mijn, na verificatie door de rechter
commissaris, is in beginsel een onher
roepelijke rechtshandeling die belet 
dat de aangenomen schuldvordering 
nog kan worden betwist; de aangeno
men schuldvordering kan evenwel ach
teraf worden betwist, hetzij wanneer 

drag of arglist van de indiener of heeft 
plaatsgehad op grand van wegens be
drag of arglist nietige handelingen 
hetzij wanneer regels van openbare oj.. 
de zijn miskend, hetzij nog wanneer 
overmacht heeft belet dat de waarheid 
aan de dag wordt gebracht (3) (4). 

(HIRSCH, ABSIL, DAL T. DE MARTELAER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7214) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 december 1983 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1108, 1109, 1110, 
1131, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 
500, 502 en 503 van boek III van het Wet
hoek van Koophandel, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerster, « voorheen be
diende bij de failliete naamloze vennoot
schap Eurosystem Hospitalier, in het 
bevoorrecht passief van het faillissement 
een schuldvordering van 658.086 frank 
heef~ ingedien~ waaronder een compen
satm~e opzeggmgsvergoeding, op basis 
van tlen maanden loon, ten bedrage van 
548:5.00 ~rank; dat na de zitting voor de 
venftcatle van de schuldvorderingen van 
5 september 1979 een curator en de rech
ter-commissaris de definitieve aanne
ming van de schuldvordering hebben ge
pa~afeerd; dat (verweerster) in werkelijk
hetd nog steeds op proef in dienst was 
op het ogenblik van de faillietverklaring 
en dat de haar toekomende vergoeding 
slechts ... 12.290 frank (en niet 548.500 
frank) bedroeg », de beslissing van de 
eerste rechters bevestigt en de rechtsvor
dering van de eisers qualitate qua " tot 

(3) Zie Cass., 3 maart 1898 (Bull. en 
Pas., 1898, I, 108) en de cone!. van proc.-gen. 
Meiot, toen eerste adv.-gen; ·Cass Fr., 8 april 
1851 (D. 1851, 1, 121 en noot); 1 mei 1855 (D. 
1855, 1, 311 ); 22 feb. 1939 (Journal des faillites 
1939, biz. 89); 31 juli 1947 (D. 1948, Jur., 41 e~ 
de noot Perceron); 13 feb. 1957 (Gaz. Pal., Jur. 
365 en noot); 13 j~li 1960 (Bull. civ., 1960, III, 

------------------1 nr. 292, biz. 269); zre J. VAN RrJN en J. HAENEN 
Principes de droit commercial, dL IV., Brussel: 
1965.' ,nr. 2827.' biz. 356 e.v. Vgl. L. FREDF.IUCQ, 
Trade de dr01t commercial beige, dl. VII, Brus
sei, 1949, nr. 239, biz. 387 e.v., en R. PIRET, 
« Examen de jurisprudence 1940-1950, Faillites 
et Concordats •, R.C.J.B., biz. 71 e.v 

die aanneming het gevolg is van be-

(1) Zie Cass., 13 nov. 1969 (A.C., 1970, 261). 

(2) en (4) Zie ook de verwijzingen in de con
clusre van het O.M., gepubliceerd m Bull. en 
Pas., 1985, I, nr 623. 
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nietigverklaring van de aanneming van 
de schuldvordering in zoverre ze betrek
king heeft op een compensatoire opzeg
gingsvergoeding » niet gegrond ver
klaart, om reden « dat de aanneming van 
een schuldvordering, zonder beperking 
of voorbehoud en na het verstrijken van 
de termijnen om tegenspraak te voeren, 
de indiener, de overige schuldeisers als
mede de gefailleerde bindt; dat de aanne
ming in beginsel onherroepelijk is en 
zich verzet tegen enige wijziging; dat we
gens het feit zelf dat de gefailleerde en 
aile schuldeisers wier schuldvorderingen 
in de balans zijn opgenomen, het recht 
hebben om bij de verificatie van de 
schuldvorderingen aanwezig te zijn, om 
de gedane en te verrichten verificaties 
tegen te spreken, en dat de voor de bete
kening ervan voorgeschreven termijnen 
rigoureus bij de wet zijn vastgesteld, een 
bijzondere rechtstoestand ontstaat waar
door de aangenomen schuldvorderingen 
tegen elke latere betwisting worden be
schermd; dat zulks inzonderheid elke be
twisting uitsluit als de indiener of de cu
rator zich heeft vergist; dat de aanne
ming zelf geen eigenlijke beslissing is, 
daar de rechter-commissaris controle en 
niet een rechterlijk ambt uitoefent in de 
beperkte zin van het woord wanneer hij 
de aanneming van de schuldvorderingen 
parafeert; dat ze evenmin een contract 
tussen de schuldeiser en de curator of 
een eenzijdige beslissing van de curator 
is; dat de wet de niet betwiste aanne
ming als onherroepelijk beschouwt, zon
der uitdrukkelijk de aard te omschrijven 
van de beslissing die de curator onder 
toezicht van de rechter-commissaris 
heeft genomen; dat iedereen er belang 
bij heeft dat het passief zo vlug mogelijk 
kan worden vastgesteld; dat elke betwis
ting dit vlug opmaken van de lijst van de 
schuldeisers, hetgeen geschiedt volgens 
formele procedures die niets te maken 
hebben met het overeenkomstenrecht, 
denkbeeldig zou maken; dat, hoewel de 
curator niet handelt als medecontractant 
van de indiener en hoewel derhalve de 
oorzaken van nietigheid van het recht in
zake de verbintenissen uit overeenkomst 
niet kunnen worden aangevoerd, de aan
neming zonder voorbehoud echter in be
paalde omstandigheden kan worden be
twist; dat zulks het geval is als er 
persoonlijk bedrog is gepleegd door de 
indiener, als er sedert de aanneming be
slissende stukken zijn gevonden die door 
toedoen van de indiener waren achterge
houden of nog als de aanneming heeft 
plaatsgehad op grond van stukken, getui-

genissen, deskundigenverslagen of eedaf
leggingen die sedert de aanneming vals 
bevonden of verklaard zijn; dat geen van 
die gevailen ten deze is bewezen; dat de 
(eisers) vruchteloos aanvoeren dat de 
oorzaak van de aann«:!ming vals was; dat 
zij in werkelijkheid diverse elementen 
aanvoeren waardoor de geldigheid kan 
worden aangetast van de contractuele of 
eenzijdige verbintenissen van degene die 
zich verbindt; dat de curator zich ter za
ke niet verbindt maar optreedt om vast 
te steilen welk passief in het faillisse
ment moet worden aangenomen; dat zijn 
instemming niet nietig kan zijn omdat 
de indiener een te grote schuldvordering 
heeft aangegeven », 

terwijl de aanneming door de curato
ren van een schuldvordering in het pas
sief van een faillissement, zoals elke 
overeenkomst of elke eenzijdige hande
ling, kan worden vernietigd als ze lijdt 
aan een gebrek in de toestemming of als 
ze heeft plaatsgehad zonder oorzaak of 
uit een valse oorzaak of uit een ongeoor
loofde oorzaak; daaruit volgt dat het ar
rest, dat niet betwist dat, zoals de eisers 
betoogden, deze de schuldvordering van 
verweerster aileen maar hebben aange
nomen omdat zij op dat ogenblik niet 
• op de hoogte waren van het feit dat 
(verweerster) nog in een proefperiode 
was » en dat die aanneming steunde op 
een « valse oorzaak », hun rechtsvorde
ring tot nietigverklaring, wegens sub
stantiiHe dwaling of valse oorzaak, van 
de aanneming van de schuldvordering, 
niet ongegrond kon verklaren (schending 
van aile in het middel aangewezen bepa
lingen): 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat ver
weerster, na bevestiging en verifica
tie van haar schuldvordering, in het 
passief van het faillissement van de 
naamloze vennootschap Eurosystem 
Hospitalier is opgenomen voor een 
bedrag van 658.086 frank, waaron
der een compensatoire opzeggings
vergoeding van 548.500 frank, ter
wijl verweerster, die nog maar op 
proef in dienst was op het ogenblik 
van de faillietverklaring, slechts 
aanspraak kon maken op een ver
goeding van 12.290 frank; 

Overwegende dat het arrest, op de 
in het middel weergegeven gronden, 
afwij zend beschikt op de vordering 
van de curatoren. eisers, tot nietig-
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verklaring van de aanneming van 
de schuldvordering van verweerster, 
in zoverre ze betrekking heeft op 
de compensatoire opzeggingsvergoe
ding, en tot opneming van verweer
ster in het bevoorrecht passief voor 
enkel een bedrag van 121.876 frank 
f achterstallen en vergoeding); 

Overwegende dat de regel volgens 
welke de geldigheid van een rechts
handing afhankelijk is van het ont
breken van een gebrek in de 
toestemming of van het bestaan van 
een oorzaak niet van toepassing is 
wanneer de wetgever bepaald of 
aangenomen heeft dat erop uitzon
dering wordt gemaakt; 

Overwegende dat de bepalingen 
van boek III van het Wetboek van 
Koophandel, waarvan de schending 
door het middel wordt aangevoerd, 
tot doel hebben de collectieve afwik
keling van de gezamenlijke schuld
vorderingen zo vlug en zeker mo
gelijk te kunnen doen geschieden; 

Dat blijkbaar, gelet op dat doel, 
de aanneming van een schuldvorde
ring in het passief van een faillisse
ment, zonder voorbehoud of tegen
spraak binnen de voorgeschreven 
termijn, na verificatie door de rech
ter-commissaris, volgens de wil van 
de wetgever, in beginsel een onher
roepelijke rechtshandeling is die be
let dat de aangenomen schuldvorde
ring nog kan worden betwist; 

Dat dit doel echter de onherroepe
lijkheid van de aanneming niet kan 
rechtvaardigen, hetzij wanneer die 
aanneming het gevolg is van bedrog 
of arglist van de indiener of heeft 
plaatsgehad op grand van wegens 
bedrog of arglist nietige handelin
gen, hetzij wanneer regels van open
bare orde zijn miskend, hetzij nog 
wanneer overmacht heeft belet dat 
de waarheid aan de dag wordt ge
bracht; 

Overwegende dat het bestaan van 
dergelijke omstandigheden niet door 

Dat bijgevolg het arrest, door de 
vordering niet gegrond te verklaren, 
de in het middel aangewezen wette
lijke bepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 juni 1985 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

Nr. 624 

1 • KAMER - 13 juni 1985 

1° BESLAG- UITVOEREND BESLAG OP ON

ROEREND GOED - ART. 1582, VIERDE EN VIJF
DE LID, GER.W. - GESCHILLEN - BEGRIP. 

2° BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP ON
ROEREND GOED - ART. 1582, VIERDE EN VIJF

DE LID, GER.W. - VERKOOPSVOORWAARDEN 
OPGEMAAKT DOOR DE NOTARIS - BESLA
GENE DIE RECHTSMISBRUIK TEGENWERPT 
OF UITSTEL VRAAGT - GESCHILLEN DIE, IN 
DIE STAND VAN DE RECHTSPLEGING, N!ET 
AAN DE BESLAGRECHTER KUNNEN WORDEN 
VOORGELEGD. 

3° BESLAG- VERLENEN VAN UITSTEL VAN 

BETALING - ART. 1334 GER.W. - VEREISTEN 
VOOR DE ONTVANKEL!JKHEID VAN DE AAN
VRAAG TOT HET VERKRIJGEN VAN UITSTEL 
BEDOELD IN ART. 1244 B.W. 

1• De in art. 1582 Ger. W. bedoelde ge
schillen hebben enkel betrekking op 
de verkoopsvoorwaarden zelf; de be
slagrechter heeft, in dat beperkte ka
der, geen andere bevoegdheid dan ge
schillen over de verkoopsvoorwaarden 
te berechten (1). 

het arrest wordt vastgesteld en trou- 1---------------
wens niet door de eisers wordt aan
gevoerd; 

(1) en (2) Zie Cass., 6 mei 1983, A.R. nr 3829 
(A.C., 1982-83, nr. 495). 
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2° en 3° Art. 1334 Ger. W. geeft aan de 
schuldenaar wiens goederen in beslag 
zijn genomen de mogelijkheid om zich 
te beklagen over rechtsmisbruik en om 
een aanvraag tot het verkrijgen van 
uitstel als bedoeld in artikel 1244 van 
het Burgerlijk Wetboek te doen; een 
dergelijke aanvraag kan niet meer 
worden gedaan wanneer de schulde
naar, overeenkomstig art. 1582 Ger. W., 
door de notaris die de verkoopsvoor
waarden heeft opgemaakt, is aange
maand om bij hem de geschillen over 
die verkoopsvoorwaarden aan te bren
gen; ze is geen zwarigheid die, in die 
stand van de rechtspleging, nog aan de 
beslagrechter ter beslissing kan wor
den voorgelegd (2). 

(SPAARKREDIET N.V. T. LEGRAND, MICHEL) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7233) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 mei 1983 door de 
beslagrechter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1334 en 1582 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing, waar
in uitspraak wordt gedaan over de door 
de verweerders aangebrachte geschillen, 
de schorsing beveelt van de verrichtin
gen die voorafgaan aan de veiling van de 
ten laste van de verweerders in beslag 
genomen goederen en de door eiseres in
gestelde vordering tot schadevergoeding 
wegens tergend en roekeloos geding niet 
gegrond verklaart, met name op grond : 
dat eiseres de aan de verweerders toege
stane kredieten regelmatig opzegde en 
dat zij v66r het beslag op onroerend 
goed aan de verweerders bevel deed bij 
exploot van 3 augustus 1981; dat de ver
weerders, die destijds geen raadsman 
hadden, geen verzet deden tegen het be
vel en geen uitstel vroegen dat hun even
tueel krachtens artikel 1334 van het Ge
rechtelijk Wetboek kon worden toege
kend; dat het uitvoerend beslag op 
onroerend goed bij exploot van 25 augus
tus 1981 ten laste van de verweerders 
werd gedaan; dat de beslagrechter bij be
schikking van 5 oktober 1981 een notaris 

benoemde en belastte met de veiling van 
de in beslag genomen goederen en even
tueel met de verrichtingen tot rangrege
ling; dat de verweerders op 8 maart 1982 
bij de benoemde notaris hun geschillen 
over de op 19 februari 1982 opgemaakte 
verkoopsvoorwaarden aanbrachten; dat 
de verweerders bij exploot van 1 maart 
1982 regelmatig waren aangemaand o_m 
inzage te nemen van die verkoopsvoor
waarden; dat de verweerders in hun ge
schillen aanvoeren dat zij een inspan
ning hadden gedaan op een onbetwist 
achterstallig bedrag van 158.843 frank 
aan te zuiveren door reeds 70.000 frank 
te betalen, terwijl de maandelijkse ter
mijnen bovendien regelmatig waren be
taald; dat de « gedwongen verkoop van 
het onroerend goed niet in verhouding 
blijkt te zijn met het geringe bedrag van 
het overblijvende saldo » en « dat het 
saldo binnen twee maanden vanaf heden 
zou kunnen worden aangezuiverd »; dat 
de geschillen over de verkoopsvoorwaar
den, die binnen de bij artikel 1582 van 
het Gerechtelijk Wetboek voorgeschre
ven wettelijke termijn zijn aangebracht, 
weliswaar helemaal geen kritiek uitoefe
nen op de « formele » regelmatigheid van 
de procedure of op de bewoord1ngen van 
die verkoopsvoorwaarden; dat de ver
weerders echter de enige hun geboden 
gelegenheid hebben aangegrepen om te 
protesteren tegen hetgeen ze achteraf in 
hun conclusie rechtsmisbruik noemen; 

terwijl de geschillen bedoeld in artikel 
1582 van het Gerechtelijk Wetboek, die 
bij de notaris moeten worden aange
bracht binnen acht dagen na de aanma
ning om inzage te nemen van de ver
koopsvoorwaarden en aanwezig te zijn 
bij de toewijzing, enkel betrekking heb
ben op de verkoopsvoorwaarden zelf; de 
beslagrechter, in het beperkte kader van 
de bij artikel 1582 voorgeschreven proce
dure, derhalve geen andere bevoegdheid 
heeft dan geschillen over de ver
koopsvoorwaarden te berechten; de 
schuldenaars, wier goederen in beslag 
zijn genomen, de gelegenheid hebben 
zich over rechtsmisbruik te beklagen bij 
een krachtens artikel 1334 van het Ge
rechtelijk Wetboek gedane aanvraag tot 
het verkrijgen van uitstel; zij echter, als 
de termijn voor het doen van een derge
lijke aanvraag is verstreken, niet, al is 
het onder aanvoering van een zoge
naamd rechtsmisbruik, op geldige wijze 
de hun geboden gelegenheid om geschil
len over de verkoopsvoorwaarden aan te ------------------4 brengen, kunnen aangrijpen om een 

(2) Zie nota 1. schorsing te vragen van de verrichtingen 
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die voorafgaan aan de veiling van de in 
beslag genomen goederen; daaruit volgt 
dat de beschikking, die uitspraak doet 
over de krachtens artikel 1582 aange
brachte « geschillen » van de verweer
ders, door aldus de schorsing te bevelen 
van de verrichtingen die voorafgaan aan 
de veiling van de in beslag genomen goe
deren, lijdt aan machtsoverschrijding, 
daar de beslagrechter, in het beperkte 
kader van de bij dat artikel 1582 voorge
schreven procedure, niet bevoegd is om 
de schorsing van de tenuitvoerlegging te 
bevelen; ze derhalve niet naar recht is 
verantwoord (schending van artikel 1582 
van het Gerechtelijk Wetboek); de be
schikking, in zoverre ze beslist dat de 
verweerders de • enige » gelegenheid 
hebben aangegrepen om te protesteren 
tegen machtsmisbruik, de mogelijkheid 
miskent die krachtens artikel 1334 van 
het Gerechtelijk Wetboek aan de ver
weerders is toegekend, en ze derhalve 
niet naar recht is verantwoord (schen
ding van artikel 1334 van het Gerechte
lijk Wetboek): 

Overwegende dat de in artikel 
1582 van het Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde geschillen enkel betrek
king hebben op de verkoopsvoor
waarden zelf en dat de beslagrech
ter, in dat beperkte kader, geen 
andere bevoegdheid heeft dan ge
schillen over de verkoopsvoorwaar
den te berechten; 

Overwegende dat artikel 1334 van 
hetzelfde wetboek aan de schulde
naar wiens goederen in beslag zijn 
genomen, de mogelijkheid geeft om 
zich te beklagen over rechtsmis
bruik en om een aanvraag tot het 
verkrijgen van uitstel bedoeld in ar
tikel 1244 van het Burgerlijk Wet
boek te doen; dat een dergelijke 
aanvraag niet meer kan worden ge
daan wanneer de schuldenaar, over
eenkomstig artikel 1582 van het Ge
rechtelijk Wetboek, door de notaris 
die de verkoopsvoorwaarden heeft 
opgemaakt, is aangemaand om bij 
hem de geschillen over die ver
koopsvoorwaarden aan te brengen; 
dat ze geen zwarigheid is die, in de 
staat waarin de rechtspleging zich 
bevindt, nog aan de beslissing van 
de beslagrechter kan worden voor
gelegd; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
in het kader van de bij dat artikel 
1582 voorgeschreven procedure de 
schorsing beveelt van de verrichtin
gen die voorafgaan aan de veiling 
van de in beslag genomen goederen, 
en dat beslist dat de verweerders de 
enige hun geboden gelegenheid heb
ben aangegrepen om te protesteren 
tegen machtsmisbruik, niet naar 
recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de beslagrechter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Charle
roi. 

13 juni 1985 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. De Gry
se. 

Nr. 625 

1 • KAMER - 13 juni 1985 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) BE
SLUITWET 3 FEB. 1947 HOUDENDE REGELING 
VAN DE ERKENNING VAN DE AANNEMERS
TOEPASSINGSGEB!ED. 

De Besluitwet van 3 feb. 1947 houdende 
regeling van de erkenning van de aan
nemers, die in art. 6 de procedure vast
stelt om de erkenning van een aanne
mer te schorsen of in te trekken, is 
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niet van toepassing op alle door de 
Staat gegunde opdrachten; zij heeft en
kel betrekking op de opdrachten van 
werken en niet op de aannemingen 
van leveringen. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDI
GING T. NABRO P.V.B.A., RAEDEMAEKER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R nr. 7269) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, § 1, 6, § 3, van 
de besluitwet van 3 februari 1947 hou
dende regeling van de erkenning van de 
aannemers, zoals ze respectievelijk zijn 
gewijzigd bij de artikelen 25 en 28, § 3, 
van de wet van 14 juli 1976, 1, § 1, 6 van 
het koninklijk besluit van 22 april 1977 
(II) betreffende de mededinging inzake 
bepaalde overheidsopdrachten van wer
ken in het raam van de Europese Ge
meenschappen, 1, § 1, en 6, inzonderheid 
6, d, van het koninklijk besluit van 28 
december 1978 betreffende de mededin
ging inzake bepaalde overheidsopdrach
ten van leveringen in het raam van de 
Europese Gemeenschappen, 

doordat het arrest de bevestiging uit
spreekt van de beschikking van de eer
ste rechter die met name voor recht had 
verklaard dat de op 25 mei 1984 door ei
ser genomen beslissing de verweerders 
voorlopig uit te sluiten van deelneming 
aan de opdrachten van leveringen aan 
Landsverdediging een feitelijkheid was, 
en die bijgevolg had bevolen ze binnen 
24 uur na de betekening van de beschik
king in te trekken, met, in geval van 
niet-uitvoering, een dwangsom van 
25.000 frank per dag vertraging aan elke 
verweerder, en doordat het arrest die be
slissing bevestigt op grond : « dat de be
oordeling van de eventuele onwettigheid 
van het gedrag van de gei:ntimeerden 
(thans verweerders) niet valt onder de 
bevoegdheid van het hof (van beroep), 
dat daardoor afbreuk zou doen aan de 
prerogatieven van de administratieve 
macht, maar als de beslissing van het 
bestuur, bij de beoordeling van dat ge
drag, een subjectief recht kan aantasten, 

beslissing te beoordelen en om de nodige 
maatregelen te nemen ter vrijwaring van 
de rechten van de particulieren; dat ten 
deze, afgezien van de beoordeling van 
het gedrag van de (verweerders), de ge
nomen beslissing een administratieve 
sanctie blijkt te zijn die slechts kan wor
den genomen met inachtneming van de 
rechtsvormen voorgeschreven bij artikel 
6, § 3, van de besluitwet van 3 februari 
1947 houdende regeling van de erken
ning van de aannemers, gewijzigd bij de 
wet van 14 juli 1976, waarnaar wordt 
verwezen door het koninklijk besluit van 
22 april 1977 betreffende de mededinging 
inzake bepaalde overheidsopdrachten 
van werken in het raam van de Europe
se Gemeenschappen, dat door (eiser) is 
aangevoerd; dat krachtens die bepaling 
de beslissing, waarvan (eiser) in zijn 
pleidooi aanvoert dat ze is gegrond op de 
oneerlijkheid van de (verweerders) in de 
handel (besluitwet, artikel 6, § 1, d), en
kel mocht worden genomen na advies 
van de commissie voor erkenning, het 
horen van de aannemer in zijn verweer
middelen en voorstel aan de minister, in 
een met redenen omkleed advies, van de 
toe te passen sanctie; dat vaststaat dat 
de op 24 mei (1) aan de (verweerders) ter 
kennis gebrachte beslissing door de mi
nister van Landsverdediging is genomen 
zonder voorafgaand advies of met rede
nen omkleed voorstel van de commissie 
voor erkenning; dat de niet-inachtneming 
van de procedure onwettig maakt de op 
25 mei aan de (verweerders) ter kennis 
gebrachte beslissing, die onrechtmatig 
afbreuk doet aan de subjectieve rechten 
van de (verweerders) om dee! te nemen 
aan de opdrachten van leveringen aan 
Landsverdediging », 

terwijl de bepalingen van artikel 6, § 3, 
van de besluitwet van 3 februari 1947 
die de procedure regelen om de erken: 
ning van een aannemer te schorsen of in 
te trekken, geen algemene bepalingen 
zijn die zonder onderscheid van toepas
sing zijn op aile door de Staat gegunde 
opdrachten, maar, volgens hun bewoor
dingen zelf, enkel betrekking hebben op 
de overheidsopdrachten van werken; ar
tikel 1 aldus bepaalt dat de uitvoering 
van « werken » slechts mag worden ge
gund aan « aannemers » die voldoen aan 
de volge~de voorwaarden; artikel 6, § 3, 
tweede hd, bepaalt dat de intrekking van 
de erkenning kan worden bevolen ten 
aanzien van elke aannemer en dat de 
aannemer in zijn verweermiddelen moet 

het hof (van beroep) bevoegd is om de 1----------------
aangevoerde onrechtmatigheid van die (1) Lees 25 me1. 
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worden gehoord voordat de desbetreffen
de commissie « aan de minister van 
Openbare Werken »,in een met redenen 
omkleed advies, de toe te passen sanctie 
voorstelt; artikel 1 van bet koninklijk be
sluit van 22 april 1977 (II) betreffende de 
mededinging inzake bepaalde overheids
opdrachten van « werken » in bet raam 
van de Europese Gemeenschappen, 
waarvan artikel 6 verwijst naar de be
sluitwet van 3 februari 1947, uitdrukke
lijk zegt dat « de bepalingen van " dit be
sluit" van toepassing zijn op de "over
heidsopdrachten van werken " ... »; bet 
koninklijk besluit van 22 april 1977 (I) 
betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en 
diensten, evenals bet koninklijk besluit 
van 28 december 1978 betreffende de me
dedinging inzake bepaalde overheidsop
drachten van leveringen in bet raam van 
de Europese Gemeenschappen, die enkel 
betrekking hebben op de opdrachten van 
leveringen, niet voorzien in een erken
ningsprocedure en met des te meer re
den niet voorschrijven de leverancier te 
horen alvorens hem eventueel van deel
neming aan een opdracht uit te sluiten; 
artikel 6, d, van voormeld koninklijk be
sluit van 28 december 1978 eenvoudig be
paalt dat de leverancier die bij zijn be
roepsuitoefening een ernstige fout heeft 
begaan, « behoorlijk door bet bestuur 
vastgesteld », van deelneming aan een 
opdracht kan worden uitgesloten; daaruit 
volgt dat bet arrest, dat niet ontkent dat 
de fout van de verweerders behoorlijk 
door bet bestuur vastgesteld en aange
zegd was, niet, zonder alle voormelde 
wettelijke bepalingen te schenden, heeft 
kunnen beslissen dat de beslissing de 
verweerders voorlopig uit te sluiten van 
deelneming aan de opdrachten van leve
ringen aan Landsverdediging enkel kon 
worden genomen met inachtneming van 
de bij artikel 6, § 3, van de besluitwet 
van 3 februari 1947 voorgeschreven 
rechtsvormen, daar deze bepaling uitslui-' 
tend betrekking heeft op de intrekking 
of de schorsing van de erkenning van 
een aannemer van werken, en daarom 
eiser niet heeft kunnen bevelen zijn be
slissing in te trekken : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de verweerders, die als le
veranciers van het ministerie van 
Landsverdediging waren erkend, 
van deelneming aan de opdrachten 
van leveringen aan dat ministerie 

werden uitgesloten en voorlopig niet 
meer als leverancier werden erkend 
bij een administratieve beslissing 
van het hoofd van de algemene 
dienst van de aankopen van de 
Strijdkrachten wegens het als fou
tief beschouwde gedrag van de ver
weerders bij een opdracht van leve
ring van meel; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat die administratieve beslis
sing onwettig is, op grand dat niet 
vooraf het advies van de commissie 
voor erkenning is uitgebracht over
eenkomstig de procedure bedoeld in 
paragraaf 3 van artikel 6 van de be
sluitwet van 3 februari 1947 houden
de regeling van de erkenning van de 
aannemers; 

Overwegende dat die besluitwet, 
die inderdaad in artikel 6 de proce
dure vaststelt om de erkenning van 
een aannemer te schorsen of in te 
trekken, niet van toepassing is op 
alle door de Staat gegunde opdrach
ten, maar enkel betrekking heeft op 
de opdrachten van werken en niet 
op de aannemingen van leveringen; 

Dat het middel gegrond is; 

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

13 juni 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
:{?_ruyn. 
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Nr. 626 

1• KAMER - 13 juni 1985 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - TERRITORIALE BE
VOEGDHEID - VERSTEK VAN DE VERWEER
DER - VERMOEDEN INGESTELD BIJ ART. 630, 
DERDE LID, GER.W. - BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - TERRITORIALE BE
VOEGDHEID - VERSTEK VAN DE VERWEER
DER - PLICHTEN VAN DE RECHTER. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VERSTEK VAN DEVER
WEERDER - TERRITORIALE BEVOEGDHEID -
PLICHTEN VAN DE RECHTER. 

1° Het bij art. 630, derde lid, Ger. W. in
gestelde vermoeden dat de verweerder 
die niet verschijnt, de bevoegdheid van 
de rechter voor wie de zaak aanhangig 
is, afwijst, bestaat enkel in de in het 
eerste en tweede lid van dat artikel be
doelde gevallen, dat wil zeggen wan
neer de in de artt. 627, 628 en 629 van 
genoemd wetboek bepaalde dwingende 
regels inzake territoriale bevoegdheid 
toepasselijk zijn (1). 

2° en 3° Wanneer de verweerder niet ver
schijnt, moet de rechter voor wie de 
zaak aanhangig is, zijn territoriale be
voegdheid nagaan, zelfs bij ontstente
nis van het bij art. 630, derde lid, 
Ger. W. ingestelde wettelijk vermoeden 
dat de verweerder zijn bevoegdheid 
betwist (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK IN ZAKE BELGONEON P.V.B.A. 

T. POLYSAN P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7376) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 februari 1985 door 
de Arrondissementsrechtbank te 
Luik gewezen; 

Overwegende dat uit dat vonnis 
blijkt dat de vennootschap Belgo
neon de vennootschap Polysan in 
kort geding heeft gedagvaard voor 
de voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Luik; dat de voorzit
ter van de Rechtbank van Koophan
del te Luik, bij beschikking van 7 
januari 1985, na te hebben vastge
steld dat de vennootschap Polysan 
niet was verschenen, ambtshalve 
een middel heeft aangevoerd dat uit 
zijn onbevoegdheid ratione loci 
voortkwam en de verwijzing van de 
zaak naar de arrondissementsrecht
bank heeft gelast; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na te hebben vastgesteld dat 
de in de artikelen 627, 628 en 629 
van het Gerechtelijk Wetboek neer
gelegde dwingende regels inzake 
territoriale bevoegdheid ten deze 
niet van toepassing zijn, beslist dat 
de arrondissementsrechtbank niet 
op geldige wijze gevat is door het 
middel van onbevoegdheid dat de 
verwijzingsrechter moest aanvoeren, 
op grond dat, van de verweerder die 
niet verschijnt, krachtens artikel 
630, derde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, wordt vermoed dat hij in 
elk geval de territoriale bevoegdheid 
afwijst van de rechter voor wie de 

----------------1 zaak aanhangig is, deze laatste, 
(1) en (2) Zie de noot E.K. onder Cass., 16 krachtens artikel 639 van dat wet-

jan. 1976 (A.C., 1976, 577), inz. biz. 578 en 579; b ek u d t h B 1 
CAMBIER, Droit judiciaire civil, dee! II, • La o , n e vennoo sc ap e go-
competence •. biz. 147; FE'ITWEIS, Precis de droit neon niet heeft gevorderd dat de 
judiciaire, dee! II, • La competence "• biz. 19, zaak naar de arrondissementsrecht
nr. 18, et biz. 335, nr. 590; FE'ITWEis, KoHL en DE bank wordt verwezen, zelf over zijn 
LEVAL, Elements de la competence civile, biz. 6 bevoegdheid uitspraak moest doen·, 
tot 10 en biz. 167, nr. 319; KoHL, « Pouvoirs et 
devoirs du juge statuant par defaut >>, J.T., 
1972, biz. 329 e.v.; cwssET-MARCHAL, • Le tribu- Over het middel, afgeleid uit de schen
nal d'arrondissement : saisine, pouvoirs et de- ding van artikel 630, derde lid, van het 
cision », J.T., 1985, biz. 2 e.v. Gerechtelijk Wetboek, 
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doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de in artikel 630, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek neergelegde regel 
een algemene draagwijdte heeft en van 
toepassing is op elk geval omtrent terri
toriale bevoegdheid en zulks, zelfs wan
neer, zoals ten deze, die gevallen niet de 
in de artikelen 627, 628 en 629 van dat 
wetboek bedoelde gevallen van dwingen
de bevoegdheid, maar wei de in artikel 
624 van datzelfde wetboek vastgestelde 
algemene regels van particuliere aard 
zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, de Arrondis
sementsrechtbank te Luik niet geldig 
kennis heeft genomen van het probleem, 
daar het middel van territoriale onbe
voegdheid door de rechter niet alleen 
ambtshalve kon worden aangevoerd op 
grond van artikel 640, maar ook op basis 
van artikel 639 van het Gerechtelijk Wet
hoek, ingevolge de uitlegging die moet 
worden gegeven aan de bepaling van het 
derde lid van artikel 630 van datzelfde 
wetboek, die enkel van toepassing is op 
de dwingende territoriale bevoegdheid; 

tweede onderdeel, de leden van artikel 
630 van het Gerechtelijk Wetboek niet 
van elkaar mogen worden gescheiden, 
zodat moet worden aangenomen dat van 
de verweerder die niet verschijnt, wordt 
vermoed dat hij de bevoegdheid van de 
rechter voor wie de zaak aanhangig is, 
enkel afwijst in de aangelegenheden die 
onder de toepassing vallen van de artike
len 627, 628 en 629 van dat wetboek; 

derde onderdeel, als er een tekst ver
eist is tot staving van een vermoedelijke 
afwijzing in de aangelegenheden die van 
openbare orde, of althans dwingend, zijn, 
er met des te meer reden een tekst no
dig is als het gaat om uitzonderingen 
van particuliere aard : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat artikel 630, der

de lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
weliswaar bepaalt dat van de ver
weerder die niet verschijnt, wordt 
vermoed dat hij de bevoegdheid af
wijst van de rechter voor wie de 
zaak aanhangig is, maar dit vermoe
den enkel bestaat in de in het eerste 
en tweede lid van dat artikel bedoel
de gevallen; 

Overwegende echter dat de ver
weerder die niet verschijnt, moge
lijk niet in staat kan zijn geweest 
zijn verweermiddelen te .doen gel-

den en dat derhalve de rechter, zelfs 
bij ontstentenis van een wettelijk 
vermoeden dat de verweerder ze be
twist, zijn territoriale bevoegdheid 
moet nagaan; 

Dat, krachtens artikel 640, wan
neer een rechter ambtshalve een 
middel dient aan te voeren dat uit 
zijn onbevoegdheid voortkomt, hij 
de verwijzing van de zaak naar de 
arrondissementsrechtbank gelast op
dat over het middel wordt beslist; 

Overwegende dat de arrondisse
mentsrechtbank, door te verklaren 
dat het middel van onbevoegdheid 
bij die rechtbank niet rechtsgeldig 
aanhangig was gemaakt, op grond 
dat van de verweerder die niet ver
schijnt, krachtens artikel 630, derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
wordt vermoed dat hij de territo
riale bevoegdheid afwijst van de 
rechter voor wie de zaak aanhangig 
is, zelfs wanneer de dwingende re
gels van de artikelen 627, 628 en 629 
van dat wetboek niet van toepassing 
zijn, en dat derhalve de rechter voor 
wie de zaak aanhangig is zelf over 
zijn bevoegdheid uitspraak moet 
doen, artikel 630, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de enige wet
telijke bepaling waarvan de schen
ding wordt aangevoerd, schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de 
Arrondissementsrechtbank te Ver
viers. 

13 juni 1985 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Mahillon - Verslaggever: mevr. 
Charlier - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal. 
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Nr. 627 

1' KAMER - 14 juni 1985 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
BETEKENING AAN GEKOZEN WOONPLAATS -
VERKEERDE AANWIJZING VAN DE GEKOZEN 
WOONPLAATS - ONREGELMATIGHEID VAN 
DE BETEKENING - NIETIGHEID - GEVOL· 
GEN. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
VERMELDING DAT DE AKTE IS BETEKEND 
AAN DE PERSOON OF OP DE PLAATS DIE DE 
WET BEPAALT - BEGRIP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE SAMENLOOP VAN DE ON
DERSCHEIDEN FOUTEN VAN TWEE DADERS -
BEIDE DADERS GEHOUDEN TOT VOLLEDIG 
HERSTEL VAN DE SCHADE - BESLISSING 
WAARBIJ EEN DER DADERS WORDT VEROOR
DEELD TOT VRIJWARING VAN DE ANDERE 
VOOR HEEL DE TEN LASTE VAN DEZE LAAT
STE U!TGESPROKEN VEROORDELING - ON
WETTIGHEID. 

1° en 2° De betekening van een voorzie
ning in cassatie die noch overeen
komstig de artt. 33, 35 of 37 Ger. W., 
noch aan de door de geadresseerde in 
het exploot van betekening van het be
streden arrest gekozen woonplaats 
werd gedaan, is onregelmatig en der
halve nietig; nu die onregelmatigheid 
geen betrekking heeft op de vermel
ding dat de akte is betekend aan de 
persoon of op de plaats die de wet be
paalt in de zin van art. 862, § 1, !f, 
Ger. W., kan de daaruit voortvloeiende 
nietigheid niet ambtshalve maar alleen 
dan worden uitgesproken wanneer de 
aangeklaagde onregelmatigheid de be
Jangen schaadt van de partij die ze als 
exceptie opwerpt (1). (Ger.W., artt. 39 
en 861.) 

3° De rechter beoordeelt onaantastbaar 
de ernst van de respectieve fouten van 
een ieder die schade heeft berokkend; 
wanneer de rechter evenwel, op grand 
van die beoordeling, tot de bevinding 
komt dat de schade het gevolg is van 
de samenloop van de onderscheiden 

fouten van twee daders en dat ieder 
van hen ten opzichte van de benadeel
de tot volledige schadevergoeding ge
houden is, kan hij, zo hij geen contrac
tueel bedongen vrijwaring vaststelt, 
niet beslissen dat in hun onderlinge 
verhouding een der daders gehouden 
zal zijn de andere in dezelfde mate te 
vrijwaren, zonder meteen het oorzake
lijk verband tussen de lout van deze 
laatste en de schade te negeren (2). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(INTERCOM N.V. T. DEMEULEMEESTER L. 
EN ROBERT TAVERNIER N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4606) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat op 11 juni 1975, bij een 
graafwerk dat verweerder in op
dracht van eiseres uitvoerde, een 
elektrische kabel van eiseres be
schadigd werd, dat de kabel met 
densoplast beschermd werd tegen 
vochtigheid, maar dat, ten gevolge 
van waterindringing op dezelfde 
plaats, zich op 20 juni 1975 een ka
belbreuk voordeed, die in het bedrijf 
van de naamloze vennootschap Ro
bert Tavernier een stroomonderbre
king veroorzaakte; dat het arrest 
enerzijds verweerder veroordeelt om 
aan eiseres te betalen een bedrag 
van 83.613 frank als vergoeding voor 
herstellingskosten en ·aan de naam
loze vennootschap Robert Tavernier 
een bedrag van 114.700 frank als 
vergoeding van de bij de stroomon
derbreking opgelopen schade, en an·· 
derzijds eiseres veroordeelt om ver
weerder te vrijwaren tegen de vor
dering die de naamloze vennoot
schap Robert Tavernier tegen hem 
had ingesteld; 

Overwegende dat de voorziening 
aileen tegen de beslissing betreffen-

(1) Zie Cass., 24 juni 1982 (A.C., 1981-82, (2) Zie Cass., 18 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 
nr. 642). . 56'1); 2 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 626). 
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de de vordering tot vrijwaring is ge-
richt; ' 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, door 
verweerder hieruit afgeleid, primair 
dat er geen betekening is geschied, 
subsidiair dat de betekening vol
strekt nietig is volgens de artikelen 
43, 860, 861 en 862 van het Gerechte
lijk Wetboek: 

Overwegende dat verweerder in 
het exploot waarbij, op 3 mei 1984, 
het bestreden arrest op zijn verzoek 
betekend werd aan eiseres, woon
plaats koos ten kantore van de ge
rechtsdeurwaarder Caillau; 

Overwegende dat, blijkens exploot 
van 20 juli 1984, de voorziening van 
eiseres tegen het arrest betekend is 
aan verweerder « wonende te Moes
kroen, rue du Nouveau Monde 323, 
woonstkeuze gedaan hebbende » ten 
kantore van de gerechtsdeurwaar
der Debray, aan wie een afschrift 
van het exploot ter hand werd ge
steld; 

Overwegende dat zulks een bete
kening is; dat de primaire stelling 
van verweerder niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat, volgens artikel 
39, eerste lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, een betekening mag ge
schieden aan de woonplaats van een 
lasthebber bij wie de geadresseerde 
woonplaats heeft gekozen; dat zoda
nige keuze van woonplaats in de ak
te van betekening van een rechter
lijke beslissing geldt voor alle pro
ceshandelingen die daarop betrek
king hebben, inzonderheid het bete
kenen van cassatieberoep tegen die 
beslissing; dat eiseres, wilde zij ge
bruik maken van de door artikel 39, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek geboden mogelijkheid, haar 
voorziening diende te betekenen 
aan de door verweerder gekozen 
woonplaats ten kantore van de ge
rechtsdeurwaarder Caillau; dat, nu 
de betekening noch overeenkomstig · 
de artikelen 33, 35 of 37, noch over
eenkomstig artikel 39 van het Ge
rechtelijk Wetboek is geschied, de 

vermelding inzake de woonplaats 
van de geadresseerde, die krachtens 
artikel 43, 3°, van hetzelfde wetboek 
op straffe van nietigheid in het ex
ploot van betekening moet voorko
men, onregelmatig is; 

Overwegende dat verweerder ech
ter niet aantoont dat die onregelma
tigheid zijn belang heeft geschaad; 

Dat ook de subsidiaire stelling 
van verweerder niet kan worden 
aangenomen; 

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 beslist: « Vermits 
op 11 juni 1975 aileen de isolatie van de 
kabel min of meer werd hersteld en niet 
de kabel zelf die, na de breuk van de 
pannen, werd geplet door de greep van 
de kraanmachine, heeft de eerste rechter 
met reden aanvaard dat oak de stroom
onderbreking, ontstaan op 20 juni 1975, 
na vochtinfiltratie (gewone densoplast is 
vochtgevoelig), het gevolg is van de op 11 
juni 1975 veroorzaakte beschadiging. Het 
staat vast dat de aannemer - en zulks 
in strijd met zijn contractuele verplich
ting (zie artt. 11 en 12 van het bestek) -
noch Intercom noch enige andere dienst 
heeft verwittigd. Dit is niet aileen een 
ernstige wanprestatie, maar bovendien 
een nieuwe duidelijke tekortkoming van 
de algemeen geldende voorzichtigheids
plicht. Het is deze vaststaande foutieve 
houding van de aannemer - eigenlijk 
een gebrek aan plichtsvervulling - die 
de directe oorzaak is zowel van de aan 
de naamloze vennootschap Intercom als 
de aan de naamloze vennootschap Taver
nier berokkende schade (83.613 respectie
velijk 114.700 frank). Het hierna (in het 
kader van de eis tot vrijwaring) bespro
ken immobilisme van de naamloze ven
nootschap Intercom (de notitie in het 
dagboek Raze die niet ter kennis kwam 
van de elektriciteitsdienst) was in elk ge
val geen oorzaak van de contractuele 
wanprestatie van de aannemer en kan 
dus niet bevrijdend werken ten opzichte 
van de aannemer », en verder : « Er is 
( ... ) een nalatigheidsfout in hoofde van 
de naamloze vennootschap Intercom ( ... ). 
Vermits de oorzakelijkheid van de eerste 
fout (die van de aannemer) niet wordt 
opgeslorpt door die van de erop volgende 
fout (van Intercom) bestond er geen aan
leiding tot een in solidum veroordeling 
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en kon er derha\ve geen sprake zijn van 
een bepaling van ieders aandeel in de 
schade van de naamloze vennootschap 
Tavernier. Ieder van hen - aannemer 
en Intercom - is dus ten opzichte van 
de derde-schadelijder gehouden tot volle
dige schadevergoeding (Cass., 1 oktober 
1980, A.C., 1980-81, 114). De in vrijwaring 
aangesprokene moet dus in dezelfde ma
te gehouden zijn. Het hof van beroep be
krachtigt aldus de zienswijze van de eer
ste rechter », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
niet kon beslissen dat de vaststaande 
fout van verweerder de directe oorzaak 
was van de schade geleden door de 
naamloze vennootschap Tavernier en 
toch de eis tot vrijwaring ingesteld tegen 
eiseres voor het geheel gegrond verkla
ren, zonder een tegenstrijdigheid te be
vatten, zodat het niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, door aan te nemen 
dat de fout van verweerder de directe 
oorzaak was van de schade geleden door 
de naamloze vennootschap Tavernier, 
het arrest niet kan beslissen dat de eis 
in vrijwaring tegen eiseres volledig ge
grond was, zodat verweerder niet zou 
bijdragen tot het vergoeden van deze 
schade zonder het oorzakelijk verband 
tussen diens fout en de schade berok
kend aan de naamloze vennootschap Ta
vernier te miskennen (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : « W at de eis tot vrijwaring be
treft, laat Demeulemeester gelden 
dat (verweerster), als derde schade-. 
lijder, buiten het contractueel ver
band (verweerder/eiseres) staat, zo
dat, wanneer geoordeeld wordt dat 
de schade werd veroorzaakt door de 
respectieve fouten van de aannemer 
en van (eiseres), elk van deze tegen
over de derde tot integrale schade
vergoeding is gehouden en derhalve 
de in vrijwaring aangesprokene in 
dezelfde mate is gehouden »; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt, eensdeels, dat het stilzitten 
van eiseres als een nalatigheidsfout 
dient te worden aangemerkt en, an
derdeels, dat verweerder, die op bui-

tencontractuele basis door verweer
ster tot vergoeding werd aangespro
ken, de stroomonderbreking waar
over deze laatste zich beklaagt, 
heeft veroorzaakt; 

Dat het arrest voorts erop wijst 
dat de fout van verweerder niet 
voortvloeit uit en ook niet « opge
slorpt » wordt door de eropvolgende 
fout van eiseres; 

Dat het arrest besluit : << Ieder van 
hen - aannemer en Intercom - is 
dus ten opzichte van de derde-scha
delijder gehouden tot volledige scha
devergoeding ( ... ). De in vrijwaring 
aangesprokene moet dus in dezelfde 
mate gehouden zijn »; 

Dat uit het vorenstaande volgt dat 
het arrest impliciet maar zeker voor 
de beoordeling van de vordering tot 
vrijwaring ook buitencontractuele 
fouten van eiseres in beschouwing 
neemt; 

Overwegende dat het hof van be
roep de ernst van de respectieve 
fouten van eiseres en verweerder op 
onaantastbare wijze beoordeelt; dat 
het hof van beroep evenwel, wan
neer het op grond van die beoorde
ling tot de bevinding komt dat ieder 
van hen ten opzichte van verweer
ster tot volledige schadevergoeding 
gehouden is, niet kan beslissen, nu 
het geen contractueel bedongen vrij
waring vaststelt, dat in hun onder
linge verhouding eiseres gehouden 
zal zijn verweerder in dezelfde mate 
te vrijwaren, zonder meteen het oor
zakelijk verband tussen de fout van 
verweerder en de aan verweerster 
veroorzaakte schade te negeren; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige mid

delen niet tot ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering tot 
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vrijwaring en beslist over de kosten; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
veroordeelt verweerder in de kosten 
van de memorie van wederant
woord; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

14 juni 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. Van Ryn en Simont. 

Nr. 628 

1" KAMER - 14 juni 1985 

1° ERFDIENSTBAARHEID WETTE· 

LIJKE ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG 
- TOEGANG TOT DE OPENBARE WEG BEMOEI
LIJKT TEN GEVOLGE VAN DOOR DE EIGE
NAAR VAN HET ERF UITGEVOERDE VERBOU
WINGSWERKEN - GEEN INGESLOTEN ERF IN 
DE ZIN VAN ART. 682 B.W. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- BURGERLIJKE ZAKEN - PLAATSOPNE
MING MET BETREKKING WAARTOE DE PER
SOONLIJKE VERSCHIJNING VAN PARTIJEN 
WERD BEVOLEN - GEEN DEBATTEN GE
VOERD OF CONCLUSIES NEERGELEGD TER 
PLAATSE - BESLISSING OVER DE GEGROND
HEID VAN DE VORDERING- BESLISSING DIE 
NIET MOET WORDEN GEWEZEN DOOR DE
ZELFDE RECHTERS ALS DIE DE PLAATSOPNE
MING DEDEN - GER.W., ART. 779, EERSTE LID. 

1° Wanneer de moeilijkheden die de ei
genaar ondervindt om een voor het 
normale gebruik en de bestemming 
van zijn eigendom voldoende toegang 
tot de openbare weg te hebben, niet 
voortspruiten uit de Jigging zelf van 
het erf, maal" veeleer het gevolg zijn 
van door de eigenaar uitgevoerde ver
bouwingswerken, is het erf niet inge
sloten in de zin van ai"t. 682 B. W. 

2° Geen zitting over de zaak in de zin 
van ai"t. 779, eerste lid, Ger. W. is de 
plaatsopneming met beti"e]Jking waal"
toe de J"echtel" heeft bevolen dat de 
partijen er in pei"soon zullen verschij
nen, wanneei" uit het proces-vei"baal 
van die plaatsopneming niet blijkt dat 
tel" plaatse oak debatten wei"den ge
voerd of conclusies werden neergelegd. 

(GEUTEN E.A. T. WINDMOLDERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4639) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 mei 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 779 en 
1371bis van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, uitge
sproken door rechter Raskin, dienstdoen
de voorzitter, en, door de rechters Guts
hoven en Rotsaert, met bevestiging van 
het beroepen vonnis van 30 april 1982 de 
vordering van de eisers tot het bekomen 
van een recht van uitweg afwijst en de 
tegeneis ingesteld door verweerder ge
grond verklaart, uitdrukkelijk verwij
zend naar en dus steunend op de per
soonlijke verschijning ter plaatse van de 
partijen op 26 september 1983, alwaar de 
rechtbank echter samengesteld was uit 
rechter Bertrand, dienstdiende voorzit
ter, en uit de rechters Raskin en Gutsho
ven, 

terwijl krachtens artikel 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek de vonnissen op 
straffe van nietigheid door rechters die
nen te worden gewezen die aile zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond; de ver
schijning ter plaatse, overeenkomstig ar
tikel 1371bis van het Gerechtelijk Wet
hoek, een zitting over de zaak is in de 
zin van artikel 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek; zodat het bestreden vonnis, ge
wezen door rechters die niet allen aile 
zittingen hebben bijgewoond, zonder dat 
een wettelijk beletsel werd vastgesteld 
overeenkomstig het tweede lid van arti
kel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, 
nietig is (schending van de artikelen 779 
en 137lbis van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het tussenvon
nis van 30 mei 1983 « een verschij-
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ning van partijen ter plaatse » heeft 
bevolen; dat in het proces-verbaal 
van 26 september 1983 << de vaststel
lingen ter plaatse en het verhoor 
van partijen Mouchaers en Wind
molders » werden opgenomen; dat 
niet blijkt dat ter plaatse tevens de
batten werden gevoerd of conclusies 
werden neergelegd; dat integendeel 
de processen-verbaal van de openba
re terechtzittingen van 6 februari 
1984 en 16 april 1984 aantonen dat 
dan pas conclusies werden neerge
legd, pleidooien gehouden en dos
siers gedeponeerd; 

Overwegende dat uit het vooraf
gaande blijkt dat ter plaatse op 26 
september 1984 geen zitting plaats
had in de zin van artikel 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat de eisers hun goed 
op 20 september 1952 aankochten van 
verweerder die er zelf op 18 februari 
1939 eigenaar van geworden was, des
tijds « ledige grond » had gekocht en er 
nadien een woonhuis met garage tegen 
de Staintonstraat op bouwde, en dat tus
sen het goed van de eisers en de Rode 
Kruisstraat een stuk grond ligt, welk 
verweerder aankocht op 13 augustus 
1963 van de Belgische Staat, de vorde
ring van de eisers tot het bekomen van 
een recht van uitweg over het pand van 
verweerder afwijst en de tegeneis, door 
verweerder ingesteld, gegrond verklaart, 
om de reden dat de door de eisers bij 
conclusie vooropgestelde bestemming 
van de huisvader vanwege verweerder 
niet mogelijk is geweest, nu deze laatste 
het winkelpand pas op 20 september 
1952 aan de eisers verkocht en hij pas in 

conclusie in hoger beroep (blz. 3 en 4) 
voorhielden dat lossen en laden reeds tij
dens de exploitatie van verweerder langs 
achter gebeurde over zijn eigendom, 
zijnde lot 1 van de notariele affiche van 
1955, en dat verweerder in 1963 een heel 
smal strookje grond tussen lot 1 en de 
Rode Kruisstraat van de Belgische Staat 
aankocht, wat meebrengt dat voormeld 
lot 1 naast het goed van de Belgische 
Staat lag en er niet mee mocht worden 
verward; de voormelde affiche, waar het 
bestreden vonnis anderzijds uitdrukke
lijk naar verwijst (vonnis blz. 2, lid 5) de 
ligging van voormeld lot 1 duidelijk aan
duidt; zodat het bestreden vonnis, door 
te stellen dat tussen het goed van de ei
sers en de Rode Kruisstraat een stuk 
grond ligt welk verweerder van de Bel
gische Staat aankocht en aldus impli
ceert dat er geen ander goed toebehoren
de aan verweerder tussen het goed van 
eiser en de Rode Kruisstraat ligt, en 
door te stellen dat verweerder derhalve 
voor 1952 het naastliggend goed niet 
heeft kunnen gebruiken en bestemmen 
ter exploitatie van het winkelpand, de 
bewijskracht van de conclusie van eiser 
en van de notariele affiche van 1955 mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het middel niet 
eens stelt dat de rechtbank, in ver
band met het bedoelde perceel van 
de Belgische Staat, hetzij enige ver
melding aan de conclusie of aan het 
plan toeschrijft, hetzij een vermel
ding uit die stukken onjuist weer
geeft of interpreteert; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 682 en 683 
van het Burgerlijk Wetboek, 

1963 eigenaar werd van het naastliggend doordat het bestreden vonnis de vorde
goed, dat hij derhalve niet ter exploitatie ring van de eisers tot het bekomen van 
van het winkelpand heeft kunnen ge- een recht van uitweg afwijst en de te
bruiken en bestemmen, genvordering van verweerder gegrond 

terwijl het aan het goed van de eisers acht bij gebrek aan ingeslotenheid van 
palende perceel niet datgene is dat door de eigendom van de eisers in de zin van 
verweerder in 1963 van de Belgische artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek 
Staat werd aangekocht, doch wel het res- om de reden dat dit goed « immers over 
terende gedeelte van het perceel van ver-~ zijn gehele breedte aan de Stainton
weerder, dat hij in 1939 heeft verworven straat reint, via dewelke het clienteel de 
en nooit heeft verkocht; de eisers in hun superette van eisers bezoekt » en om de 
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reden dat « de moeilijkheden, die eisers 
gewis ondervinden bij het laden en los
sen van hun koopwaren, geenszins voort
spruiten uit de ligging van hun eigen
dom maar veeleer het gevolg zijn van de 
door de eisers doorgevoerde herbouwing 
van het pand, waarbij geen aandacht be
steed werd aan enige doorgang naar de 
achterzijde van het pand », 

terwijl, eerste onderdeel, een erf dat 
een toegang heeft op de openbare weg 
niettemin een ingesloten erf is in de zin 
van artikel 682 van het Burgerlijk Wet
hoek indien de toegang onvoldoende is 
voor de normale exploitatie van het erf 
naar zijn bestemming, of indien de toe
gang niet zonder overdreven kosten of 
nadelen kan worden ingericht voor het 
normaal gebruik van het erf naar zijn 
bestemming, ook als de bestaande toe
gang onvoldoende wordt ten gevolge van 
de valorisatie van het erf; de eisers voor
hielden dat hun pand slechts kon wor
den geexploiteerd mits de doorvaart 
langs achter, over het goed van verweer
der, daar talrijke camions met goederen 
moeten gelost en geladen worden; zodat 
het vonnis, door te stellen dat de eigen
dom van de eisers niet ingesloten is om 
de reden dat zij aan de openbare weg 
over zijn hele breedte reint en zonder te 
ontkennen dat de toegang langs de ach
terzijde van de eigendom van de eisers, 
zoals zij thans is ingericht, nodig is voor 
haar exploitatie, noch dat de eisers hun 
erf niet buiten zijn normaal gebruik 
of zijn bestemming willen gebruiken, 
het begrip van ingeslotenheid miskent 
(schending van artikel 682 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, zo de ingeslotenheid 
geen recht tot uitweg baart als zij uit de 
eigen daad van de eigenaar van het goed 
voortvloeit, de eisers echter voorhielden 
in hun conclusie in hoger beroep (biz. 3) 
dat zij zich helemaal niet zelf hebben in
gesloten, daar de vroegere kleine garage, 
door hen door een vitrine en door de ver
grote superette vervangen, nooit enige 
functie voor de exploitatie heeft gehad 
en geen toegang in het winkelpand toe
liet, met het gevolg dat het laden en los
sen nooit langs de Staintonstraat heeft 
kunnen geschieden; zodat het vonnis, 
zonder te ontkennen dat de eisers zich 
niet zelf hebben ingesloten, en dat hun 
winkelpand op het ogenblik van de aan
koop reeds was ingesloten in de zin dat 
-het -laden en lossen niet langs de Stain
tonstraat kon geschieden, het begrip van· 

ingeslotenheid evenzeer miskent (schen
ding van de artikelen 682 en 683 van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat de rechtbank 
oordeelt: « De moeilijkheden die (de 
eisers) gewis ondervinden bij het la
den en lossen van hun koopwaren, 
spruiten geenszins voort uit de lig
ging van hun eigendom; ze zijn veel
eer het gevolg van de door (de ei
sers) doorgevoerde herbouwing van 
het pand, waarbij geen aandacht be
steed werd aan enige doorgang naar 
de achterzijde van het pand »; 

Dat de rechtbank aldus impliciet 
doch zeker oordeelt dat die toegang 
zonder overdreven kosten of onge
makken kon worden ingericht; dat 
de rechtbank op die grond wettelijk 
beslist dat de artikelen 682 en 683 
van het Burgerlijk Wetboek geen 
toepassing vinden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 682, 691, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, om de 
vordering van de eisers tot het bekomen 
van een recht van uitweg over het pand 
van verweerder af te wijzen en de tegen
eis door verweerder ingesteld, gegrond 
te verklaren, het aanbod van de eisers 
tot getuigenbewijs verwerpt om reden 
dat dit aanbod « ter zake van het feit dat 
reeds v66r het ombouwen van het win
kelpand de superette via de doorvaart 
naar de Rode Kruisstraat bevoorraad 
werd, niet dienstig is, daar deze feitelijk
heid - zo ze bewezen zou worden -, 
nog niet betekent dat men gerechtigd 
was op die wijze te handelen », 

terwijl de eisers in hun conclusie in 
boger beroep, na plaatsbezoek, in onder
geschikte orde de toelating vroegen met 
aile bewijsmiddelen rechtens te mogen 
bewijzen « dat de uitweg waarvan sprake 
naar de Rode Kruisstraat toe sinds men
sengeheugenis bestaat en zelf werd aan
gelegd en gebruikt door (verweerder) 
toen hij van 1939 tot 1952 ter plaatse 
woonde en de huidige handelseigendom 
van (de eisers) exploiteerde, dat sinds
dien die uitweg verder werd gebruikt 
door (de eisers) en hun vroegere huurder 
Collas zonder enige opmerking, protest 
of verzet vanwege (verweerder) en zulks 
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meer dan dertig jaar lang >>; zodat het 
bestreden vonnis dat het aanbod van be
wijs van de eisers beperkt tot de bevoor
rading van de superette via de doorvaart 
naar de Rode Kruisstraat v66r het om
bouwen van deze superette, terwijl de ei
sers evenzeer vroegen te bewijzen dat de 
uitweg naar de Rode Kruisstraat meer 
dan dertig jaar lang werd gebruikt, een 
interpretatie van de conclusie van de ei
sers geeft die strijdig is met de bewoor
ding ervan en de bewijskracht ervan 
miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), en het middel, zoals door de 
eisers geformuleerd, niet beantwoordt en 
derhalve niet wettelijk is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

Overwegende dat de eisers het in 
het middel weergegeven aanbod van 
bewijs gedaan hebben in hun ter zit
ting van de rechtbank van 6 februa
ri 1984 neergelegde conclusie na 
plaatsopneming en dat aanbod als 
volgt hebben toegelicht : « Alleszins 
heeft (verweerder) zelf de uitweg 
naar de Rode Kruisstraat gecreeerd, 
om zijn erf te bedienen. Bijgevolg 
heeft hij een recht van overgang 
naar de Rode Kruisstraat gecreeerd 
voor de huidige eigendom van (de 
eisers) door bestemming van de 
huisvader. Hiervan doen (de eisers) 
aanbod van getuigenbewijs ... >>; 

Overwegende dat het bedoelde be
wijsaanbod derhalve de stelling van 
de eisers moest schragen dat een 
erfdienstbaarheid van overgang was 
gevestigd ingevolge bestemming van 
de huisvader; dat de rechtbank die 
stelling juist weergeeft en weerlegt 
door erop te wijzen dat verweerder 
toentertijd geen eigenaar was « van 
het naastliggend goed >> en het dus 
niet heeft kunnen « gebruiken en 
bestemmen ter exploitatie van het 
winkelpand »; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de te
geneis, door verweerder ingesteld, ge
grond verklaart en de eisers veroordeelt 

de zich op het perceel van verweerder 
bevindende leidingen van afvoerwaters 
en andere te verwijderen, om de reden 
dat de eisers voorhouden dat de overheid 
de riolering aanlegde, maar dat er daar 
geen bewijs van voorhanden is, 

terwijl de eisers in hun conclusie in 
hoger beroep, na plaatsbezoek, in onder
geschikte orde de toelating vroegen om 
met alle bewijsmiddelen rechtens te mo
gen bewijzen dat de riolering met goed
keuring van de gemeente en het Bestuur 
van Stedebouw werd aangebracht en dat 
die wijze van aansluiting trouwens de 
enige mogelijke was, rekening houdende 
met de moederleiding en de staat van 
verbouwing van het pand van de eisers; 
zodat het bestreden vonnis, door te stel
len dat er geen bewijs voorhanden was 
van de aanlegging van de riolering door 
de overheid, en in ieder geval bij gebrek 
aan antwoord op het bewijsaanbod van 
de eisers, niet wettelijk is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grond·· 
wet): 

Overwegende dat de eisers, ten 
betoge dat verweerder bij het stel
len van zijn tegeneis tot verwijde
ring van de poort, de deur en de 
riolering, rechtsmisbrui.k pleegde, in 
hun conclusie na plaatsopneming 
aanboden te bewijzen « dat de deur 
en de poort in de zijgevel, alsmede 
de riolering met goedkeuring van de 
gemeente en het Bestuur van Stede
bouw werden aangebracht in het 
pand en (verweerder), alhoewel hij 
er kennis van had, zich hiertegen 
nooit heeft verzet. Dat die wijze van 
aansluiting trouwens de enige moge
lijke was, rekening houdend met de 
moederleiding en de staat van be
bouwing van het pand van (eisers) »; 

Overwegende dat, wat betreft de 
riolering, het bestreden vonnis uit 
de aanvankelijk in hoger beroep 
door de eisers neergelegde conclusie 
afleidt dat zijzelf dienden te zorgen 
voor de aanleg van de afvoerbuizen 
der riolering tot op de plaats waar 
de aansluiting op de straatriool 
moest plaatsvinden en dat de over
heid enkel zorgde voor de aanslui
ting op de hoofdriool in de Rode 
Kruisstraat; dat de rechtbank de 
aanvoering van rechtsmisbruik ver
werpt op grond dat de eigendom in 
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kwestie bouwgrond is en dat ver
weerder nadeel ondervindt door het 
eigengereid handelen van de eisers, 
waartegen hij reeds vele jaren gele
den heeft geprotesteerd en waarom
trent hij de eisers in gebreke heeft 
gesteld; 

Dat de rechtbank derhalve niet 
meer hoefde in te gaan op het voor
meld aanbod van bewijs daar het 
wegens haar beslissing ten deze niet 
meer dienend was; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

14 juni 1985 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Delahaye en Dasses
se. 

Nr. 629 

1 • KAMER - 14 juni 1985 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
EXECUTIEVERDRAG, ART. 33, TWEEDE LID -
VRAAG OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - VER
ZOEK OM UITLEGGING VAN DE BEPALING 
VAN HET VERDRAG. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
EXECUTIEVERDRAG, ART. 27 - OPENBARE 
ORDE VAN DE AANGEZOCHTE STAAT - BE
GRIP. 

3° OPENBARE ORDE - INTERNATIONALE 

OPENBARE ORDE - SCHORSING VAN DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING TOT NA HET 

DEFINITIEVE STRAFVONNIS - ART. 4 WET 17 
APRIL 1878 HOUDENDE DE VOORAFGAANDE 
TITEL VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING - BEPALING VAN INTERNE OPENBARE 
ORDE - BEPALING NIET VAN INTERNATIO
NALE OPENBARE ORDE. 

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - STRAFVORDERING EN BURGER

LIJKE RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK IN
GESTELD - SCHORSING VAN DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING TOT NA HET DEFI
NITIEF STRAFVONNIS- ART. 4 WET 17 APRIL 
1878 HOUDENDE DE VOORAFGAANDE TITEL 
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING -
BEPALING VAN INTERNE OPENBARE ORDE
BEPALING NIET VAN INTERNATIONALE OPEN
BARE ORDE. 

1o Wanneer een vraag over de uitlegging 
van een bepaling van het E.E.G.-Exe
cutieverdrag wordt opgeworpen voor 
het Hoi van Cassatie en dit Hoi een 
beslissing op dat punt voor zijn uit
spraak noodzakelijk acht, is het in de 
regel ertoe gehouden het Hoi van Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen te verzoeken over die vraag, bij 
wijze van prejudiciele beslissing, uit
spraak te doen (art. 3 van het door de 
wet van 18 juli 1973 goedgekeurd Pro
tocol van 3 juni 1971 betreffende de 
uitlegging van het E.E.G.-Executiever
drag door het Hoi van Justitie) (1). 

2o De openbare orde bedoeld in art. 27 
van het E.E.G.-Executieverdrag is de 
internationale openbare orde van de 
aangezochte Staat (2). 

3° De regel neergelegd in art. 4 wet 17 
april 1878 houdende de vooraigaande 
titel van het Wetboek van Straivorde
ring, luidens welke de burgerlijke 

(1) Cass., 9 juni 1980 (A.C., 1979-80, 1242); 
Cass., 8 april 1983, A.R. nr. 3665 (ibid., 1982-83, 
nr. 425). 

(2) Betreffende het begrip « bepaling van 
openbare orde van de aangezochte Staat , in 
de zin van art. 27.1 van het E.E.G.-Executie
verdrag, zie: << Rapport over het Verdrag », 
Bulletin van de Europese Gemeenschappen, 
Supplement 12172, biz. 79 en 80; « Memorie 
van toelichting bij het Wetsontwerp houdende 
goedkeuring van het Verdrag "• Pari. St. Ka
mer, 1969-1970, 553, nr. 1; BoRN H. en FAL

LON M., « Chronique de jurisprudence, Droit ju
diciaire international », J.T., 1983, biz. 230, 
nr. 197; BoRN H., « Les enseignements prati
ques essentiels de sept ans d'application et 
d'interpretation de Ia Convention C.E.E. du 27 
septembre 1968 "• Rev. Reg. Dr., 1980, biz. 327. 
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rechtsvordering afzonderlijk kan wor
den vervolgd maar in dat geval ge
schorst is zolang niet definitief is be
slist over de strafvordering die voor of 
gedurende de burgerlijke rechtsvorde
ring is ingesteld, raakt de Belgische 
openbare orde maar niet de Belgische 
internationale openbare orde (3) (4). 

(CARRON F. T. BONDSREPUBLIEK DUITSLAND) 

ARREST 

(A.R. nr. 4715) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 juni 1984 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 33, 34, 35, 36, 
37 van het Europese Verdrag betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuit
voerlegging van beslissingen in burger
lijke en handelszaken, ondertekend te 
Brussel op 27 september 1968, goedge
keurd bij de wet van 13 januari 1971, 
860, 861, 1025 en 1026, 2", van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het door 
eiser ingestelde verzet tegen het vonnis 
van 27 juli 1982 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen, waarbij 
aan verweerster verlof tot tenuitvoerleg
ging van het vonnis van 9 maart 1982 
van het Landgericht van Duisburg ver
leend wordt, ongegrond verklaart op 
grand : dat eiser stelt dat ten onrechte 
verweerster, in strijd met artikel 33 van 
het E.E.G.-Excecutieverdrag, in het inlei
dend verzoekschrift geen woonplaatskeu
ze deed binnen het rechtsgebied van het 
gerecht dat van het verzoek kennis nam, 
wat de nietigheid van de procedure, min
stens de niet-ontvankelijkheid van het 
verzoekschrift tot gevolg zou hebben; dat 
artikel 33, lid 2, van het E.E.G.-Executie-

(3) ~etreffende het begrip « bepaling van in
ternationale openbare orde ,, zie: Cass., 4 mei 
1950 (A.C., 1950, 557)· 2 april 1981 
(ibid., 1980-81, 869). ' 

.. (4) Betreffende ~e schorsing van de burger
hjke rechtsvordermg zolang niet definitief is 
beslist over de strafvordering, zie : Cass., 26 
mei 1972 (A.C., 1972, 907); 22 mei 1975 
(ibid., 1975, 1006); 13 feb. 1978 (ibid., 1978, 701); 
19 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 127). 

verdrag de verplichting oplegt (« moet ») 
woonplaats te kiezen binnen het rechts
gebied van het gerecht dat van het ver
zoek kennis neemt; dat lid 1 van dit arti
kel 33 echter bepaalt dat de vereisten, 
waaraan het verzoek moet voldoen, wor
, den vastgelegd door de wet van de aan
gezochte staat; dat artikel 33 van het ver
drag niet bepaalt dat de woonplaatskeu
ze in het verzoekschrift zelf moet gedaan 
worden; dat er evenmin enige sanctie 
aan verbonden is; dat, nu de woonplaats
keuze strekt tot bescherming van de par
tij tegen wie een exequatur wordt ge
vraagd, het volstaat dat de woonplaats
keuze gebeurt in de akte van beteke
ning, vermits de voorafgaande procedure 
plaatsheeft op eenzijdig verzoekschrift 
waarvan de andere partij geen kennis 
heeft, zolang de betekening van de be
slissing niet is geschied; dat, daar geen 
enkele wettekst de nietigheid beveelt ( ar
tikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek), 
de belangen van eiser des te minder 
door de afwezigheid van de woonplaats
keuze in het inleidend verzoekschrift ge
schaad kunnen zijn; dat de economie van 
het verdrag er juist in bestaat de uitvoe
ring van buitenlandse vonnissen te ver
eenvoudigen, met een minimum van for
malisme doch onder een ruime bescher
ming van het recht van verdediging, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis ten onrechte oordeelt dat het vol
staat dat de door verweerster te verrich
ten woonplaatskeuze gebeurt in de akte 
van betekening, daar de verplichting tot 
woonplaatskeuze strekt tot bescherming 
van de partij tegen wie een exequatur 
wordt gevraagd en deze partij van de 
voorafgaande procedure, die op eenzijdig 
rekwest wordt gevoerd, geen kennis 
heeft; integendeel de verplichting woon
plaatskeuze te doen binnen het rechtsge
bied van de rechtbank die van het ver
zoek kennis neeint, ook opgelegd is in 
verband met de uitoefening van de rechts
macht zelf, daar het vonnis door het ge
recht aan de aanvragende partij moet 
betekend worden, hetgeen op die geko
zen woonplaats gebeurt, en zulks onmo
gelijk is wanneer verweerster slechts 
woonplaats kiest in de akte van beteke
ning van het uitgesproken vonnis; eiser 
dientengevolge terecht de nietigheid der 
procedure kon inroepen (schending van 
de artikelen 33, tweede lid, 34, 35, 36 en 
37 van het Verdrag van 27 september 
1968); 

tweede onderdeel, de voorafgaande 
procedure tot tenuitvoerlegging, door 
verweerster gevoerd zonder dat zij woon-
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plaatskeuze gedaan heeft in het rechts
gebied van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen, nietig is; inder
daad dit vereiste van woonplaatskeuze 
dat dwingend opgelegd wordt door de be
woordingen van artikel 33, tweede lid, 
van het verdrag en tot de goede uitoefe
ning van de rechtsmacht bijdraagt, tot 
de openbare orde behoort en in aile ge
val van dwingende aard is; de verwijzing 
naar het Belgische recht geen betrek
king heeft op de verplichting tot woon
plaatskeuze en het onverschillig is of ei
ser al dan niet schade heeft geleden 
(schending van de artikelen 33, 34, 35 en 
36 van het Verdrag vah 27 september 
1968); 

derde onderdeel, voor het geval het 
Belgisch recht ter zake toepasselijk zou 
zijn, de keuze van woonplaats op straffe 
van nietigheid in het gedinginleidend re
kwest bij artikel 1026, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek voorgeschreven is; 
<leze bepaling immers ook op straffe van 
nietigheid de vermelding vereist van de 
woonplaats van de eventueel aangewe
zen vertegenwoordiger; de gedane woon
plaatskeuze daarmede gelijk te stellen is 
(schending van de artikelen 860, 1025, 
1026, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
33 en 34 van het Verdrag van 27 septem
ber 1968); 

vierde onderdeel, door het feit dat ver
weerster geen woonplaatskeuze gedaan 
heeft in het rechtsgebied van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen, 
noch in het gedinginleidend rekwest 
noch op enige wijze v66r de uitspraak 
van het vonnis van 27 juli 1982 van deze 
rechtbank, eiser beroofd is van de moge
lijkheid verzet aan te tekenen op een in 
dat rechtsgebied gekozen woonplaats en 
eiser dientengevolge verzet heeft aange
tekend op de woonplaats van verweer
ster in Duitsland; eiser daardoor schade 
heeft geleden en de nietigheid van het 
inleidend rekwest en de erop volgende 
procedure zich opdringt (schending van 
de artikelen 860, 861, 1025, 1026, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 33 en 34 van 
het Verdrag van 27 september 1968): 

Wat de vier onderdelen betreft: 
Overwegende dat artikel 33 van 

het Verdrag van 27 septer.nber 1968 
betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van be
slissingen in burgerlijke en handels
zaken, goedgekeurd door de wet van 
13 januari 1971, bepaalt, eensdeels, 
dat de vereisten waaraan het ver-

zoek or.n verlof tot tenuitvoerlegging 
r.noet voldoen, worden vastgesteld 
door de wet van de aangezochte 
Staat, ten deze Belgie, en, ander
deels, dat de verzoeker binnen het 
rechtsgebied van het gerecht dat 
van het verzoek kennis neer.nt, 
woonplaats r.noet kiezen; 

Dat artikel 35 van het E.E.G.-Exe
cutieverdrag oplegt dat de op het 
verzoek gegeven beslissing door be
r.niddeling van de griffier onverwijld 
ter kennis van de verzoeker wordt 
gebracht op de wijze als is bepaald 
in de wetgeving van de aangezochte 
Staat; dat artikel 36, eerste lid, be
paalt dat, indien de tenuitvoerleg
ging wordt toegestaan, de partij te
gen wie de tenuitvoerlegging wordt 
gevraagd, binnen een r.naand na de 
betekening van de beslissing daarte
gen verzet kan doen; 

Overwegende dat verweerster 
haar keuze van woonplaats niet 
heeft verr.neld in het verzoekschrift 
or.n verlof tot tenuitvoerlegging, 
r.naar voor het eerst in de beteke
ning van de beslissing aan eiser; 

Overwegende dat naar Belgisch 
recht, krachtens artikel 860 van het 
Gerechtelijk W etboek, geen proces
handeling nietig kan worden ver
klaard indien de wet de nietigheid 
ervan niet uitdrukkelijk heeft bevo
len; 

Dat noch een andere Belgische 
wet, noch het Verdrag de woon
plaatskeuze op straffe van nietig
heid voorschrijft; dat inzonderheid 
artikel 1026, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek niets bepaalt or.ntrent de 
woonplaatskeuze; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 3 van het door de wet van 18 juli 
1973 goedgekeurd Protocol van 3 ju
ni 1971 betreffende de uitlegging 
van het Executieverdrag door het 
Hof van Justitie, aileen dat Hof be
voegd is or.n, bij wijze van prejudi
ciele beslissing, uitspraak te doen 
over de vragen die ontstaan zijn bij 
de uitlegging van het Executiever
drag; 
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Overwegende dat aan het Hof van 
Justitie de vraag moet worden ge
steld wanneer en hoe de woon
plaatskeuze moet geschieden, alsme
de of de eventuele sanctie van het 
voorschrift van artikel 33, tweede 
lid, van het E.E.G.-Executieverdrag 
moet worden beoordeeld naar het 
recht van de aangezochte Staat, en 
zoniet welke dan de toepasselijke 
regelen zijn; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, lid 1, 
van het Europees Verdrag betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuit
voerlegging van beslissingen in burger
lijke en handelszaken, ondertekend te 
Brussel op 27 september 1968, goedge
keurd bij de wet van 13 januari 1971, en 
23 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het door 
eiser ingestelde verzet tegen het vonnis 
van 27 juli 1982 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen, waarbij 
aan verweerster verlof tot tenuitvoerleg
ging van het vonnis van 9 maart 1982 
van het Landgericht te Duisburg ver
leend wordt, ongegrond verklaart, op 
grond: dat eiser stelt dat het E.E.G.-Exe
cutieverdrag ter zake niet van toepassing 
is; dat het Verdrag immers slechts geldt 
in« burgerlijke en handelszaken », onge
acht de aard van het gerecht waarvoor 
deze zaken zich afspelen; dat volgens ei
ser de aard en de oorzaak van de vorde
ring en van het vonnis ontegensprekelijk 
van administratieve aard zijn, dat wil 
zeggen publiekrechtelijk; dat de stelling 
aldus samengevat hierop neerkomt dat 
een geschil tussen een overheidsinstan
tie en een particulier geen geschil in bur
gerlijke en handelszaken uitmaakt, wan
neer de overheidsinstantie gehandeld 
heeft krachtens haar overheidsbevoegd
heid; dat zulks ten deze niet het geval is; 
dat het begrip « burgerlijke en handels
zaken , beschouwd dient te worden als 
een autonoom begrip, te interpreteren 
enerzijds volgens de doelstellingen en 
het systeem van het E.E.G.-Executiever
drag, anderzijds volgens de algemene 
principes die voortvloeien uit het geheel 
van de nationale rechtssystemen; dat de 
toepassingssfeer van het E.E.G.-Executie
verdrag essentieel dient vastgesteld te 
worden naar de aard van de juridische 
verhoudingen tussen de partijen of naar 
het voorwerp ervan; dat niet noodzake
lijk elk optreden van een Staat een pu
bliekrechtelijk karakter heeft; dat dient 

vastgesteld dat het vonnis van Duisburg 
van 9 maart 1982 eiser persoonlijk ver
oordeelde in betaling van schadevergoe
ding, uit hoofde van een onrechtmatige 
daad (artikelen 823, 2", van het Duits 
B.G.B. en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek), omdat hij tussen oktober 1977 en 
februari 1979, deels in eigen naam, deels 
als vertegenwoordiger van verschillende 
firma's, op grand van valse gegevens, de 
uitbetaling had bekomen van scheeps
slooppremies ten belope van ± 18 mil
joen Duitse Mark; dat het vonnis klaar
blijkelijk steunt op een persoonlijke 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
eiser, ongeacht een eventuele strafrech
telijke verantwoordelijkheid; dat in het 
tussenvonnis van 6 oktober 1981 het 
Landgericht te Duisburg zich op incident 
heeft uitgesproken over zijn bevoegdheid 
om in het geschil uitspraak te doen, on
danks de procedures aanhangig bij het 
Verwaltungsgericht te Munster; dat het 
de rechtbank van de aangezochte staat 
niet toekomt desaangaande de bevoegd
heid van de vreemde rechtbank te onder
zoeken; dat door een vordering in te stel
len welke steunt op de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van een derde, in ver
goeding van schade haar veroorzaakt, 
verweerster niet handelde uit haar pu
bliekrechtelijke macht, doch haar vorde
ring deed steunen op het algemeen 
rechtsbeginsel dat ieder die door de ex
clusieve schuld van een derde schade 
lijdt, recht heeft op vergoeding ervan; 
dat zij deze vordering niet deed steunen 
op enig haar toekomend recht welke 
rechtstreeks zou voortvloeien uit enige 
administratiefrechtelijke bevoegdheid, 
reglementering of wettekst; dat hierbij 
het al dan niet delictueel karakter van 
de schadeverwekkende handeling geen 
rol speelt, vermits de aansprakelijkheid 
uit hoofde van schuld kan bestaan zon
der enige strafrechtelijke overtreding, 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel het 
aan de Rechtbank te Antwerpen, waarbij 
door verweerster de vraag tot tenuitvoer
legging van het vonnis van 9 maart 1982 
van het Landgericht te Duisburg aan
hangig gemaakt was, niet toekwam de 
bevoegdheid van de Duitse rechtbank te 
onderzoeken, de rechtbank te Antwerpen 
echter wel kon en ook behoorde te on
derzoeken of het Landgericht te Duis
burg zich in burgerlijke en handelszaken 
heeft uitgesproken in de zin van artikel 
1 van het Europese Executieverdrag; de 
beslissing van het Landgericht te Duis
burg op dit punt de Belgische rechtbank 
niet bindt en deze zich, door het onder-
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zoek van dit punt, niet inlaat met de be
voegdheid van de Duitse rechtbank 
(schending van de artikelen 1, lid 1, van 
het Verdrag van 27 september 1968 en 23 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de kwestie of het 
Landgericht te Duisburg zich al dan niet 
in burgerlijke en handelszaken heeft uit
gesproken, afhangt van het werkelijke 
voorwerp en de werkelijke oorzaak van 
de vordering; nu het vonnis van 6 okto
ber 1981 van het Landgericht te Duis
burg beslist heeft dat de tegen eiser voor 
deze rechtbank ingestelde vordering tot 
schadevergoeding wegens subsidiebedrog 
op wezenlijk dezelfde feiten berustte als 
de vorderingen hangende voor de admi
nistratieve rechtbank te Munster en 
strekkende tot terugbetaling der ten on
rechte uitgekeerde premies, ook de eis 
tot schadevergoeding wegens subsidiebe
drog tot recuperatie strekte van de ten 
onrechte uitbetaalde afbraakpremies; de
ze vordering en veroordeling een relatie 
inhoudt tussen verweerster, die als pu
bliekrechtelijke overheid deze afbraak
premies uitkeerde en ze thans wil recu
pereren, en eiser, hetgeen tot gevolg 
heeft dat de veroordeling van eiser niet 
in burgerlijke en handelszaken uitge
sproken is (schending van artikel 1 eer
ste lid, van het Verdrag van 27 septem
ber 1968): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis de beslissing dat het vonnis 
van het Landgericht te Duisburg 
van 9 maart 1982 gewezen werd in 
burgerlijke en handelszaken in de 
zin van artikel1 van het E.E.G.-Exe
cutieverdrag, niet laat steunen op 
het oordeel van voormeld Landge
richt, maar op de eigen in het mid
del weergegeven redengeving; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het betoog lui
dens hetwelk de eis tot schadever
goeding waarover in het vonnis van 
9 maart 1982 van het Landgericht te 
Duisburg uitspraak werd gedaan, 
ook strekte tot recuperatie van de 
premies die door verweerster als pu
bliekrechtelijke overheid werden' 
uitgekeerd, geen steun vindt in het 
bestreden vonnis; 

Dat eiser derhalve de beweerde 
schending van artikel 1, eerste lid, 
v~n h~t E.E.G.-Executieverdrag af
leidt mt een vaststelling die in de 
bestreden beslissing niet te vinden 
is; 

Dat het onderdeel mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 27.1, 34, 
tweede lid, van het Europese Verdrag be
treffende de rechterlijke bevoegdheid en 
de tenuitvoerleggingen van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken, onderte
kend te Brussel op 27 september 1968, 
goedgekeurd bij de wet van 13 januari 
1971, 6 van het Burgerlijk Wetboek en 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis het door 
eiser ingestelde verzet tegen het vonnis 
van 27 juli 1982 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen, waarbij 
aan verweerster verlof tot tenuitvoerleg
ging van het vonnis van 9 maart 1982 
van het Landgericht te Duisburg ver
leend wordt, ongegrond verklaart, op 
~rond : dat eiser stelt dat er strijdigheid 
1s met de openbare orde omdat er te zij
nen laste geen burgerrechtelijke veroor
deling mocht worden uitgesproken zo
lang niet beslist is over de strafpro~edu
re in Duitsland; dat hij stelt dat dit 
rechtsprincipe behoort tot de Belgische 
openbare orde en de uitvoerbaarheid van 
het Duits vonnis belet; dat een erken
ning en uitvoering van een buitenlands 
vonnis onder de verbodsregel van artikel 
27.1 van het E.E.G.-Executieverdrag zou 
vallen, indien de internationale privaat
rechtelijke openbare orde door de tenuit
voerlegging geschonden zou worden; dat 
de regel vastgelegd in artikel 4 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering slechts geldt indien twee 
rechtsvorderingen voor Belgische recht
banken en wegens hetzelfde feit worden 
uitgeoefend; dat door de eventuele afwe
zigheid van dit principe in een buiten
landse wet~eving, de internationale pri
vaatrechtehJke openbare orde geenszins 
gestoord wordt, 

terwijl, eerste onderdeel, de door ver
weerster in Belgiti gevraagde tenuitvoer
legging van het Duitse vonnis afgewezen 
kan worden wanneer de tenuitvoerleg
ging strijdig is met de openbare orde 
van de aangezochte staat; het bestreden 
vonnis derhalve ten onrechte het door ei-
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ser ingeroepen verweer, volgens hetwelk 
het Duitse vonnis indruist tegen de Bel
gische openbare orde, verwerpt omdat de 
tenuitvoerlegging de Belgische interna
tionale privaatrechtelijke openbare orde 
niet schendt; het immers voldoende is 
dat de Belgische openbare orde in het 
gedrang wordt gebracht (schending van 
artikelen 27.1, en 34, tweede lid, van het 
Verdrag van 27 september 1968); 

tweede onderdeel, de bepalingen van 
artikel 4 van de wet van 17 april 1878, 
volgens welke de burgerlijke vordering, 
afzonderlijk ingesteld, geschorst wordt 
zolang er niet definitief is beslist over de 
strafvordering, de openbare orde raken; 
dientengevolge de tenuitvoerlegging van 
het Duitse vonnis van 9 maart 1982 van 
het Landgericht te Duisburg, waarbij te
genover eiser over de burgerlijke verde
ring beslist werd terwijl de strafvorde
ring, die wezenlijk dezelfde feiten betrof, 
nog hangende was, indruist tegen de 
Belgische openbare orde en derhalve 
niet kan toegekend worden (schending 
van de artikelen 6 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4 van de wet van 17 april 1878, 
27.1 en 34, tweede lid, van het Verdrag 
van 27 september 1968); 

derde onderdeel, de regel volgens wel
ke de burgerlijke vordering geschorst 
wordt terwijl een strafrechtelijke verde
ring wegens dezelfde feiten hangende is, 
een essentiele regel is van de Belgische 
rechtsorde, die tot het internationaal pri
vaatrecht behoort, zodat in aile geval de 
tenuitvoerlegging van het Duitse vonnis 
van 9 maart 1982 van het Landgericht te 
Duisburg, dat de miskenning van deze 
regel inhoudt, ten onrechte toegelaten 
werd (schending van de artikelen 6 van 
het Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet 
van 17 april 1878, 27 .1, 34, tweede lid, 
van het Verdrag van 27 september 1968): 

Wat de drie onderdelen betreft: 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het W etboek van Strafvorde
ring, de burgerlijke rechtsvordering 
afzonderlijk kan vervolgd worden, 
maar dat zij in dat geval geschorst 
is zolang niet definitief is beslist 
over de strafvordering die v66r of 
gedurende de burgerlijke rechtsvor
dermg is mgesteld; 

Overwegende dat deze regel tot de 
Belgische interne openbare orde be
hoort; dat hij echter niet tot de Bel
gische internationale openbare orde 
behoort; 

Overwegende dat artikel 27 van 
het E.E.G.-Executieverdrag luidt: 
« Beslissingen worden niet erkend, 
1. indien de erkenning strijdig is 
met de openbare orde van de aange
zochte Staat ( ... ) >>; 

Overwegende dat het ten deze om 
de openbare orde van Belgie gaat en 
wei de openbare orde in haar inter
nationaal aspect, dus de Belgische 

. internationale open bare orde; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, schort de verde
re uitspraak op totdat het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen bij wijze van prejudiciele 
beslissing uitspraak zal hebben ge
daan over de volgende vragen : 
1. Hangt het van het recht van de 
aangezochte Staat af wanneer en 
hoe de woonplaatskeuze, bedoeld in 
artikel 33, tweede lid, van het 
E.E.G.-Executieverdrag, moet ge
schieden? 2. Indien het antwoord be
vestigend is, wordt dan ook de 
sanctieregeling beheerst door het 
recht van de aangezochte Staat? 
3. Ingeval op de eerste vraag ont
kennend wordt geantwoord, wan
neer en hoe moet de bedoelde woon
plaatskeuze geschieden en welk is 
de eventuele sanctie?; houdt de kos

.ten aan. 

14 juni 1985 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van d!:! h. D'Hoore, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Houtekier en Das
sesse. 
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Nr. 630 

1' KAMER - 14 juni 1985 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - BE
LASTINGHEFFING - BEWIJS - VERMOEDENS 
- RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
- VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BE-
LASTINGPLICHTIGEN - WETTELIJK VERMOE
DEN - BEWIJSM!DDEL BEPAALD BIJ ART. 248 
W.I.B. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - BE

LASTINGHEFFING - BEWIJS - VERMOEDENS 
- RAMING VAN EEN GEGEVEN DAT DIENSTIG 
IS VOOR DE VASTSTELLING VAN DE BELAST
BARE GRONDSLAG - VERGELIJKING MET 
SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN -
FEITELIJK VERMOEDEN - BEWIJSM!DDEL 
BEPAALD BIJ ART. 246 W.I.B. 

1 o Het bij art. 248 W.I.B. omschreven bij
zonder bewijsmiddel ]evert aileen dan 
een wettelijk vermoeden op wanneer 
het aangewend wordt om aan de hand 
ervan, door vergelijking met de norma
le winsten of baten van soortgelijke 
belastingplichtigen, de belastbare 
grondslag zelf te bepalen (1). 

2° Wanneer de vergelijking met een of 
meer soortgelijke belastingplichtigen 
enkel wordt toegepast tot bewijs van 
een gegeven dat dienstig is voor de 
vaststelling van de belastbare grand
slag, kan zulks enkel een aan de on
aantastbare beoordeling van de rech
ter overgelaten feitelijk vermoeden 
opleveren (2). 

(VERSTRAETEN FR. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1212 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 246, 248 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de voorziening van 
eiser ten aanzien van het aanslagjaar 
1977 ongegrond verklaart, op grand on
der meer : dat de betwisting nopens het 
toepassen van de bewijstechniek bepaald 
in artikel 248 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen toegespitst is op 
twee punten van de betwiste aanslag : 
het toepassen van de coefficient 2,5, zijn
de het aantal parties friet per kg aardap
pelen, en het winstpercentage 100 pet. 
voor de « toebehoorten »; dat de fiscale 
documenten (42 en 43) aantonen dat de 
fiscus de vergelijking heeft gemaakt tus
sen belastingplichtigen die in gelijksoor
tige omstandigheden werkten en tussen 
wie voldoende punten van gelijkheid be
stonden; dat dit opvallend zo is ten aan
zien van de voormelde kwesties (coeffi
cient 2,5 en winstpercentage 100 pet.); 
dat inderdaad de coefficient 2,5 bij alle 
vergelijkingspunten terugkomt; dat de 
fiscus niet moet aantonen op welke wijze 
deze coefficient werd berekend, doch het 
volstaat dat de fiscus vaststelt dat bij ten 
minste drie gelijksoortige bedrijven deze 
coefficient aanvaard wordt als beant
woordend aan de werkelijkheid; dat eiser 
beschouwingen verwoordt betreffende 
het aanwenden van vermoedens; dat hij 
hierbij ten onrechte meent dat het « be
kende feit • de coefficient van 2,5 (pakjes 
friet per kg aardappelen) is, vermits in 
onderhavige betwisting voor de fiscus 
het bekende feit is geweest het aantal kg 
aangekochte aardappelen waarop zij dan 
- met toepassing van de vergelijkings
methode - de coefficient 2,5 heeft toege-
past; dat ook het percentage van de 
« toebehoorten • door de fiscus werd toe
gepast op basis van de juiste en aan
vaardbare vergelijking met de aange
haalde vergelijkingspunten, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest al
dus enerzijds het middel van eiser ver
werpt, volgens hetwelk toepassing werd 
gemaakt van de bewijsregeling vervat in 
artikel 246 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, en niet van die ver
vat in artikel 248 van hetzelfde wetboek, 
doch het anderzijds niettemin wijst op 
een « bekend feit », dit is een element 

------------------1 van de feitelijke vermoedens, begrepen 
(1) Cass., 25 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 380). l 

(2) Cass., 25 maart 1982 (A.C., 1981-82, 
. 449). 

in de bewijsregeling bedoeld bij artikel 
246; het arrest aldus aangetast is door 
een tegenstrijdigheid in de motieven, en 
derhalve niet regelmatig gemotiveerd is 
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(schending van artikel 97 van de Grand
wet); het in elk geval de verwerping 
van het bedoelde middel van eiser niet 
wettig kon laten steunen op beschouwin
gen in verband met een « bekend feit », 
zijnde een element dat juist relevant is 
voor de toepassing van de bewijsregeling 
bedoeld in artikel 246, doch niet voor die 
bedoeld in artikel 248, en het derhalve 
niet wettelijk verantwoord is (schending 
van de artikelen 246 en 248 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen); 

tweede onderdeel, wanneer de vergelij
king met de normale baten of winsten 
van soortgelijke belastingplichtigen en
kel wordt aangewend om gegevens te be
palen die dienen voor het vaststellen van 
de belastbare grondslag, ten deze het 
aantal pakjes friet per kg aardappelen 
en het winstpercentage op het « toebeho
ren ''• geen gebruik wordt gemaakt van 
het bijzonder bewijsmiddel van artikel 
248 van het W etboek van de Inkomsten
belastingen, maar enkel van een feitelijk 
vermoeden dat aan het oordeel en het 
beleid van de rechter wordt overgelaten; 
zulks het geval is, ongeacht de kwalifica
tie die door het arrest wordt gegeven 
aan het bewijs bij beperkte vergelijking 
die het hanteert; de feitelijke vermoe
dens, begrepen in de gemeenrechtelijke 
bewij smiddelen bedoeld in artikel 246 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, gevolgtrekkingen zijn die de 
rechter, onder de voorwaarden van de 
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, uit een bekend feit kan aflei
den om te besluiten tot een onbekend 
feit; het louter aanvoeren van een feit 
door een partij, die in het geding is, in 
de regel het bestaan van dit feit niet 
wettig kan aantonen; het arrest evenwel, 
door het aantal pakjes friet per kg aard
appelen en/of het winstpercentage op 
het « toebehoren » alleen af te leiden uit 
de beweringen van de administratie over 
het bestaan van ongei:dentificeerde belas
tingplichtigen en over de juistheid van 
inlichtingen die zij over hen verschaft, 
uit dat feit gevolgtrekkingen afleidt die, 
op grand van dit feit, voor geen enkele 
verantwoording vatbaar zijn; het bestaan 
van de belastingplichtigen waarop ver
weerder voor zijn vergelijking steunt, en 
ook de juistheid van verweerders inlich
tingen immers geen bekende feiten zijn, 
aangezien zij niet wettig zijn aange
toond, zodat het arrest, door het aantal 
pakjes friet per kg aardappelen en/of het 
winstpercentage op het « toebehoren » af 
te leiden uit feiten die voor geen enkele 
verantwoording vatbaar zijn, het wette-

lijk begrip « feitelijke vermoeden » mis
kent (schending van de artikelen 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek), een 
onwettige toepassing maakt van het ge
meenrechtelijk bewijsmiddel, bedoeld in 
artikel 246 van het W etboek van de ln
komstenbelastingen (schending van arti
kel 246 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen), en derhalve niet wette
lijk verantwoord is : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat blijkens het ar
rest de fiscale administratie, bij ge
breke van bewijskrachtige gegevens, 
de bedrijfswinsten van eiser voor 
het aanslagjaar 1977 heeft bepaald 
door, overeenkomstig artikel 248 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, een vergelijking te rna
ken met soortgelijke belastingplich
tigen, wat betreft de coefficient 2,5 
met betrekking tot het aantal per
ties friet per kilogram aardappelen 
en de winstmarge van 100 pet. met 
betrekking tot het « toebehoren »; 

Overwegende dat het bij voormeld 
artikel 248 omschreven bijzonder be
wijsmiddel een wettelijk vermoeden 
oplevert aan de hand waarvan, door 
vergelijking met de normale win
sten of baten van soortgelijke belas
tingplichtigen, de belastbare grand
slag zelf wordt bepaald; 

Dat, wanneer, zoals ten deze het 
geval is met betrekking tot de voor
melde coefficient van 2,5 en winst
marge van 100 pet., de vergelijking 
met een of meer soortgelijke belas
tingplichtigen enkel wordt toegepast 
tot bewijs van een gegeven dat dien
stig is voor de vaststelling van de 
belastbare grondslag, zulks enkel 
een aan de onaantastbare beoorde
ling van de rechter overgelaten fei
telijk vermoeden kan opleveren; 

Dat het arrest, door de litigieuze 
aanslag te bevestigen op de enkele 
grond van een ter zake van de be
twiste coefficient en het betwiste 
winstpercentage niet toepasselijk 
wettelijk vermoeden, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
over het aanslagjaar 1977 en het uit
spraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

14 juni 1985 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaten: mrs. 
Tournicourt en Claeys Bouuaert. 

Nr. 631 

3• KAMER - 17 juni 1985 

1° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN- DEFINITIEVE STOP
ZETTING VAN DE HOOFDACTIVITEIT VAN DE 
ONDERNEMING - BEGRIP. 

2° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER
GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING 
DER ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS- BETALING VAN DE VOORDELEN BE
PAALD IN ART. 2, § 1, 2°, VAN DE WET VAN 30 
JUNI 1967 - VEREISTEN. 

1 o In art. 2, vierde lid, van de wet van 28 
juni 1966 betreffende de schadeloos
stelling van de werknemers die ontsla
gen worden bij sluiting van onderne
mingen wordt geen onderscheid ge
maakt tussen stopzetting van de hoofd
activiteit en stopzetting van de volledi
ge. activiteit van de onderneming. 

2° Art. 2, § 1, 2', van de wet van 30 juni 
1967 tot verruiming van de opdracht 
van het Fonds tot Vergoeding van de 
in· Geval van Sluiting van Onderne
mingen Ontslagen Werknemers, gewij
zigd bij de wet van 30 maart 1976, is 
va-!1 toepassing ongeacht het aantal 
werknemers door de onderneming tij
dens het verlopen kalenderjaar te
werkgesteld. 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING DER ONDERNEMINGEN ONTSLA

GEN WERKNEMERS T. SOROGE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7344) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 9 februari 1984 en 
13 september 1984 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
702, 774, 807, 1042, 1138, 2°, van het Ge: 
rechtelijk Wetboek, 2 en 4 van de wet 
van 30 juni 1967 tot verruiming van de 
opdracht van het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers en 2 
van de wet van 28 juni 1966 betreffende 
de schadelloosstelling van de werkne
mers die ontslagen worden bij sluiting 
van ondernemingen, uit de miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel dat de 
partijen de grenzen van het burgerlijk 
geschil bepalen - het beginsel van de 
autonomie van de procespartijen - en 
van de algemene rechtsbeginselen dat de 
rechter geen uitspraak mag doen over 
niet gevorderde zaken, de oorzaak van 
de vordering niet ambtshalve mag wijzi
gen, van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, en uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

. doordat het eerste bestreden arrest 
dat van 9 februari 1984, • voor recht zegt 
dat (verweerder) aanspraak kan maken 
op tussenkomst (van eiser) voor de beta
ling van de litigieuze bedragen, en de 
heropening van de debatten beveelt alvo
rens het deswege verschuldigde bedrag 
vast te stellen •, op grand dat • om te be
slissen of (verweerder) onder toepassing 
valt van de bepalingen van artikel 4 van 
de wet van 30 juni 1967, dient te worden 
vastgesteld op welk ogenblik zijn ar
beidsovereenkomst als beeindigd moet 
worden beschouwd en op welke datum 
de onderneming is gesloten •, vaststelt 
• dat de onderneming (die verweerders 
werkgever was) bij beslissing van haar 
algemene vergadering op 31 mei 1979 in. 
vereffening werd gesteld; dat de onder
neming vanaf die datum elke activiteit 
(heeft stopgezet) • en dat « (verweerder) 
nog enkel vereffeningswerkzaamheden 
heeft uitgevoerd tot de vervaldag van 
zijn opzeggingstermijn », en beslist dat 
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« de volledige stopzetting van de activiteit 
noodzakelijk de sluiting van de onderne
ming tot gevolg heeft, zodat de sluiting 
van de betrokken onderneming op 31 
mei 1978 (lees 1979) heeft plaatsgehad • 
en dat « de beeindiging van de overeen
komst (volgens het arrest op 1 december 
1977) derhalve is geschied in de loop van 
de achttien maanden die aan de sluiting 
voorafgaan "• op grond: • ... dat (eiser) 
ten onrechte beweert dat de sluiting van 
de onderneming, met toepassing van ar
tikel 2 van de wet van 28 juni 1966, pas 
heeft plaatsgehad op 1 november 1979, 
vanaf welke datum het aantal werkne
mers zou zijn verminderd beneden het 
vierde van het aantal werknemers dat 
normaal in de onderneming was tewerk
gesteld; (dat) allereerst voornoemd arti
kel 2 uitdrukkelijk en uitsluitend betrek
king heeft op de ondernemingen of 
afdelingen van ondernemingen waar ten 
minste het minimumaantal werknemers 
bepaald bij artikel 1 tewerkgesteld wa
ren, dat wil zeggen 20; dat niet wordt 
aangevoerd dat zulks het geval was met 
de onderneming waar (verweerder) was 
tewerkgesteld; (dat) overigens, zelfs in 
de onderstelling dat dit artikel ten deze 
van toepassing was, de bepalingen van 
het vierde lid waarop (eiser) steunt, niet 
de algemene draagwijdte hebben van 
een omschrijving van het begrip " slui
ting van onderneming "; dat zij enkel be
ogen vast te stellen vanaf welke perso
neelsvermindering er sprake is van slui
ting van de onderneming, niet in geval 
van volledige stopzetting van de activi
teit, waarbij een dergelijke maatregel 
doelloos zou zijn, maar in geval van stop
zetting van de hoofdactiviteit van de on
derneming of van een van haar afdelin
gen, in welk geval een gedeelte van het 
personeel, wegens de voortzetting van de 
bijkomende of overblijvende activiteit, 
tewerkgesteld blijft; dat die bepalingen 
derhalve, hoe dan ook, niets te maken 
hebben met het onderhavige geval, waar
in de onderneming op de dag van de ver
effening elke activiteit heeft stopgezet •, 

terwijl, vijfde onderdeel, ingevolge ar
tikel 2 van de wet van 28 juni 1966 be
treffende de schadeloosstelling van de 
werknemers die ontslagen worden bij 
sluiting van ondernemingen, er enkel 
sprake is van sluiting van de onderne
ming, in de zin van artikel 2 van voor
melde wet van 30 juni 1967 wanneer, in 
geval van definitieve stopzetting van de 
hoofdactiviteit van de onderneming of 
van een afdeling ervan, het aantal te-

werkgestelde werknemers wordt vermin
derd beneden het vierde van het aantal 
werknemers dat er gemiddeld was te
werkgesteld tijdens het kalenderjaar dat 
datgene voorafgaat waarin de stopzetting 
van de activiteit zich voordoet, en dat 
« de sluiting wordt geacht in te gaan de 
eerste dag van de maand die volgt op 
die, waarin het aantal tewerkgestelde 
werknemers gedaald is beneden het vier
de van het bovenvermelde gemiddelde •; 
geen enkele bepaling van het toepas
singsgebied van die wettelijke omschrij
ving, voor de toepassing van de wet van 
30 juni 1967, kan beperken tot de onder
nemingen waar tijdens het laatst verlo
pen kalenderjaar ten minste twintig 
werknemers waren tewerkgesteld, en die 
omschrijving evenmin beperkt blijft tot 
het geval dat de onderneming haar 
hoofdactiviteit of die van een afdeling 
stopzet en een gedeelte van het perso-

. neel wegens een bijkomende of overblij
vende activiteit blijft tewerkstellen; daar
uit volgt dat het arrest van 9 februari 
1984, door te beslissen « dat die bepalin
gen hoe dan ook niets te maken hebben 
met het onderhavige geval •, en door 
geen acht te willen slaan op het ogenblik 
waarop het aantal in de onderneming te
werkgestelde werknemers in werkelijk
heid wordt verminderd beneden het 
vierde bedoeld in artikel 2 van de wet 
van 28 juni 1966, niet naar recht is ver
antwoord (schending van de artikelen 2, 
4 van voormelde wet van 30 juni 1967 en 
2 van voormelde wet van 28 juni 1966)·, 
noch regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), en dat het arrest van 13 septem
ber 1984, dat op het arrest van 9 februari 
1984 is gegrond, derhalve aan dezelfde 
onwettelijkheden lijdt, niet naar recht 
verantwoord is (schending van de in het 
middel aangewezen bepalingen, andere 
dan artikel 97 van de Grondwet) en des
wege althans moet worden vernietigd; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest van 9 

februari 1984, om te beslissen dat de 
onderneming op 31 mei 1978 is ge
sloten en dat verweerder recht heeft 
op het voordeel van de bepalingen 
van artikel 2 van de wet van 30 juni 
1967 tot verruiming van de opdracht 
van het Fonds tot Vergoeding van 
de in Geval van Sluiting der Onder
nemingen Ontslagen W erknemers, 
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met name gegrond is op de overwe
ging dat artikel 2 van de wet van 28 
juni 1966 niet van toepassing is op 
grond dat, enerzijds, dat artikel 
« uitdrukkelijk en uitsluitend be
trekking heeft op de ondernemingen 
of afdelingen van ondernemingen 
waar ten minste het minimumaantal 
werknemers, aangewezen in artikel 
1, tewerkgesteld waren, dat wil zeg
gen 20 » en, anderzijds, dat de bepa
lingen van het vierde lid van artikel 
2 van de wet van 28 juni 1966, waar
in het begrip « sluiting van onderne
ming » wordt omschreven, « enkel 
beogen vast te stellen vanaf welke 
personeelsvermindering er sprake is 
van sluiting van onderneming, niet 
in geval van volledige stopzetting 
van de activiteit, waarbij een derge
lijke maatregel doelloos zou zijn, 
maar in geval van stopzetting van 
de hoofdactiviteit van de onderne
ming of van een van haar afdelin
gen, in welk geval een gedeelte van 
het personeel, wegens de voortzet
ting van de bijkomende of over
blijvende . activiteit, tewerkgesteld 
blijft »; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 2 van de wet van 28 juni 1976, 
voor « sluiting van de onderneming » 
twee voorwaarden moeten zijn ver
vuld : 1) stopzetting van de hoofdac
tiviteit van de onderneming of van 
een afdeling ervan; 2) vermindering 
van het aantal tewerkgestelde werk
nemers beneden het vierde van het 
aantal werknemers dat er gemid
deld was tewerkgesteld tijdens het 
kalenderjaar dat datgene vooraf
gaat, waarin de stopzetting van de 
activiteit zich voordoet; 

Dat die bepalingen toepasselijk 
zijn ongeacht of het gaat om stop
zetting van de hoofdactiviteit dan 
wei om volledige stopzetting van de 
activiteit van de onderneming; dat, 
nu in het tweede geval de eerste 
voorwaarde noodzakelijk is vervuld, 
de « onderneming gesloten is » in de 
zin van artikel 2 van de wet van 28 
juni 1966 wanneer de tweede voor
waarde is vervuld; 

Overwegende dat artikel 2, § 1, 
van de wet van 30 juni 1967 eisers 
verplichtingen vastlegt « bij sluiting 
van onderneming in de zin van arti
kel 2 van de wet van 28 juni 1966 »; 
dat de bepalingen van deze para
graaf 1 van toepassing zijn, « onge
acht het aantal werknemers die in 
de onderneming waren tewerkge
steld tijdens het verlopen kalender
jaar »; 

Dat derhalve, « sluiting van onder
neming », welke leidt tot toepassing 
van de wet van 30 juni 1967, vereist 
dat de twee voorwaarden van artikel 
2 van de wet van 28 juni 1966 ver
vuld zijn, ongeacht of de onderne
ming elke activiteit of slechts haar 
hoofdactiviteit heeft stopgezet, en 
ongeacht of het aantal tewerkgestel
de werknemers tijdens het verlopen 
j aar al dan niet minder bedroeg dan 
het minimumaantal van 20 werkne
mers dat is vastgelegd in artikel 1 
van de wet van 28 juni 1966; 

Dat het arrest van 9 februari 1984, 
door te beslissen dat artikel 2 van 
de wet van 28 juni 1966 niet van toe
passing was op grond, enerzijds, dat 
de onderneming het minimumaantal 
van 20 werknemers niet zou hebben 
tewerkgesteld en, anderzijds, dat de 
onderneming elke activiteit had 
stopgezet, artikel 2 van de wet van 
28 juni 1966 en artikel 2 van de wet 
van 30 juni 1967 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
En overwegende dat de vernieti

ging van het arrest van 9 februari 
1984 leidt tot vernietiging van het 
arrest van 13 september 1984 dat 
daaruit voortvloeit; 

Om die redenen, zonder de andere 
onderdelen van het derde middel en 
de andere middelen te moeten on
derzoeken die tot geen ruimere ver
nietiging kunnen leiden, vernietigt 
de bestreden arresten, behalve in 
zoverre het arrest van 9 februari 
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1984 · uitspraak doet over de ontvan
kelijkheid van het hager beroep; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde arresten; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

17 juni 1985 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Rappe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, eerst~ 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Sl
mont en mr. Van Ommeslaghe. 

Nr. 632 

2• KAMER - 18 juni 1985 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
EEN AKTE - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

NIEUW MIDDEL - BEGRIP. 

1o Een verkeerde uitlegging van de 
rechtspraak kan geen miskenning van 
de bewijskracht van de akten opleve
ren in de zin van de artt. 1319, 1320 en 
1322 B. W. (1). 

2o Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel dat gegrond is op wette
lijke bepalingen of op een rechtsbegin
sel, die noch van openbare orde noch 
op dwingend recht berusten, en dat 
niet aan de feitenrechter is overgelegd 
of door hem ambtshalve is opgeworpen 
(2). 

(ROSSILLON 
T. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE NV.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9238) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering van 
verweerster tegen eiser; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1405.1 en 1450, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser op civielrech
telijk gebied veroordeelt tot het betalen 
aan verweerster als gesubrogeerde in de 
rechten van Michele Dalcq - zijnde de 
echtgenote van eiser - van een schade
vergoeding van 74.875 Belgische frank 
plus interesten en kosten en het arrest 
aan verweerster akte verleent van haar 
voorbehoud voor alle andere bijkomende 
uitkeringen, dit alles op grond van vol
gende overwegingen : « dat principieel 
dient gesteld : - dat schulden ontstaan 
uit een strafrechtelijke veroordeling ei
gen schulden zijn van de veroordeelde 
(artikel 1407 van het Burgerlijk Wet
hoek); - dat de echtgenoot-schuldeiser 
de schulden die hem eigen zijn op de 
persoonlijke goederen van de echtge
noot-schuldenaar kan verhalen, reeds 
v66r het voltrekken van de veroordeling 
(Cassatie 6 mei 1974; A.C:, 1974, 994 -
Mil Ger., 20 januari 1977 - B.A., 1977, 
117); dat hieruit volgt : eensdeels dat de 
burgerlijke partij gerechtigd is om de 
uitgekeerde vergoedingen wegens loon
derving te verhalen tegen de verantwoor
delijke van het ongeval, ook al is deze 
echtgenoot van het slachtoffer in wiens 

------------------1 rechten de burgerlijke partij is gesubro
(1) Zie Cass., 3 maart 1977 (A.C., 1977, 720) 

en de concl. van adv.-gen. Velu in Bull. en 
Pas., 1977, I, 701, evenals de verwijzingen in 
die concl.; 11 dec. 1980, A.R. nr. 6169 
(A.C., 1980-81, nr. 223); « De moti~~ring van de 
vonnissen en arresten en de beWIJSkracht van 
de akten •, plecht. openingsrede van F. Du
mon, toen eerste adv.-gen., voor het Hof van 1 
sept. 1978, nr. 34; F. RIGAUX, « De la nature du 
controle de la Cour de Cassation •, nr. 181. 

(2) Cass., 29 mei 1984, A.R. nr. 7586 
(A.C., 1983-84, nr. 549). 

geerd; dat de geschiktheid om inkomsten 
uit arbeid te verwerven aan de persoon 
van de echtgenoot eigen is, en geen goed 
van de huwelijksgemeenschap uitmaakt; 
dat de vorderingen tot vergoeding van 
schade voortvloeiende uit arbeidsonge
schiktheid, die het gevolg is van de aan
tasting van de lichamelijke gaafheid van 
de gehuwde echtgenoot ook in het wette
lijk stelsel eigen blijft aan deze laatste 
(zie Cass., 25 november 1963, R. W., 
1963-64, 1907; Pas., 1964, I, 321) », 
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te1wijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek een rechter de 
bewijskracht van een akte schendt wan
neer hij aan die akte een bewering toe
schrijft die onverenigbaar is met de be
woordingen, de zin en de draagwijdte 
van die akte; het arrest, door te oorde
len : « dat de echtgenoot-schuldeiser de 
schulden die hem eigen zijn, op de per
soonlijke goederen van de echtgenoot
schuldenaar kan verhalen, reeds v66r 
het voltrekken van de veroordeling 
(Cass., 6 mei 1974; A.C., 1974, 994 - Mil. 
Ger., 20 januari 1977 - B.A. 1977, 117) », 
de bewijskracht schendt van de arresten 
waarnaar het verwijst, aangezien deze 
arresten, gepubliceerd in de door het in 
casu bestreden arrest vermelde uitgaven, 
geenszins spreken over enerzijds de 
<< schulden » die de echtgenoot-schuldei
ser eigen zijn en over anderzijds het vol
trekken van de « veroordeling », maar zij 
integendeel spreken over de << schuldvor
dering » van de echtgenoot-schuldeiser 
en over het voltrekken van de « verde
ling », het arrest derhalve aan de boven
genoemde arresten van 6 mei 1974 en 20 
januari 1977 een bewering toeschrijft die 
er onverenigbaar mee is, derhalve de be
wijskracht van deze arresten miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 1405.1 van het Burgerlijk Wetboek de 
inkomsten uit de beroepsbezigheden van 
elk der echtgenoten en alle inkomsten of 
vergoedingen die ze vervangen of aan
vullen, deel uitmaken van het gemeen
schappelijk vermogen van het wettelijk 
huwelijksstelsel; overeenkomstig artikel 
1450, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek schuldvorderingen van de ene echt
genoot op de andere tijdens het wettelijk 
stelsel aileen verhaald kunnen worden 
op de eigen goederen van de schulde
naar; overeenkomstig deze artikelen 
1405.1 en 1450, eerste lid, de ene echtge
noot die het slachtoffer werd van een on
rechtmatige daad van de andere echtge
noot, tijdens het huwelijk niet gerechtigd 
is van de andere echtgenoot vergoeding 
te vorderen wegens loonderving, juist 
omdat de beroepsinkomsten of de inkom
sten die ze vervangen, deel uitmaken 
van het gemeenschappelijk huwelijksver
mogen en omdat de schuldvordering tot 
vergoeding van inkomstenverlies aan 
beide echtgenoten toekomt, zeker wan
neer het een schuldvordering betreft tot 
vergoeding van inkomstenverlies in een. 
voorbije periode; het arrest derhalve, op 

grond van de vaststelling (pagina 3, laat
ste alinea) dat de vordering van verweer
ster het verhalen van << de .uitgekeerde 
vergoedingen wegens loonderving betrof, 
eiser niet wettelijk kon veroordelen ten 
opzichte van verweerster; het arrest niet 
zonder miskenning van de bovengenoem
de artikelen kon beslissen dat de vorde
ringen tot vergoeding van schade voort
vloeiend uit arbeidsongeschiktheid die 
het gevolg is van de aantasting van de li
chamelijke gaafheid van de gehuwde 
echtgenoot, ook in het wettelijk stelsel 
eigen blijven aan deze laatste; het arrest 
derhalve niet wettelijk verantwoord is en 
de artikelen 1405.1 en 1450, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek schendt: 

Wat het eerste onderdeel hetreft : 
Overwegende dat een verkeerde 

uitlegging van rechtspraak de regels 
van het schriftelijk hewijs niet 
schendt, mitsdien geen miskenning 
van de hewijskracht van akten in de 
zin van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wethoek 
kan opleveren; 

W at het tweede onderdeel he
treft : 

Overwegende dat het arrest de he
slissing laat steunen, eensdeels op 
artikel 1407 van het Burgerlijk Wet
hoek krachtens hetwelk de schulden 
ontstaan uit een strafrechtelijke ver
oordeling eigen zijn aan de veroor
deelde echtgenoot, anderdeels op 
het oordeel dat de echtgenoot die 
persoonlijk schuldeiser is van de an
dere reeds v66r het voltrekken van 
de verdeling van de huwelijksge
meenschap zijn schuldvordering kan 
verhalen op de persoonlijke goede
ren van de echtgenoot-schuldenaar; 

Dat het arrest hieruit de ge
volgtrekking maakt dat verweerster 
« gerechtigd is om de uitgekeerde 
vergoedingen wegens loonderving te 
verhalen »; dat het arrest zich niet 
uitspreekt over de vraag of die ver
goedingen al dan niet inkomsten of 
vergoedingen zijn als hedoeld in ar
tikel 1405.1 van het Burgerlijk Wet
hoek, maar dat het de vordering toe
wijst omdat ze hetreft « vergoeding 
van schade voortvloeiend uit ar
heidsongeschiktheid die het gevolg 
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is van de aantasting van de lichame
lijke gaafheid >> van eisers echtge
note; 

Overwegende dat uit eisers con
clusie niet blijkt dat hij voor de fei
tenrechters heeft aangevoerd dat de 
vordering inkomsten of vergoedin
gen betreft welke de inkomsten uit 
de beroepsbezigheden van zijn echt
genote vervangen of aanvullen en 
derhalve gemeenschappelijk zijn 
krachtens artikel 1405.1 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat de rechters 
evenmin ambtshalve over dat mid
del hebben beslist; 

Dat het onderdeel, dat gegrond is 
op een wetsbepaling die noch van 
openbare orde noch dwingend is, 
nieuw is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

18 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Gryse. 

Nr. 633 

2' KAMER - 18 juni 1985 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
ONDERZOEK TEGEN EEN IN ART. 479 SV. BE
DOELDE VERDACHTE WEGENS EEN MISDAAD 
BUITEN ZIJN AMBT GEPLEEGD - AANWIJ
ZING, DOOR DE EERSTE VOORZITTER VAN 

HET HOF VAN BEROEP, VAN EEN MAGIS
TRAAT DIE HET AMBT VAN ONDERZOEKS
RECHTER ZAL WAARNEMEN - ART. 480 SV. -
DRAAGWIJDTE. 

4° BEWIJS - STRAFZAKEN- STRAFVORDE

RING - GEVAL WAARIN DE WET GEEN BIJ
ZONDER BEWIJSMIDDEL OPLEGT - ONAAN
TASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER - FEITELIJKE VERMOEDENS -
B,EGRIP. 

5° BEWIJS - FEITELIJK VERMOEDEN - BE
GRIP. 

1 o Valsheid in geschrifte bestaat hierin 
dat in een door de wet beschermd ge
schrift, met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden, de waar
heid wordt vermomd op een door de 
wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een 
mogelijk nadeel kan ontstaan; door de 
wet worden de geschriften beschermd 
die in een zekere mate tot bewijs kun
nen strekken, dit wil zeggen die zich 
aan het openbaar vertrouwen opdrin
gen, zodat de overheid of de particulie
ren, die ervan kennis nemen of aan 
wie zij worden voorgelegd, kunnen 
overtuigd worden van de waarachtig
heid van de akte of het juridisch feit 
in die geschriften vastgelegd of kun
nen gerechtigd zijn daaraan geloof te 
hechten (1). (Artt. 193, 196 Sw.) 

2° Hoewel aan Joutere beweringen in een 
akte van rechtspleging geen vermoe
den van waarachtigheid is gehecht, is 
zulks nochtans wei het geval voor de 
vermelding, in een akte van rechtsple
ging, van de identiteit van de persoon 
ten verzoeke van wie de akte van 
rechtspleging is opgesteld en van de 
daarin opgenomen aanvoeringen waar
van de geloofwaardigheid wordt ge-

SE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIF· 1----------------
TE- BEGRIP. 

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIF
TE - VALSHEID IN EEN AKTE VAN RECHTS
PLEGING - BEGRIP. 

(1) Zie Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 
348) en 5 okt. 1982, A.R. nr. 7170 (ibid., 1982-83, 
nr. 86); RIGAUX en TRoussE, Les crimes et les 
delits du Code penal, deel III, druk 1957, nrs. 
82 tot 86; VANHALEWIJN en DUPONT,« Valsheid in 
geschriften », druk 1975, nrs. 5, 66, 67 en 70, in 
Algem. Prakt. Rechtsverzameling. 
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- staafd door verwijzing naar gegevens 
die als bewijs van die aanvoeringen 
kunnen gelden (2). (Artt. 193, 196 Sw.) 

3" In geval van vervolging en onderzoek 
ten Jaste van een in art. 479 Sv. be
doelde verdachte wegens een misdaad 
buiten zijn ambt gepleegd, verplicht 
art. 480 Sv. de eerste voorzitter van 
het hof van beroep niet de magistraat 
die hij aanwijst om het ambt van on
derzoeksrechter waar te nemen met 
naam aan te duiden; hij kan de onder
zoeksrechter met dienst in een recht
bank van eerste aanleg van zijn 
rechtsgebied daartoe opdracht geven. 

4" en 5" Wanneer, in strafzaken, de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, 
beoordeelt de feitenrechter op onaan
tastbare wijze de bewijswaarde van de 
gegevens waarop hij zijn overtuiging 
grondt, mits die hem regelmatig zijn 
voorgelegd en de partijen daarover 
tegenspraak hebben kunnen voeren 
(3); hij mag aldus, met betrekking tot 
de beslissing op de strafvordering, als 
feitelijke vermoedens, die niet behoe
ven te voldoen aan de voorwaarden 
van art. 1353 B. W., alle hem regelmatig 
voorgelegde gegevens waarover de par
tijen tegenspraak hebben kunnen voe
ren en die hij geloofwaardig acht om 
zijn innerlijke overtuiging te vormen, 
in aanmerking nemen (4). 

(B ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 9287) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 november 1984 op 
verwijzing gewezen door het Hof 
van Beroep te Gent; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 20 maart 1984; 

(2) Zie Rigaux en Trousse, op. cit., nr. 108. 

(3) Cass., 27 nov. 1979 (A.C., 1979-1980, 
nr. 202). 

(4) Zie DECLERCQ, « Het bewijs in strafza
ken », druk 1980, nr. 20, in Prologemena, 
reeks 1. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 193 tot en 
met 197 van het Strafwetboek, 

do01·dat het arrest eiser schuldig ver
klaart aan de feiten van de telastlegging 
B, namelijk valsheid in geschrifte, om 
door een gerechtsdeurwaarder een ex
ploot van verzet tegen verkoop te hebben 
doen opstellen waarbij Appeltans zich 
als eigenaar van de in beslag genomen 
goederen verzette tegen de verkoop er
van, als wanneer die goederen niet zijn 
eigendom waren maar die van Bogaerts 
en Theunis, alsook om met hetzelfde be
drieglijk opzet of met het oogmerk om te 
schaden, gebruik te hebben gemaakt van 
voormeld omschreven vals stuk, 

terwijl de artikelen 193, 196 en 197 van 
het Strafwetboek slechts geschriften be
schermen die zich aan het openbaar ver
trouwen opdringen, dit is wanneer de 
collectiviteit gerechtigd is het juridisch 
feit in het geschrift als waar te beschou
wen; aan verklaringen en beweringen, 
opgenomen in deurwaardersexploten, in 
burgerlijke en handelszaken geen ver
moeden van waarachtigheid kan worden 
gehecht en diegene van wie deze verkla
ringen en beweringen uitgaan, zelfs in
dien ze onjuist zijn, zich niet schuldig 
maakt aan het misdrijf « valsheid in ge
schriften » of gebruik van valse geschrif
ten in de zin van de artikelen 193 tot en 
met 197 van het Strafwetboek, zodat het 
arrest, door ten laste van eiser als vals
heid in geschrifte te aanzien het !outer 
feit dat eiser, zonder - volgens het ar
rest - van Appeltans hiertoe opdracht 
te hebben gekregen, aan de gerechts
deurwaarder Heylen opdracht gaf om in 
een exploot van « verzet tegen verkoop » 
te doen opnemen dat Appeltans, als eige
naar van de in beslag genomen meube
len van Bogaerts Yvonne, verzet instelde 
tegen de verkoop ervan, schending in
houdt van het wettelijk begrip « valsheid 
in geschrifte » en derhalve van de artike
len 193 tot en met 197 van het Strafwet
boek: 

Overwegende dat valsheid in ge
schrifte erin bestaat, in een door de 
wet beschermd geschrift, met bedrieg
lijk opzet of met het oogmerk om te 
schaden, de waarheid te vermom
men op een bij de wet bepaal~e wij
ze, terwijl hieruit een mogehJk na
deel kan ontstaan; dat door de wet 
beschermd worden de geschriften 
die in een zekere mate tot bewijs 
kunnen strekken, dit wil zeggen die 



Nr. 633 HOF VAN CASSATIE 1447 

zich aan het openbaar vertrouwen 
opdringen, zodat de overheid of par
ticulieren die er kennis van nemen 
of aan wie zij worden voorgelegd, 
kunnen overtuigd worden van de 
waarachtigheid van de akte of het 
juridisch feit in die geschriften vast
gelegd of kunnen gerechtigd zijn 
daaraan geloof te hechten; 

Overwegende dat, indien welis
waar aan loutere beweringen in een 
akte van rechtspleging geen vermoe
den van waarachtigheid is gehecht, 
zulks nochtans wel het geval is voor 
de vermelding in een akte van 
rechtspleging van de identiteit van 
de persoon ten verzoeke van wie die 
akte is opgesteld en van de daarin 
opgenomen aanvoeringen waarvan 
de geloofwaardigheid wordt gestaafd 
door verwijzing naar gegevens die 
als bewijs van die aanvoeringen 
kunnen gelden; 

Overwegende dat het arrest dat 
eiser schuldig verklaart aan de te
lastlegging B, releveert : « Het staat 
vast en het wordt overigens niet be
twist dat (eiser) aan de gerechts
deurwaarder Heylen opdracht gaf 
om in een exploot van " verzet tegen 
verkoop" te doen opnemen dat Ap
peltans Josephus, als eigenaar van 
de in beslag genomen meubelen van 
Bogaerts Yvonne, verzet instelde te
gen de verkoop ervan, daar waar 
(eiser) moet toegeven hiertoe van 
Appeltans nooit opdracht te hebben 
gekregen. Daarenboven heeft (eiser) 
in de akte van verzet tegen verkoop 
doen opnemen dat Appeltans Jose
phus de enige eigenaar was van de 
in beslag genomen meubelen, waar 
hij wist dat zulks niet met de waar
heid overeenstemde, nu hij kennis 
had van de geregistreerde valse 
overeenkomst waarnaar hij in het 
exploot verwees, huurovereenkomst 
die op zijn raad en rechtstreekse 
medewerking ( ... )tot stand gekomen 
was. Van deze valse akte van "ver
zet tegen verkoop " van 11 januari 
1980 heeft (eiser) met hetzelfde be
drieglijk opzet en oogmerk om te 
schaden, gebruik gemaakt daar hij 
deze akte liet inschrijven ter rolle 

van de beslagrechter in de Recht
bank van Eerste Aanleg te Leuven. 
Het is duidelijk dat de hiervoor be
schreven handelingen van (eiser), 
zowel wat betreft de feiten omschre
ven in de telastlegging A als deze in 
( .... ) de telastlegging B, gepleegd wer
den met bedrieglijk opzet en met 
het oogmerk om schade toe te bren
gen aan de rechtmatige belangen 
van de schuldeisers van zijn klien
ten Theunis-Bogaerts »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
constateert dat eiser op bedrieglijke 
wijze in een akte van verzet tegen 
verkoop van in beslag genomen 
voorwerpen, in strijd met de waar
heid, enerzijds heeft willen doen ge
loven dat die akte uitging van Ap
peltans en anderzijds, ten bewijze 
van de gegrondheid van dit verzet, 
zoals is vereist door artikel 1514 van 
het Gerechtelijk Wetboek, heeft ver
wezen naar een geregistreerde 
huurovereenkomst waarvan hij wist 
dat ze vals was; 

Overwegende dat die vaststellin
gen, die onaantastbaar zijn in feite, 
inhouden dat ten deze de met de 
waarheid strijdige vermeldingen en 
aanvoeringen in de akte van verzet 
in een zekere mate tot bewijs kon
den strekken van wat in die akte 
werd uitgedrukt, zodat de partij te
gen wie zij gericht was en de rech
ter die erover uitspraak moest doen, 
die vermeldingen en aanvoeringen, 
die geen loutere beweringen waren, 
voor waar konden aanzien; 

Overwegende dat de appelrechters 
mitsdien, zonder schending van de 
artikelen 193, 196 en 197 van het 
Strafwetboek, hebben beslist dat de 
door hen bewezen verklaarde feiten 
valsheid in geschrifte en gebruik er
van opleveren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid mt 
de schending van de artikelen 21, 22 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering en 97 van de Grondwet, 
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doordat het arrest eiser schuldig ver
klaart aan de tenlastelegging A, name
lijk valsheid in geschrifte, om een huur
overeenkomst te hebben opgemaakt 
waaruit blijkt dat Appeltans aan Bo
gaerts meubelen verhuurt opgesomd in 
de overeenkomst en waarbij de in aan
merking genomen feiten zich - volgens 
de tenlastelegging zoals overgenomen in 
het arrest - situeren tussen 1 oktober 
1977 en 27 januari 1978, 

terwijl, eerste onderdeel, zoals uiteen
gezet in het eerste cassatiemiddel, de fei
ten ten grondslag aan tenlastelegging B 
en gesitueerd in de periode zich uitstrek
kende van 13 december 1979 tot 12 janua
ri 1980, geen aanleiding kunnen geven 
tot een veroordeling op basis van vals
heid in geschrifte, zodat de verjaring van 
de telastlegging A niet begint te !open 
vanaf 12 januari 1980, doch vanaf 27 ja
nuari 1978, en de strafvordering die, 
overeenkomstig artikel 21 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, verjaart door verloop van drie 
jaar,. overeenkomstig artikel 22 van de
zelfde wet ten gevolge van stuiting ver
lengd met een nieuwe termijn van drie 
jaar, in ieder geval verjaard is sedert 27 
januari 1984; het arrest derhalve door, 
niettegenstaande de ingetreden verja
ring, eiser te veroordelen, de bovenver
melde regels inzake verjaring schendt; 

tweede onderdeel, het arrest, na voor
eerst de periode waarin het onder A ten 
laste gelegde misdrijf plaatsvond, be
paald te hebben als de periode • van 1 
oktober 1977 tot 27 januari 1978 », daar
na (bladzijde 1 onderaan), zonder enig 
begrijpelijk zinsverband, de data ver
meldt « van 1 november 1977 tot 12 janua
ri 1980 >>, en terwijl, indien deze laatste 
vermelding zou moeten begrepen worden 
als een andere aanduiding door het ar
rest van de periode waarin het onder A 
ten laste gelegde misdrijf gepleegd werd, 
het arrest aangetast is door tegenstrij
digheid in de motivering die het onmoge
lijk maakt vast te stellen of de strafvor
dering al dan niet verjaard is; het arrest 
derhalve niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at de beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat het middel er

van uitgaat dat, nu het feit B geen 
misdrijf oplevert, zoals in het eerste 
middel is betoogd, en derhalve sa
men met het feit A geen collectief 

misdrijf kan vormen, de strafvorde
ring ter zake van het feit A, in acht 
genomen het tijdstip waarop dit feit 
zou zijn gepleegd, vervallen is door 
verjaring; althans dat, wegens te
genstrijdigheid in de redengeving 
van het arrest, met betrekking tot 
het tijdstip waarop het feit A zou 
gepleegd zijn, het Hof in de onmo
gelijkheid verkeert te onderzoeken 
of de strafvordering al of niet ver
vallen is door verj aring; 

Overwegende dat het middel, ge
let op de verwerping van het eerste 
middel, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 480 van het Wet
boek van Strafvordering, 

doordat de beschikking van de eerste 
voorzitter van het Hof van Beroep te 
Antwerpen van 25 juni 1980 de magis
traat, belast met het onderzoek, aan
wijst door middel van de uitdrukking 
• de Heer onderzoeksrechter met 
dienst », 

terwijl, krachtens artikel 480 van het 
Wetboek van Strafvordering, de eerste 
voorzitter van het hof van beroep de ma
gistraat aanwijst die het ambt van on
derzoeksrechter zal waarnemen met be
trekking tot een misdrijf waarop een 
criminele straf gesteld is, ten laste ge
legd van onder meer een plaatsvervan
gend vrederechter (zoals eiser op het 
ogenblik van de feiten), terwijl een aan
duiding van • onderzoeksrechter met 
dienst » - die niet nominatim wordt 
aangeduid - niet beantwoordt aan het 
vereiste van artikel 480 van het W etboek 
van Strafvordering, daar aldus de be
voegdheid van de eerste voorzitter van 
het hof van beroep wordt miskend, nu de 
aanduiding uiteindelijk geschiedt door 
de voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg, overeenkomstig een interne 
dienstregeling van de rechtbank, zodat 
het arrest, dat steunt op vaststellingen 
gedaan in het kader van een onderzoek 
dat niet verricht werd door een nomina
tim door de eerste voorzitter van het hof 
van beroep aangewezen onderzoeksrech
ter, schending inhoudt van de regels in
zake • voorrecht van rechtsmacht •, 
meer bepaald van artikel 480 van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 480 van het W etboek van 
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Strafvordering, in geval van vervol
ging en onderzoek tegen rechters 
wegens misdaden door hen buiten 
hun ambt gepleegd, de procureur-ge
neraal bij het hof van beroep de ma
gistraat aanwijst die het ambt van 
officier van gerechtelijke politie zal 
waarnemen en de eerste voorzitter 
van dat hof de magistraat die het 
ambt van onderzoeksrechter zal 
waarnemen; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling de eerste voorzitter van het hof 
van beroep niet ertoe verplicht de 
magistraat die hij aanwijst om het 
ambt van onderzoeksrechter waar te 
nemen, met naam aan te duiden; 
dat hij, zoals ten deze is gebeurd, de 
onderzoeksrechter met dienst in een 
rechtbank van eerste aanleg van 
zijn rechtsgebied kan gelasten; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het vierde en het vijfde middel 
sam en, 

het vierde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest uit de vaststelling 
dat eiser verklaart • niet meer te weten 
of er getelefoneerd werd maar de moge
lijkheid ervan aanvaardt », afleidt dat hij 
« de verklaringen zowel van Bogaerts als 
van Appeltans in hun geheel moet aan
vaarden », 

terwijl de artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek de rechter 
slechts toelaten uit een bekend feit een 
onbekend feit af te leiden en zulks op 
voorwaarde dat het onbekend feit in on
middellijk verband staat met de bekende 
feiten, zodat het arrest, door enerzijds, 
van een - volgens de vaststellingen van 
het arrest zelf - onzeker feit (namelijk 
het telefoongesprek met Appeltans) een 
ander onzeker en betwist feit (de verkla
ringen van Bogaerts en Appeltans in 
hun geheel) af te leiden, de artikelen 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, en anderzijds, door uit het be
staan van een onzeker telefoongesprek, 
de waarheid van de verklaringen van Bo
gaerts en Appeltans • in hun geheel » af 
te leiden, de vereiste van direct verband 
tussen beide feiten miskent, derhalve de 
geciteerde twee wetsbepalingen schendt; 

het vijfde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1340 (lees 1349) en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest uit de omstandig
heid dat Appeltans « tach enige toelich
ting aan meester B... heeft gegeven om 
hem toe te laten de oproepen te vereen
zelvigen en de toedracht van het geval 
voldoende te situeren », afleidt dat eiser 
moest weten dat Appeltans niet de eige
naar van het appartement was, 

terwijl de artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek slechts toelaten 
uit een bekend feit een onbekend feit af 
te leiden en zulks op voorwaarde dat het 
onbekend feit in onmiddellijk verband 
staat met de bekende feiten, zodat het 
arrest uit een feit waarvan slechts de 
« mogelijkheid » wordt aanvaard (name
lijk de telefonische toelichtingen van Ap
peltans) een ander onzeker en betwist 
feit (namelijk het op de hoogte zijn door 
eiser dat Appeltans geen eigenaar van 
de meubelen is) afleidt, zodat het arrest 
voormelde artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat in strafzaken, 
wanneer zoals ten deze de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
de rechters op onaantastbare wijze 
in feite de bewijswaarde beoordelen 
van de gegevens waarop zij hun 
overtuiging laten steunen en waar
over de partijen verweer hebben 
kunnen voeren; dat zij hun beslis
sing onder meer mogen laten steu
nen op vermoedens; 

Overwegende dat in strafzaken, 
met betrekking tot de beslissing op 
de strafvordering, de artikelen 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
geen toepassing vinden; dat zulks 
inhoudt dat de rechters als feitelijk 
vermoeden in aanmerking mogen 
nemen alle hun regelmatig voorge
legde gegevens van de zaak waar
over de partijen tegenspraak heb
ben kunnen voeren en die zij geloof
waardig achten om hun innerlijke 
overtuiging omtrent de schuld of de 
onschuld van de beklaagde te vor
men; 

Overwegende dat ten deze het ar
rest de gegevens van de zaak ver
meldt waardoor de appelrechters tot 
de innerlijke overtuiging zijn geko
men dat eiser zich schuldig heeft ge
maakt aan de hem ten laste gelegde 
misdrijven; 
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Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het zesde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

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

18 juni 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. De Gryse. 

Nr. 634 

2• KAMER - 18 juni 1985 

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID- STRAFZA
KEN - STRAFVORDERING - VERSCHRIJVING 
IN DE MOTIVERING VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM 
ZE TE VERBETEREN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - DERDE GETREDEN IN DE RECHTEN 
VAN DE DOOR EEN MISDRIJF BENADEELDE -
VOOR HET STRAFGERECHT ONTVANKELIJK 
ALS BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BE
KLAAGDE. 

1 o Het Hof is bevoegd om, bij de beoor
deling van een cassatiemiddel, een ver
schrijving in de motieven van de be
streden beslissing te verbeteren, als zij 
duidelijk uit de context ervan blijkt 
(impliciet) (1). 

2° Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die, op grand van bepaal
de feitelijke gegevens, andere of daar
mee strijdige feitelijke gegevens van 
de conclusie verwerpt (2). (Art. 97 Gw.) 

3° De verplichting om vonnissen en ar
resten met redenen te omkleden is een 
vormvoorschrift; het middel ten betoge 
dat er tussen de vaststellingen van de 
rechter en het rechtsgevolg, dat hij 
eruit afleidt, geen logisch verband be
staat, heeft geen betrekking op die 
verplichting en kan derhalve niet lei
den tot vernietiging wegens schending 
van art. 97 Gw. (3). 

4° Hij die in de rechten van de door een 
misdrijf benadeelde is getreden, kan 
zich voor het strafgerecht burgerlijke 
partij stellen tegen de beklaagde (4). 

(HUYBERS T. DE VADERLANDSCHE N.V., CHBARI; 
VERSPECHT T. KATOENNATIE N.V. E.A.; DE 
LUYCK T. NOORDNATIE N.V., SIMONS-MARINE IN
SURANCE N.V.; CABUS T. KANTOENNATIE N.V. 

E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9596) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1985 door 

LIJKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE - •1---------'---------
BESLISSING DIE, OP GROND VAN BEPAALDE 
FEITELIJKE GEGEVENS, ANDERE OF DAAR
MEE STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS VAN 
DE CONCLUSIE VERWERPT - REGELMATIG 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

(1) Cass., 29 mei 
(A.C., 1983-84, nr. 552). 

(2) Cass., 22 nov. 
(A.C., 1983-84, nr. 160). 

(3) Cass., 17 jan. 
(A.C., 1983-84, nr. 256). 

1984, 

1983, 

1984, 

A.R. nr. 8463 

A.R. nr. 8052 

A.R. nr. 8354 

ARRESTEN - STRAFZAKEN - REDENE- (4) Cass., 22 sept. 1958 (Bull. en Pas., 1959, I, 
RING VAN DE RECHTER NIET LOGISCH 74); anders Braas, Precis de procedure penale, 
GEEN SCHENDING VAN ART. 97 GW dl. I, blz. 167, noot. 
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het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. Op de voorziening van Alfons 
Huybers: 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 7, 193, 196, 
197 van het Strafwetboek, 127, 130, 133, 
145, 147, 153, 182, 190, 211, 231 van het 
W etboek van Strafvordering, en van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging, 

doordat het arrest eiser op strafgebied 
uit hoofde van de vermengde feiten der 
zaak II, namelijk A, a en b, BenD, ver
oordeelt tot een hoofdgevangenisstraf 
van zeven maand, met uitstel van vijf 
jaar, en een geldboete van 300 frank, en 
op burgerlijk gebied eiser veroordeelt tot 
betaling ener provisionele schadevergoe
ding van 5.000 frank aan Chbari Moha
med, en van 1 frank aan de N.V. De Va
derlandsche met teruggave van het auto
voertuig Mercedes en aanstelling van 
een deskundige om de aktuele waarde 
van deze wagen te bepalen, op de gran
den dat de schuld van eiser aan de fei
ten van de tenlasteleggingen A, a en b, 
II.B en D bewezen gebleven is en de fei
ten A, a en b, en B als zeer gevaarlijk 
worden beschouwd, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit A, a, 
van de zaak II, dat ten laste van eiser 
bewezen werd verklaard en uit hoofde 
waarvan hij mede veroordeeld werd, niet 
ten zijnen laste is gelegd geworden door 
het openbaar ministerie en eiser voor 
dat feit niet vervolgd is geworden; dat bij 
gebrek aan dagvaarcl.ing voor dat feit en 
vervolging het bestreden arrest dit feit 
ten laste van eiser niet wettelijk heeft 
kunnen weerhouden (schending van de 
artikelen 127, 130, 145, 147, 153, 182, 190 
en 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring); 

tweede onderdeel, het arrest, door ei
ser te veroordelen mede op grond van de 
betichting A, a, van de zaak II, dat hem 
niet ten laste was gelegd en voor dewel
ke hij niet vervolgd is geworden, en door 
dit feit A, a, mede als zeer zwaar te be
schouwen, het recht van verdediging van 
eiser miskend heeft; dat inderdaad eiser 
zich tegenover een feit, dat hem niet ten 
laste werd gelegd, niet verdedigd heeft 

en ook niet heeft kunnen verdedigen 
(schending van het algemeen rechtsbe
ginsel); 

derde onderdeel, de betichting A, a, 
van zaak II, die niet ten laste van eiser 
gelegd werd, ook niet ten overstaan van 
eiser gecorrectionaliseerd is geworden, 
zodat het hof van beroep onbevoegd was 
om van deze zaak te kennen (schending 
van de artikelen 1, 7, 193, 196, 197 van 

, het Strafwetboek, 133, 221, 231 van het 
Wetboek van Strafvordering), zodat het 
arrest de in het middel aangewezen be
palingen en het algemeen rechtsbeginsel 
schendt: 

W at de drie onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat uit de beschik
king van de raadkamer te Antwer
pen van 7 december 1983 (zaak II) 
blijkt dat eiser naar de correctionele 
rechtbank verwezen werd wegens 
de telastlegging A, b (valsheid in ge
schrifte en gebruik betreffende een 
aangifte van diefstal), terwijl zijn 
medeverdachten Snyder en Chbari 
verwezen werden wegens de telast
legging A, a (valsheid in geschrifte 
en gebruik betreffende een overeen
komst-factuur van een voertuig Mer
cedes); dat de rechtbank en, na het 
instellen van hoger beroep, het hof 
van beroep dus hiervan gevat wa
ren; dat het beroepen vonnis eiser 
slechts veroordeelde wegens de te
lastleggingen A, b, B en D van zaak 
II en het arrest dit vonnis op straf
rechtelijk gebied bevestigt behou
dens de gedetailleerde wijzigingen, 
die, wat eiser aangaat, slechts de 
verhoging van de hoofdgevangenis
straf betreffen; 

Overwegende dat het arrest onder 
de rubriek « Snyder Adrianus en 
Huybers Alfons in de zaak II "• 
zegt : « dat de schuld van de be
klaagde Huybers aan de feiten van 
de telastleggingen A, a en b, II, B 
en D, bewezen is gebleven »; 

Overwegende dat, nu de vermel
ding van de telastlegging A, a in 
voornoemd citaat, in verband met 
eiser, volkomen aileen staat, uit de 
volgende elementen van het arrest 
blijkt dat die vermelding een ver
schrijving uitmaakt; de weergave in 
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het arrest van de voor de eerste 
rechter vervolgde feiten waarbij A, 
a wel ten laste van Snyder, maar 
niet ten laste van eiser voorkomt, 
het feit dat in het arrest de schuld 
van Snyder aan A, a en van eiser 
aan A, b speciaal gemotiveerd 
wordt, zonder dat van eiser in ver
band met A, a gewag wordt ge
maakt, het feit dat in de conside
rans nopens de straffen melding 
wordt gemaakt in verband met eiser 
van « II, A, b en II, B » zonder dat 
A, a vernoemd wordt en het feit dat 
het arrest eiser niet voor A, a ver
oordeelt doordat het het eerste von
nis bevestigt, mits zekere wijzigin
gen die A, a, niet betreffen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doorda.t het arrest eiser op strafgebied, 
uit hoofde van de vermengde feiten der 
zaak II, namelijk A, a en b, B en D, ver
oordeelt tot een hoofdgevangenisstraf 
van zeven maand, met uitstel van vijf 
jaar, en een geldboete van 300 frank, en 
op burgerlijk gebied eiser veroordeelt tot 
betaling ener provisionele schadevergoe
ding van 5.000 frank aan Chbari Moha
med, en van 1 frank aan de N.V. De Va
derlandsche met teruggave van het auto
voertuig Mercedes en aanstelling van 
een deskundige om de aktuele waarde 
van deze wagen te bepalen, op de gran
den dat de schuld van eiser aan de fei
ten van de tenlasteleggingen A, a en b, 
II, B en D, bewezen gebleven is; dat, zo 
hij niet schuldig ware, niet in te zien is 
om welke reden hij hoefde voor te wen
den dat hij Snyder niet kende; dat zijn 
schuld trouwens blijkt uit de op dit punt 
betrouwbare verklaring van Snyder, on
danks de betwisting omtrent de bij
komende details; dat voor eiser vooral be
zwarend is dat hij niet kon zeggen waar 
de derde sleutel van het voertuig geble
ven was; dat deze in het bezit bleek te 
zijn van Chbari; dat eiser niet geloof
waardig maakt dat indien deze sleutel 
zekere dag op zijn geparkeerd voertuig 
zou ontbroken hebben, hij dit niet zou 
bemerkt hebben, minder nog dat dit hem 
niet zou te binnen geschoten zijn toen 
wat later ook de auto verdwenen was· 
dat, indien de auto werkelijk gestole~ 

ware geweest, het verband tussen die 
feiten hem in het oog moest springen en 
dat hij het voorzeker aan de politie zou 
bekendgemaakt hebben als nuttig ver
trekpunt voor de opsporing van de dief, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
op 13 februari 1985 neergelegde appel
conclusie (stuk 15, bladzijde 2 en 3) in 
uitdrukkelijke bewoordingen en zeer om
standig de geloofwaardigheid van de ver
klaringen van Snyder betwistte; dat eiser 
namelijk stelde dat de verklaringen van 
Snyder betreffende het medeweten van 
eiser van het niet stelen van de wagen, 
betreffende de aanwezigheid van eiser 
op de Krijgsbaan niet overeenkwamen 
met deze van getuige Linda Vermeiren; 
dat Snyder eveneens in tegenspraak was 
met de andere personen aangaande aan
wezigheden bij de afrekening; dat het ar
rest nochtans de verklaringen van Sny
der als betrouwbaar weerhouden heeft, 
zonder ter voldoening van recht op dit 
verweer te antwoorden; dat immers het 
motief dat het door eiser opgeworpen 
verweer details zou betreffen, geen vol
doende antwoord is (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdel, de betwistingen die 
eiser in zijn appelconclusie (stuk 15, 
bladzijde 2 en 3) stelde ten opzichte van 
de betrouwbaarheid van de verklaringen 
van Snyder wezenlijke elementen dezer 
verklaringen betroffen, namelijk het me
deweten van de diefstal, de aanwezig
heid van eiser en van andere personen 
op de Krijgsbaan en bij de afrekening, 
zodat het bestreden arrest, door te stel
len dat die betwistingen details betref
fen, de bewijskracht dezer conclusie mis
kend heeft (schending van de artikelen 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), zodat het arrest de in het middel 
aangewezen bepalingen geschonden 
heeft: 

Overwegende dat eiser als volgt 
concludeerde: « Verklaringen van de 
heer Snyder. Deze verklaringen zijn 
niet aileen het enige echte incrimi
nerende element voor concluant, 
maar zijn tevens de enige verklarin
gen die doorspekt zijn van on
waarheden, onnauwkeurigheden en 
tegenstrijdigheden. Alle andere be
trokken en onderhoorde personen 
houden zich aan dezelfde verklarin
gen. De heer Snyder verklaart op 5 
juni 1983 aan de onderzoeksrechter 
en op 4 juni 1983 aan de verbalisan-
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ten dat hij concluant heeft leren 
kennen in december 1982. Hij heeft 
dan wel, zogezegd met medeweten 
van concluant, de wagen in novem
ber aan de kandidaat-koper laten 
zien en geruime tijd voordien de wa
gen via Kris Megens getracht aan 
de man te brengen. De heer Snyder 
zegt aan Kris Megens gezegd te 
hebben dat de wagen gestolen was 
en dat hij de oorspronkelijke num
merplaten niet heeft teruggekregen. 
Kris Megens zegt de platen te heb
ben gegeven en niets over stelen ge
hoord te hebben. De heer Snyder 
zegt dat concluant aanwezig was op 
de Krijgsbaan bij de inspektie van 
de wagen, terwijl de getuige Vermei
ren Linda formeel is dat concluant 
daar niet was. De heer Snyder zegt 
opgebeld te zijn door concluant van 
op de Krijgsbaan, terwijl Jimmy 
Pieters en Linda Vermeiren dit ont
kennen. De heer Snyder is zo ook in 
tegenspraak met andere, of onjuist 
betreffende de aanwezigen bij de zo
genaamde afrekening; betreffende 
het pochen van concluant dat hij 
300.000 frank zou ontvangen hebben 
terwijl het pochten dan zeker op het 
volledige bedrag van 563.259 frank 
zou hebben geslagen; betreffende 
het al dan niet ondertekenen der 
faktuur, enz. »; 

W at de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat de appelrechters 
slechts in de consideransen : « dat, 
zo (eiser) niet schuldig ware, niet in 
te zien is om welke reden hij hoefde 
voor te wenden dat hij Snyder niet 
kende (stuk 17); ( ... ) dat zijn schuld 
trouwens blijkt uit de op dit punt 
betrouwbare verklaring van Snyder, 
ondanks betwisting omtrent de bij
komende details » van Snyder gewa
gen en wel om diens verklaring op 
dat beperkte punt als betrouwbaar 
te aanzien, daarbij rekening hou
dend met de betwisting op bij
komende details, maar dat zij hun 
oordeel nopens de schuld van eiser 
laten steunen op de volgende reden
geving : « dat voor Huybers vooral 
bezwarend is dat hij niet kon zeg-

gen waar de derde sleutel van het 
voertuig gebleven was; dat deze in 
het bezit bleek te zijn van de koper 
Chbari; dat Huybers niet geloof
waardig maakt dat indien deze sleu
tel zekere dag op zijn geparkeerd 
voertuig zou ontbroken hebben, hij 
dit niet zou bemerkt hebben, minder 
nog dat dit hem niet zou te binnen 
geschoten zijn toen wat later ook de 
auto verdwenen was; dat, indien de 
auto werkelijk gestolen ware ge
weest, het verband tussen die twee 
feiten hem in het oog moest sprin
gen en dat hij het voorzeker aan de 
politie zou bekendgemaakt hebben, 
als nuttig vertrekpunt voor de op
sporing van de dief »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door de feitelijke gegevens te 
vermelden waarop zij hun beslissing 
laten steunen, de door eiser bij con
clusie aangevoerde strijdige of ande
re feitelijke gegevens verwerpen en, 
zonder de bewijskracht van die con
clusie te miskennen, daarop te ant
woorden; 

Dat 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; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders, burgerlijke partijen, 
tegen eiser, beklaagde : 

Overwegende dat eiser zonder be
rusting afstand doet van zijn voor
ziening; 

II. Op de voorziening van Jean 
Verspecht: 

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

Over de grieven gesteld als volgt : dat 
artikel 97 van de Grondwet, overigens 
als enige zeer summiere bepaling, stelt 
dat iedere gerechtelijke beslissing met 
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redenen dient omkleed te zijn; dat hier
mede J;>edoeld wordt dat objectieve gege
vens dt_enen te bestaan, waaruit de straf
baarhetd en de straftoemeting volgen 
kan, op basis van regelen van formele lo
gica; dat het Hof van Cassatie zich niet 
in de p!aats dient te stellen, en het overi
gens met kan of mag, van de vroegere 
rechters om de feitelijke gegevens te be
oordelen, maar enkel dient na te gaan of 
het grondwettelijk principe van artikel 
97 al dan niet is nageleefd; dat terzake 
het hof van beroep, in twee zaken waar 
yerzoeker de feiten ontkent, terwijl hij 
m de derde zaak (zaak V) de feiten be
kende, als redenen tot veroordeling aan
haalt dat de bekentenis in een zaak een 
etiket van rechtzinnigheid in hoofd~ van 
verzoeker zou kunnen tot stand brengen, 
hetgeen het hof van beroep als dusdanig 
verwerpt; dat op het vlak van de formele 
logica een bekentenls in een zaak als ge
volg heeft dat hij schuldig is in twee an
dere zaken, hetgeen een aanfluiting bete
kent van het principe vervat in artikel 9 
van de Grondwet; dat daarenboven het 
arrest van het hof van beroep op even 
subjectieve wijze stelt dat het bestaan 
van meer dan een (min of meer) onaf
hankelijke bekentenissen van andere 
verdachten een objectieve norm inhoudt 
om tot veroordeling over te gaan; dat de 
aanwezigheid van twee getuigen in twee 
verschil!ende zaken, meebrengt dat de 
getuige in de ene zaak, leidt tot veroor
?el_ing omdat er nog een andere getuige 
1s m een andere zaak, en dan uiteraard 
vice-versa; dat de raadsheren van het hof 
van beroep wellicht een soort intieme 
overtuiging mogen bezitten, maar niet 
gebrui~en als m?tief tot veroordeling, 
aangezten ook hter artikel 97 van de 
Grondwet hun oplegt hun oordeel met 
o?jec!ieve redenen te omkleden, hetgeen 
met 1s gebeurd in casu; dat er aldus 
schending is van artikel 97 van de Grand
wet wat de strafrechtelijke veroordeling 
betreft: 

. Overwegende dat de grief afgeleid 
ult het gebrek aan formele logica 
geen schending oplevert van artikel 
97 van de Grondwet; 

Overwegende dat het hof van be
roep de schuld van eiser niet afleidt 
uit subjectieve indrukken, maar, 
wat zaak V betreft, uit eisers eigen 
bekentenis, en wat de zaken I en IV 
aangaat uit de bekentenissen van de 
mededaders Mermelstein, Mekrai 
en Verresen, terwijl de appelrech-

ters vaststellen dat deze medebe
klaagden onafhankelijk van elkaar 
gelijkaardige verklaringen aflegden; 

Dat 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; 

. B. ~n zoverre de voorziening ge
r1Cht 1s tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders, burgerlijke partijen 
tegen eiser, beklaagde: ' 

Over het middel, gesteld als volgt : 
zaak I (not. 46348/82) de N.V. Katoenna
tie, de N.V. Mercator: samen met andere 
beklaagden wordt verzoeker veroordeeld 
door het hof van beroep tot betaling van 
46.815 frank en 56.876 frank plus interes
ten en kosten; eiser herinnert zich echter 
dat een vonnis van de Correctionele 
Rechtbank, tiende kamer, te Antwerpen 
deze schadevergoedingen toekent aa~ 
hoger vernoemde burgerlijke partijen 
lastens een zekere Mekrai, Mermelstein 
en nog anderen; verzoeker was toen ook 
in die zaak gedagvaard, maar werd 
« afgesplitst »; dat derhalve genoemde 
burgerlijke partijen de gezegde bedragen 
tweemaal kan invorderen terwijl uiter
aard de schade met privaat karakter 
slechts eenmaal kan bekomen worden 
(~rtikel 1382 en volgende van het Burger
hJk Wetboek); dat aldus artikel 44 van 
het Strafwetboek, artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en de adagia: EJecta 
una via, recursus ad alteram non datur 
en Non bis in idem, geschonden zijn; 
z.~ak I en V wat dezelfde burgerlijke par
tlJen betreft (Katoennatie en Mercator) 
plus de burgerlijke partij N.V. Simons -
Marine Insurance te Antwerpen voor 
387 .838 frank : De schade geleden door 
de burgerlijke partijen moet het recht
streeks gevolg zijn van het misdrijf en 
ermede in oorzakelijk verband staan· de 
rechter kan weliswaar souverein deze 
verhouding beoordelen, maar hij moet 
het bestaan ervan opgeven en motiveren 
(artikelen 97 van de Grondwet en 1382 
van. het Burgerlijk Wetboek; zie Cass., 8 
apnl 1929, Pas., 1929, I, 151)· wanneer er 
een indirecte verhouding b~staat zoals 
':oor verzekeringsmaatschappijen' (zoals 
In casu de burgerlijke partijen), die con
tractueel verplicht zijn op basis van eni-
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ge verzekeringspolis van de schadelij
ders uit te betalen, dan kan hun burger
lijke partijstelling niet door de rechter 
aanvaard worden; deze verzekerings
maatschappijen kunnen wel optreden 
voor de civiele rechtbanken ingevolge ar
tikel 1250 van het Burgerlijk Wetboek, 
maar niet voor de correctionele recht
banken aangezien deze maatschappijen 
geen partij kunnen zijn bij de procedure 
van strafvordering, aangezien de be
klaagden niets met hen te doen hadden 
- zie ook arg. in artikel 216 van het 
Wetboek van Strafvordering en: Braas, 
Precis de Procedure, t. I, p. 167 - voet
noot (schending van artikel 97 van de 
Grondwet, artikel 44 van het Strafwet
boek en artikelen 1382 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het middel bij 
gebrek aan nauwkeurigheid niet 
ontvankelijk is in zoverre het steun 
zoekt in het feit dat eiser « (zich) 
herinnert ( ... ) dat een vonnis van de 
Correctionele Rechtbank, tiende ka
mer, te Antwerpen » zou bestaan en 
ten deze van belang zijnde beslissin
gen zou inhouden, zonder nader te 
preciseren om welk vonnis het gaat 
en welke de inhoud ervan is; 

Overwegende dat eiser aanvoert 
dat de civielrechtelijke vorderingen 
niet ontvankelijk zouden zijn, nude 
verweerders slechts de indeplaatsge
stelden zouden zijn van de slachtof
fers; 

Overwegende dat de indeplaatsge
stelde ontvankelijk is om zich bur
gerlijke partij te stellen voor de 
strafrechter om in de plaats van het 
slachtoffer van het misdrijf de ver
goeding van de daaruit voortsprui
tende schade te vorderen; 

Dat het middel, in zoverre het de 
tweede en de derde verweerder be
treft, faalt naar recht; 

Dat het middel, in zoverre het eer
ste verweerder betreft, die, zoals 
blijkt uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, vergoeding 
voor eigen schade vorderde, feite
lijke grondslag mist; 

III. Op de voorziening van Rony 
De Luyck: 

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

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders, burgerlijke partijen, 
tegen eiser, beklaagde: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

III. Op de voorziening van Ludovi
cus Cabus: 

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

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

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

1" de eerste, tweede, tiende, elfde, 
twaalfde, dertiende, veertiende, vijf
tiende en zestiende verweerder, bur
gerlijke partijen, tegen eiser, be
klaagde: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

2" de derde, vierde, vijfde, zesde, 
zevende, achtste en negende ver
weerder, burgerlijke partijen, tegen 
eiser, beklaagde : 

Overwegende dat, wat deze vorde
ringen betreft, het hof van beroep 
het debat heropent; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing geen eindbeslisisng is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
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Strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verleent aan eer
ste eiser akte van de afstand; ver
werpt de voorzieningen voor het 
overige; veroordeelt de eisers in de 
kosten van hun respectieve voorzie
ning. 

18 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Houte
kier; Keldermans, Dendermonde. 

Nr. 635 

2• KAMER - 19 juni 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- STRAFZAKEN - GESCHRIFT TOT STAVING 
VAN HET CASSATIEBEROEP - NIET GETE
KEND GESCHRIFT. 

Het Hoi slaat geen acht op een geschrift 
dat tot staving van een cassatieberoep 
is neergelegd, wanneer dat geschrift 
niet is ondertekend (1). (Artt. 422 en 
425 Sv.) 

(LEMBERECHTS) 

(A.R. nr. 4374) 

Nr. 636 

2• KAMER - 19 juni 1985 

VONNISSEN EN ARRESTEN - MILI
TAIR GERECHTSHOF- VORM VAN DE BESLIS
SINGEN- GEEN VASTSTELLING DAT HET MI
LITAIR GERECHTSHOF BIJ MEERDERHEID 
VAN STEMMEN EN NA GEHEIME STEMMING 
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - GEEN ONWET
TIGE BESLISSING. 

De arresten van het Militair Gerechtshoi 
behoeven niet op straife van nietigheid 
vast te stellen dat zij bij meerderheid 
van stemmen en na geheime stem
ming zijn gewezen (1). (Artt. 1 en 104 
wet 15 juni 1899 en art. 8 besluitwet 14 
sept. 1918.) 

(JACOBS) 

-ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4377) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 maart 1985 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel tegen de strafrechtelijke be
schikkingen van het arrest is ge
richt; 

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

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

schending van de substantiiHe of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen, bepaald bij artikel 8 van 
de besluitwet van 14 september 1918, en 
miskenning van het recht van verdedi-
ging, 

19 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter : doordat noch uit het arrest noch uit 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - enig stuk van de rechtspleging blijkt dat 
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- het arrest bij meerderheid van stemmen 
dende conclusie van de h. Ballet, advo- 1----------------
caat-generaal. 

Nota arrest nr. 635: 

(1) Cass., 16 jan. 1985, A.R. nr. 3953 
(A.C., 1984-85, nr. 286). 

Nota arrest nr. 636 : 

(1) Cass., 26 sept. 1927 (Bull. en Pas., 1927, I, 
295); zie ook 30 juni en 21 aug. 1947 
(ibid., 1947, I, 305 en 348) en Cass., 20 mei 1957 
(ibid., 1957, I, 1127). 
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is gewezen, dat er geheime stemming 
werd gehouden zowel aangaande het 
hoofdfeit als over het bestaan van de 
verzachtende omstandigheden en dat ie
dere rechter zijn mening heeft uitge
drukt door in de stembus een briefje 
neer te leggen met een van de woorden 
« ja » of « neen », 

terwijl artikel 8 van de besluitwet van 
14 september 1918 uitdrukkelijk bepaalt 
dat die rechtsvormen in acht dienen te 
worden genomen; het hier ontegenspre
kelijk gaat om substantiEHe of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men; het verslag aan de Koning dat aan 
de besluitwet voorafgaat immers luidt 
als volgt : « Krachtens het wetboek van 
strafrechtspleging voor het leger, zamelt 
de voorzitter van de krijgsraad (of van 
het krijgsgerechtshof), bij de beraadsla
ging, de stemmen van de leden in, te be
ginnen met het jongste onder hen; hij
zelf brengt de laatste zijn stem uit. Niets 
moet worden nagelaten van hetgeen kan 
bijdragen tot de onafhankelijkheid van 
de rechters. En waar de geheime stem
ming gebruikelijk is bij de gezworenen 
van het assisenhof - burgers die vol
strekt gelijk zijn onder elkander -
dringt zij zich des te meer niet op bij 
een rechtsmacht, waar de rechters mili
tairen met verschillende graden zijn? De 
mindere moet nooit tot de gedachte kun
nen komen dat de overste het hem ten 
kwade zal duiden niet te hebben ge
stemd zoals hijzelf. Daarom voert artikel 
8 van het ontwerp, voor de beraadslaging 
van de krijgsraden en van het krijgsge
rechtshof, de geheime stemming in, zo
wel aangaande het hoofdfeit en de ver
zwarende omstandigheden als aangaan
de het bestaan van verzachtende om
standigheden en de gebeurlijke toepas
sing van de voorwaardelijke veroorde
ling »; dat deze voor de leden van het 
militair gerechtshof voorgeschreven re
gels voor het stemmen dus bedoeld zijn 
om de meest volledige onafhankelijkheid 
van de met de militaire rechtspraak be
laste rechters te verzekeren; nu dit onaf
hankelijkheidsbeginsel een grondpijler is 
van de inrichting van de rechterlijke 
macht en van de rechtsprekende functie, 
het Hof van Cassatie moet kunnen na
gaan of de ter waarborging daarvan 
vastgelegde regels in acht zijn genomen; 
daaruit volgt dat, nu de uitdrukkelijke 
vermelding dat de door artikel 8 van de 
besluitwet van 14 september 1918 voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn gena
men ontbreekt in het arrest of enig an
der gedingstuk, het Hof van Cassatie 

onmogelijk kan weten of ze werden na
geleefd, daar het bewijs daarvan niet is 
geleverd; het arrest derhalve niet naar 
recht is verantwoord (schending van arti
kel 8 van de besluitwet van 14 september 
1918) en het recht van verdediging mis
kent: 

Overwegende dat de vaststelling 
door het arrest dat de beslissing bij 
meerderheid van stemmen is gewe
zen, niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven; 

Overwegende dat geen enkele wet 
het Militair Gerechtshof verplicht 
vast te stellen dat de stemming in 
het geheim is gehouden; dat die 
vaststelling geen belang heeft voor 
het bestaan zelf van de beslissing; 
dat ze enkel betrekking heeft op de 
wijze waarop de rechter zijn wil 
kenbaar maakt en dat bij ontstente
nis van enig voorschrift om daarvan 
uitdrukkelijk melding te maken, 
niet kan worden betoogd dat, wan
neer die vermelding ontbreekt, een 
wettelijke rechtsvorm niet in acht is 
genomen; 

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 voorziening ge
richt is tegen de beslissing om eiser 
onmiddellijk in verzekerde bewaring 
te stellen: 

Overwegende dat, nu de veroorde
lende beslissing ingevolge de ver
werping van de ertegen gerichte 
voorziening in kracht van gewijsde 
is gegaan, de voorziening tegen de 
beslissing om eiser onmiddellijk in 
verzekerde bewaring te stellen geen 
bestaansreden meer heeft en derhal
ve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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19 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Resteau - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Roberti 
de Winghe, Brussel. 

Nr. 637 

1' KAMER - 20 juni 1985 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NU'ITE - SPOEDPROCEDURE - ONTEIGE
NINGSWET, ART. 8, TWEEDE LID - VONNIS 
NIET VATBAAR VOOR BEROEP- BEGRIP. 

Het vonnis dat, luidens art. 8, tweede lid, 
Onteigeningswet, niet vatbaar is voor 
beroep is het vonnis waarbij de rech
ter, ongeacht of het gaat om de vrede
rechter dan wei om de rechter van de 
rechtbank van eerste aanleg, recht
doende op het hager beroep van de 
onteigenaar wiens vordering is afgewe
zen, het verzoek van de onteigenaar 
inwilligt; de omstandigheid dat die 
rechter, met miskenning van art. 8, 
eerste lid, van bedoelde wet, nalaat in 
zijn vonnis het bedrag van de provisio
nele vergoedingen te bepalen, heeft 
niet tot gevolg dat dit vonnis vatbaar 
is voor beroep (1). (Artt. 7 en 8, eerste 
en tweede lid, Onteigeningswet.) 

(DEBROUX T. PROVINCIE BRABANT E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7260) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 mei 1984 in hager 
beroep op verwijzing gewezen door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 8 maart 1984 (2); 

Over het door het openbaar ministerie 
tegen de voorziening ambtshalve opge
worpen middel van niet-ontvankelijk
heid, waarvan door hem overeenkomstig 
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek kennis is gegeven aan de advoca
ten van de partijen, en dat hieruit is af
geleid dat krachtens artikel 8, tweede 
lid, van de wet betreffende de rechtsple
ging bij hoogdringende omstandigheden 
inzake onteigeningen ten algemenen nut
te, vervat in artikel 5 van de wet van 26 
juli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies 
voor de bouw van autosnelwegen, het be
streden vonnis niet vatbaar is voor voor
ziening in cassatie : 

Overwegende dat artikel 7 van de 
wet betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden in
zake onteigeningen ten algemenen 
nutte bepaalt dat de rechter « oor
deelt of de vordering regelmatig is 
ingesteld, de door de wet voorge
schreven formaliteiten vervuld zijn 
en het plan van de grondinnemin
gen van toepassing is op het goed 
waarvan de onteigening wordt ge
vorderd », dat dit artikel tevens aan 
de aanwezige verweerders, op straf
fe van verval, de verplichting oplegt 
om alle excepties die zij menen te 
kunnen opwerpen, ineens voor te 
brengen; 

Overwegende dat volgens artikel 
7, derde lid, tegen het vonnis waar
bij de rechter de vordering van de 
onteigenaar afwijst, hager beroep 
kan worden ingesteld binnen vijf
tien dagen na de uitspraak; dat ech
ter in het geval dat de rechter het 
verzoek van de onteigenaar inwil
ligt, het vonnis krachtens artikel 8 
van die wet niet vatbaar is voor 
enig beroep; 

Overwegende dat de rechter, wan
neer hij dat verzoek inwilligt, welis
waar krachtens artikel 8, eerste lid, 
gehouden is, in hetzelfde vonnis, het 
bedrag vast te stellen van de door 
de onteigenaar verschuldigde provi-----------------1 sionele vergoedingen; dat echter het 

(1) Zie Cass., 2 dec. 1983, A.R. nr. 3818 
(A.C., 1983-84, nr. 186) en 3 jan. 1985, A.R. 
nr. 4360 (ibid., 1984-85, 262). 

(2) A.C., 1983-84, nr. 391. 

tweede lid van dit artikel volgens 
hetwelk dat vonnis niet vatbaar is 
voor enig beroep, niet aileen van 
toepassing is op de beschikking van 
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het vonnis waarin het bedrag van 
de provisionele vergoedingen wordt 
vastgesteld, maar ook op de beschik
kingen waarin uitspraak wordt ge
daan over de regelmatigheid en de 
wettigheid van de onteigening; 

Dat de omstandigheid dat de rech
ter nalaat het bedrag van die ver
goedingen vast te stellen in zijn 
vonnis, niet tot gevolg kan hebben 
dat de overige beschikkingen van 
het vonnis waarin het verzoek van 
de onteigenaar ingewilligd wordt, 
vatbaar wordt voor beroep; 

Overwegende dat bijaldien in de 
regel een dergelijk vonnis wordt ge
wezen door de vrederechter, uit de 
voormelde artikelen 7 en 8 echter 
volgt dat, wanneer de vrederechter 
de vordering van de onteigenaar af
wijst en de appelrechters op diens 
hoger beroep die beslissing wijzi
gen, het in hoger beroep gewezen 
vonnis waarbij het verzoek van de 
onteigenaar overeenkomstig artikel 
8, eerste lid, wordt ingewilligd, niet 
vatbaar is voor enig beroep, krach
tens het tweede lid van dit artikel; 

Overwegende dat ten deze de Vre
derechter van het tweede kanton te 
Waver de vordering van verweer
ster, de provincie Brabant, heeft af
gewezen bij vonnis van 3 juni 1982; 
dat, overeenkomstig artikel 7, derde 
lid, van de wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden inzake onteigening 
ten algemenen nutte, de provincie 
Brabant tegen dat vonnis hoger be
roep heeft ingesteld binnen vijftien 
dagen na de uitspraak; dat het be
streden vonnis, waarbij over dat ha
ger beroep uitspraak werd gedaan 
door het rechtscollege waarnaar de 
zaak was verwezen, nadat het Hof 
in het arrest van 8 maart 1984 de 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel gewezen vonnissen van 
6 juli, 13 september en 6 december 
1982, « verklaart dat de rechtsvor
men voor de onteigening in acht 
zijn genomen, de vordering regelma
tig is ingesteld, de door de wet voor
geschreven formaliteiten vervuld 
zijn, en het plan van de grondinne-

mingen van toepassing is op de goe
deren waarvan de onteigening wordt 
gevorderd; bijgevolg aan (verweer
ster, de provincie Brabant) machti
ging verleent tot onteigening van 
het geheel van de in de dagvaar
dingsexploten bedoelde percelen ... ; 
verwijst de zaak naar de Vrederech
ter van het kanton Waver voor de 
vaststelling van de provisionele ver
goedingen en de voortzetting van de 
onteigeningsprocedure »; 

Overwegende dat dit vonnis, of
schoon het nalaat het bedrag vast te 
stellen van de provisionele vergoe
dingen, uitspraak doet over al de 
pun ten die luidens artikel 7, tweede 
en derde lid, van voormelde wet, tot 
de bevoegdheid van de appelrech
ters behoren; dat het vonnis, dat op 
grond van die beslissing over voor
melde punten het verzoek van het 
onteigenend orgaan, thans verweer
ster provincie Brabant, inwilligt, 
overeenkomstig artikel 8, tweede lid, 
van die wet niet vatbaar is voor 
enig beroep en dus niet door een 
voorziening in cassatie kan worden 
bestreden; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

20 juni 1985 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont en Kirkpatrick. 

Nr. 638 

1" KAMER - 20 juni 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - PER

SONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE ZAKEN 
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- OORSPRONKELIJKE ElSER, MINDERJARIG 
BIJ HET INSTELLEN VAN DE VORDERING EN 
VOOR DE FEITENRECHTER VERTEGENWOOR
DIGD DOOR ZIJN OUDERS - MEERDERJARIG 
GEWORDEN VOORDAT DE VOORZIENING 
WERD INGESTELD DOOR DE OORSPRONKE
LIJKE VERWEERDER - VOORZIENING GE
RICHT TEGEN DE OUDERS - NIET ONTVAN
KELIJKE VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - PER
SONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN EN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE 
ZAKEN - GEEN GEDING VOOR DE FEITEN
RECHTER TUSSEN DE ElSER EN EEN VER
WEERDER OF VEROORDELING VAN DE ElSER 
TEN VOORDELE VAN DE VERWEERDER 
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - APPELGERECHT - VER
GISSING IN HET EXPLOOT VAN BETEKENING 
VAN HET BEROEPEN VONNIS- ONJUISTE DA
TUM - VERSCHRIJVING - BEGRIP - GE
VOLG. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDE
LING VAN ZIJN ZAAK - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DIT RECHT WERD GESCHONDEN -
SCHENDING AFGELEID UIT EEN VERSCHRIJ
VING - MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET 
HOF VOORGEDRAGEN - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

5° OPENBARE ORDE - MIDDEL TEN BE
TOGE DAT HET RECHT VAN DE ElSER OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK 
WERD GESCHONDEN - SCHENDING AFGE
LEID UIT EEN VERSCHRIJVING - MIDDEL 
DAT DE OPENBARE ORDE NIET RAAKT. 

ziening instelt, is die voorziening niet 
ontvankelijk, in zoverre zij tegen de 
ouders is gericht (1). 

2" Niet ontvankelijk is de voorziening 
van een partij tegen een andere partij 
met wie zij voor de feitenrechter geen 
geding had aangespannen en ten voor
dele van wie de bestreden beslissing 
geen veroordeling van de eiser uit
spreekt (2). 

3" De appelrechter beslist naar recht dat 
de vermelding van de datum in het ex
ploot van betekening van het beroepen 
vonnis voortvloeit uit een verschrij
ving, die duidelijk uit de processtuk
ken blijkt, wanneer hij vaststelt dat op 
dat exploot een vroegere datum staat 
dan die waarop het betekende vonnis 
is uitgesproken (3). 

4", 5" en 6" Het middel afgeleid uit schen
ding van het recht van de eiser op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak kan 
niet voor het eerst voor het Hoi wor
den voorgedragen wanneer de aange
voerde schending uit een verschrijving 
is afgeleid; zodanige grief is immers 
niet gegrond op een regel van openba
re orde of van dwingend recht (4). 

(STAD CHATELET T. USTA E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7264) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerders Os-

60 L~~~s~~~~M!~:D~~~EN BET~~:~~~ man Usta en Fatma Usta: 
HET RECHT VAN DE ElSER OP EEN EERLIJKE Over het door het openbaar ministerie 
BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK WERD GE- tegen de voorziening ambtshalve opge
SCHONDEN - SCHENDING AFGELEID UIT EEN '-----------------
VERSCHRIJVING - MIDDEL VOOR HET EERST r 
VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

1 • Wanneer in burgerlijke zaken de oor
spronkelijke eiser, die ten tijde van 
het instellen van de vordering minder
jarig was en voor de feitenrechter door 
zijn ouders werd vertegenwoordigd, 
meerde1'jarig is geworden voordat de 
oorspronkelijke verweerder zijn voor-

(1) Cass., 16 okt. 1970 (A.C., 1971, 158) en 15 
sept. 1971 (ibid., 1972, 56). 

(2) Cass., 22 feb. en 31 mei 1979 
(A.C., 1978-79, 752 en 1148) en 18 juni 1981, 
A.R. nr. 6332 (ibid., 1930-81, nr. 602). 

(3) Zie Cass., 8 feb. 1984, A.R. nr. 3288 
(A.C., 1983-84, nr. 307). 

(4) Zie Cass., 4 mei 1982, A.R. nr. 6751 
(A.C., 1981-82, nr. 519), inz. de redenen. 
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worpen middel van niet-ontvankelijk
heid, waarvan door het openbaar minis
terie overeenkomstig artikel 1097 van 
het Gerechtelijk Wetboek kennis is gege
ven aan de advocaten van de partijen en 
dat hieruit is afgeleid dat de verweerders 
voor de feitenrechter slechts zijn opge
treden in hun hoedanigheid van wette
lijke beheerders van de goederen van 
hun minderjarige zoon Asim Usta, thans 
eerste verweerder : 

Overwegende dat uit de regelma
tig bij de voorziening gevoegde stuk
ken blijkt dat op de dag van de in
diening van die voorziening Asim 
Usta meerderjarig was en dat dus 
de tweede en de derde verweerder, 
Osman Usta en Fatma Usta, niet 
langer hun zoon in rechte konden 
vertegenwoordigen; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de laatste vier ver
weerders Alix Blampain, Michel Le
nain, Kathy Lenain en Didier Le
nain: 

Over het door het openbaar ministerie 
tegen de voorziening ambtshalve opge
worpen middel van niet-ontvankelijk
heid, waarvan door het openbaar minis
terie overeenkomstig artikel 1097 van 
het Gerechtelijk Wetboek kennis is gege
ven aan de advocaten van de partijen en 
dat hieruit is afgeleid dat tussen eiseres 
en die verweerders geen geding is aan
gegaan voor de feitenrechter : 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet in de zaak van eiseres 
tegen de verweerders Osman Usta 
en Fatma Usta, die optraden in hun 
hoedanigheid van beheerders van de 
goederen van hun minderjarige 
zoon Asim Usta, en in tegenwoordig
heid van Alix Blampain, Michel Le
nain, Kathy Lenain en Didier Le
nain, optredend in hun hoedanig
heid van erfgenaam van Albert Le
nain die bij op 24 juni 1981 ten 
verzoeke van de verweerders Os
man en Fatma Usta betekend deur
waardersexploot was gedagvaard 
« tot gedwongen tussenkomst en tot 
bi.ndendverklaring van het arrest »; 

Dat het arrest zegt dat het « bin
dend is voor de rechtverkrijgenden 
van wijlen Albert Lenain en tegen 
hen kan worden aangevoerd »; 

Overwegende dat tussen eiseres 
en de verweerders Alix Blampain, 
Michel Lenain, Kathy Lenain en Di
dier Lenain geen geding is aange
gaan voor de feitenrechter en dat 
ten laste van eiseres geen veroorde
ling is uitgesproken ten voordele 
van die verweerders; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Overwegende evenwel dat eiseres 
subsidiair de verweerders Alix 
Blampain, Michel Lenain, Kathy Le
nain en Didier Lenain opgeroepen 
heeft tot bindendverklaring van het 
arrest; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerder Asim 
Usta: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 43, eerste lid, 1°, 
720, 721, 860, 861, 867, 896, 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1317, 1319, 1320, 
1328, 1335 van het Burgerlijk Wetboek, 
6.1 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950, goed
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 1 en 
2 van het koninklijk besluit nr. 64 van 30 
november 1939 houdende het wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffie
rechten, bekrachtigd bij de wet van 16 
juni 1947, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiseres niet ontvankelijk verklaart 
op grand dat volgens de verweerders Us
ta het hoger beroep niet ontvankelijk is 
vermits het meer dan een maand na de 
betekening van het beroepen vonnis is 
betekend; dat het exploot waarbij het be
roepen vonnis is betekend, dagtekent 
van 20 februari 1980; dat die dagtekening 
verkeerd is, daar het vonnis pas nadien, 
namelijk op 5 maart 1980, is uitgespro
ken; dat het exploot de vaste dagteke
ning heeft van 20 februari 1981, vermits 
niet wordt betwist dat het exploot is ge
registreerd op 23 februari 1981; dat eise
res betoogt dat een dergelijke vergissing 
de nietigheid van de akte tot gevolg 
heeft; dat zij nochtans begint met toe te 
geven dat de betekening wel degelijk op 
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20 februari 1981 is geschied (biz. 4 van 
haar conclusie); dat eiseres erop wijst 
dat krachtens artikei 43 van het Gerech
telijk Wetboek het expioot van beteke
ning nietig is « in gevai van ontbrekende 
of foute opgave van dag, maand en 
jaar »; dat indien dit artikei bepaait dat 
de akte nietig is in het gevai dat die ver
meiding ontbreekt, zuiks niet uitdrukke
lijk en formeei voorzien wordt in gevai 
van « foute opgave »; dat eiseres zodoen
de iets toevoegt aan de wet; dat het 
standpunt van eiseres indruist tegen de 
geest van de wet; dat artikei 862 van het 
Gerechtelijk Wetboek wei bepaait dat de 
regei van artikei 861 van dat wetboek 
voigens weike de proceshandeling niet 
nietig of onregeimatig is indien de partij 
die de exceptie opwerpt, niet in haar be
Iangen is geschaad, niet van toepassing 
is op het verzuim of de onregeimatigheid 
betreffende de termijnen die op straffe 
van vervai of nietigheid zijn voorgeschre
ven, zoais de bij het hoger beroep in 
acht te nemen termijn van een maand te 
rekenen van de betekening van het von
nis (artikelen 50 en 1051 van het Gerech
telijk Wetboek); dat echter artikei 867 
van dat wetboek bepaait dat, wanneer de 
vermeiding van een vorm verzuimd is of 
onregelmatig is geschied, zuiks geen nie
tigheid van de rechtspleging ten gevoige 
kan hebben, indien uit de gedingstukken 
blijkt dat die vorm werkelijk in acht is 
genomen; dat, zoais hierboven gezegd, de 
betekening niet is gebeurd v66r de uit
spraak van het vonnis; dat ze niet is ge
schied na de datum van registratie van 
het expioot; dat enkei het jaar van de be
tekening werd betwist; dat dit jaar zon
der enige twijfel 1981 is; dat daaruit 
voortvloeit dat het verzoekschrift van bo
ger beroep is neergelegd meer dan een 
maand na de betekening van het vonnis 
op 20 februari 1981; dat derhaive het be
roep niet ontvankelijk is, 

terwijl, eerste onderdeel, artikei 43, 
eerste lid, 1", van het Gerechtelijk Wet
hoek, voigens hetweik het expioot van 
betekening op straffe van nietigheid de 
.dag, de maand en het jaar van de bete-. 
kening moet vermeiden, eveneens van 
toepassing is in het geval dat het expioot 
van betekening een foute dagtekening 
draagt; een verkeerde dagtekening im
mers niet de dag opgeeft waarop de bete
kening werkelijk is geschied en artikei 
860 van het Gerechtelijk Wetboek zowei 
de verzuimde ais de onregelmatig ver
richte vorm op het oog heeft; de litigieu
ze betekeningsakte waarop verkeerdelijk 
de datum van 20 februari 1980 aangege-

ven staat, bijgevoig nietig is, ook ai 
spreekt artikei 43, eerste lid, 1", van het 
Gerechtelijk Wetboek niet ujtdrukkelijk 
over de opgave van een verkeerde datum 
van betekening (schending van de artike
Ien 43, eerste lid, 1", 860, 861 en 862 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de vermeidingen in 
het litigieuze expioot van betekening, 
voigens weike het expioot is betekend op 
20 februari 1980, betrekking hebben op 
gegevens die door de gerechtsdeurwaar
der moeten worden vastgesteld; die ver
meidingen bijgevoig bewijskracht heb
ben zoiang ze niet van vaisheid worden 
beticht· het arrest bijgevoig, nu het op 
grond ~an de datum van registratie van 
dat expioot maar zonder dat die akte van 
vaisheid was beticht, beslist dat het Iiti
gieuze expioot niet op 20 februari 1980 
maar op 20 februari 1981 was betekend, 
de bewijskracht van die authentieke ak
te miskent (schending van de artikeien 
1317, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, 43, eerste lid, 1", en 896 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, de registratie die een 
formaliteit is, bestaande in het afschrij
ven, ontleden of vermeiden van een akte 
door de ontvanger der registratie in een 
hiertoe bestemd register, geen geding
stuk is (schending van de artikeien 1 van 
het koninklijk besluit nr. 64 van 30 no
vember 1939, 720, 721 en 867 van het Ge
rechtelijk Wetboek); de vermeiding van 
de registratiedatum op het expioot weiis
waar tot gevolg heeft dat het litigieuze 
expioot de vaste dagtekening van 23 fe
bruari 1981, dag van de registratie, ver
krijgt, maar het arrest daaruit niet mag 
afieiden dat de betekening van dit ex
pioot dat de dagtekening van 20 februari 
1980 draagt, is geschied op 20 februari 
1981; een dergelijke gevoigtrekking im
mers siechts mag worden gemaakt aan 
de hand van de stukken van de rechts
pleging waartoe de registratie niet be
hoort, zodat uit de datum van de regis
tratie, namelijk 23 februari 1981, niet 
kan worden afgeieid dat het exploot is 
betekend op 20 februari 1981 (schending 
van de artikeien 1, 2 van het koninklijk 
besiuit nr. 64 van 3 november 1939, 1317, 
1319, 1320, 1328, 1336 van het Burgerlijk 
Wetboek, 720, 721, 867 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

vierde onderdeel, het arrest beslist dat 
de akte van betekening die de dagteke
ning van 20 februari 1980 draagt, in wer
kelijkheid is betekend op 20 februari 
1981 en daaruit afleidt dat de door eise-
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res op 24 april 1981 neergelegde akte van 
hoger beroep laattijdig en dus niet ont
vankelijk is; eiseres bijgevolg, nu ze door 
de foute dagtekening in dwaling verkeer
de, geen eerlijk proces heeft gekregen 
(schending van artikel 6.1 van het Ver
drag van 4 november 1950); het arrest al
dus de in het middel vermelde bepalin
gen schendt : 

W at de eerste drie onderdelen be
treft: 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat het exploot 
houdende betekening van het beroe
pen vonnis van 5 maart 1980 de dag
tekening draagt van 20 februari 
1980, beslist dat deze dagtekening 
verkeerd is, nu ze een vroegere da
tum opgeeft dan die waarop het 
betekende vonnis werd uitgespro
ken; 

Dat het aldus wettig beslist dat 
het aan een schrijffout, die overdui
delijk blijkt uit de gedingstukken, te 
wijten is dat in het exploot van be
tekening de datum van 20 februari 
1980 werd opgegeven; 

Overwegende dat het arrest, na 
vervolgens in aanmerking te hebben 
genomen, enerzijds, dat de niet be
twiste datum van registratie 23 fe
bruari 1981 is, anderzijds, dat eise
res op blz. 4 van haar conclusie 
heeft toegegeven dat de betekening 
was gebeurd op 20 februari 1981, be
slist dat alleen het jaar van de bete
kening werd betwist en dat vast
staat dat dit het jaar 1981 is; 

Dat het aldus geen van de in die 
onderdelen aangevoerde wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat geen onderdeel kan worden 
aangenomen; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Over het door verweerder aangevoerde 

middel van niet-ontvankelijkheid, hieruit 
afgeleid dat het in dit onderdeel vervatte 
middel nieuw en dus niet ontvankelijk 
is: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op de eerste drie onderdelen blijkt 
dat het hof van beroep zich beperkt 
heeft tot het verbeteren van een 
schrijffout die voorkwam in het ex-

ploot van betekening van het beroe
pen vonnis en die overduidelijk 
bleek uit de gedingstukken; dat eise
res afleidt dat ze door die schrijffout 
geen eerlijk proces gekregen heeft; 

Overwegende dat een dergelijke 
g:s:ief, die niet op een regel van 
openbare orde of van dwingend 
recht berust, niet voor de eerste 
maal voor het Hof van Cassatie kan 
worden voorgedragen; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

En overwegende dat ingevolge de 
verwerping van de voorziening de 
vordering tot bindendverklaring van 
het arrest geen belang meer heeft; 

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

20 juni 1985 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Houtekier, Delahaye en Si
mont. 

Nr. 639 

1 • KAMER - 21 juni 1985 

1° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER
GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS - SLUITINGSFONDSWET, ARTT. 2, 5, 1°, 
EN 8, EERSTE LID - INHOUDINGEN DOOR 
HET FONDS OP DE DOOR HEM BETAALDE LO
NEN, VERGOEDINGEN EN VOORDELEN GE
DAAN INGEVOLGE DE BELASTINGWETGEVING 
EN OVERDRACHT VAN DE INGEHOUDEN BIJ-
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DRAGEN AAN HET BETROKKEN BESTUUR -
GEEN INDEPLAATSSTELLING VAN HET FONDS 
VOOR HET BEDRAG VAN DE OVERGEDRAGEN 
INHOUD!NGEN IN DE RECHTEN EN VORDE
RINGEN VAN DE WERKNEMER TEGENOVER 
DE WERKGEVER-SCHULDENAAR EN GEEN 
VOORRECHT ALS BEPAALD IN ART. 19, 2° BIS, 
HYPOTHEEKWET. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- VOORRECHTEN- SLUITING VAN ONDER
NEMINGEN- FONDS TOT VERGOEDING VAN 
DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNE
MINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS - SLUI
TINGSFONDSWET, ARTT. 2, 5, 1°, EN 8, EERSTE 
LID - INHOUDINGEN DOOR HET FONDS OP 
DE DOOR HEM BETAALDE LONEN, VERGOE
DINGEN EN VOORDELEN GEDAAN INGEVOLGE 
DE BELASTINGWETGEVING EN OVERDRACHT 
VAN DE INGEHOUDEN BIJDRAGEN AAN HET 
BETROKKEN BESTUUR - GEEN INDEPLAATS
STELLING VAN HET FONDS VOOR HET BE
DRAG VAN DE OVERGEDRAGEN INHOUDIN
GEN IN DE RECHTEN EN VORDERINGEN VAN 
DE WERKNEMER TEGENOVER DE WERKGE
VER-SCHULDENAAR EN GEEN VOORRECHT 
ALS BEPAALD IN ART. 19, 33BIS, HYPOTHEEK
WET. 

3° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER
GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLU!TING 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS - SLUITINGSFONDSWET, ARTT. 2, 5, 8, 
TWEEDE LID - INHOUDING DOOR HET FONDS 
OP DE DOOR HEM BETAALDE LONEN, VER
GOEDINGEN EN VOORDELEN EN OVER
DRACHT VAN DE INHOUDINGEN AAN HET BE
TROKKEN BESTUUR - GEEN INDEPLAATS
STELLING VAN HET FONDS, VOOR HET BE
DRAG VAN DE OVERGEDRAGEN INHOUDIN
GEN, IN DE RECHTEN EN VORDERINGEN VAN 
HET BETROKKEN BESTUUR, TOT INNING BIJ 
DE WERKGEVER-SCHULDENAAR EN GEEN 
AANSPRAAK OP ENIGE SUBROGATIE TEGEN
OVER DE WERKGEVER, IN ENIG VOORRECHT, 
ALS BEPAALD IN ART. 19, 4°QUINQUIES, HYPO
THEEKWET. 

4° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- VOORRECHTEN - SLUITING VAN ONDER-

DRAGEN INHOUDINGEN, IN DE RECHTEN EN 
VORDERINGEN VAN HET BETROKKEN BE
STUUR, TOT INNNING BIJ DE WERKGEVER
SCHULDENAAR EN GEEN AANSPRAAK OP ENI
GE SUBROGATIE TEGENOVER DE WERKGE
VER, IN ENIG VOORRECHT ALS BEPAALD ART. 
19, 43QUINQUIES, HYPOTHEEKWET. 

5° VERBINTENIS - TENIETGAAN - BETA
LING - GEDAAN AAN IEMAND DIE GEEN 
MACHT HEEFT OM VOOR DE SCHULDEISER TE 
ONTVANGEN - SCHULDEISER HEEFT U!T DE 
BETALING VOORDEEL GEHAALD - GELDIGE 
BETALING. 

6° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 
DER ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER
GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS - SLUITINGSFONDSWET, ARTT. 2 EN 8, 
EERSTE LID - LONEN, VERGOEDINGEN EN 
VOORDELEN, VERSCHULD!GD AAN EEN 
WERKNEMER KRACHTENS DE WET OF COL
LECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN, UIT
GEKEERD DOOR HET FONDS AAN EEN 
SCHULDEISER VAN DE WERKNEMER- VAST
STELLING DAT DE WERKNEMER UIT DE BE
TALING VOORDEEL HEEFT GEHAALD - GE
VOLG. 

1° en 2° Wanneer het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers de inhoudingen opgelegd met 
toepassing van de belastingwetgeving 
heeft gedaan op de door hem betaalde 
lonen, vergoedingen en voordelen, aan 
een werknemer verschuldigd krach
tens de wet of collectieve arbeidsover
eenkomsten, en die inhoudingen heeft 
overgedragen aan het betrokken be
stuur, treedt het voor het bedrag van 
de overgedragen inhoudingen niet in 
de rechten en vorderingen van de 
werknemer tegenover de werkgever
schuldenaar en kan het geen aan
spraak maken op het voorrecht be
paald door art. 19, 3° his, Hypotheek
wet. (Artt. 2, 5, 1", en 8, eerste lid, 
Sluitingsfondswet 30 juni 1967.) 

NEMINGEN- FONDS TOT VERGOEDING VAN 3• en 4° Wanneer het Fonds tot Vergoe-
DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNE- ding van de in GevaJ van SJuiting van 
MINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS - SLUI- Ondernemingen OntsJagen Werkne-
TINGSFONDSWET, ARTT. 2, 5, 8, TWEEDE LID - mers de inhoudingen opgeJegd met 
INHOUDING DOOR HET FONDS OP DE DOOR toepassing van de beJastingwetgeving 
HEM BETAALDE LONEN, VERGOEDINGEN EN heeft gedaan op de door hem betaaJde 
VOORDELEN EN OVERDRACHT VAN DE IN- Jonen, vergoedingen en VOordeJen aan 
HOUDINGEN AAN HET BETROKKEN BESTUUR een werknemer verschuJdigd krach-
- GEEN INDEPLAATSSTELLING VAN HET tens de wet of co]Jectieve arbeidsover-
FONDS, VOOR HET BEDRAG VAN DE OVERGE- eenkomsten en die inhoudingen heeft 
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overgedragen aan het betrokken be
stuur, treedt het voor het bedrag van 
de overgedragen inhoudingen niet in 
de rechten en vorderingen van het be
trokken bestuur voor de innning bij de 
werkgever-schuldenaar en kan het 
geen aanspraak maken op enig voor
recht, inzonderheid op het voorrecht 
bepaald bij art. 19, 4• quinquies, Hypo
theekwet. (Artt. 2, 5 en 8, tweede lid, 
Sluitingsfondswet 30 juni 1967.) 

5• Wanneer een schuldenaar een beta
ling heeft gedaan aan iemand die geen 
macht had voor de schuldeiser te ont
vangen, is die betaling geldig, indien 
de schuldeiser uit de betaling voordeel 
heeft gehaald (1). (Art. 1239 B.W.) 

6° Wanneer het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van On
dernemingen Ontslagen Werknemers 
de krachtens de wet of collectieve ar
beidsovereenkomsten aan een werkne
mer verschuldigde lonen, vergoedingen 
en voordelen heeft uitgekeerd aan een 
schuldeiser van die werknemer en de
ze uit die betaling voordeel heeft ge
haald, treedt het voor die betaling in 
de rechten en ~'orderingen van de 
werknemer tegenover de werkgever
schuldenaar. (Artt. 1239 B.W., 2 en 8, 
eerste lid, Sluitingsfondswet 30 juni 
1967.) 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 01\'TSLA
GEN WERKNEMERS T. MRS. ARTS EN BOSTOEN -
CURATOREN VAN HET FAILLISSEMENT KERK
HOFS, GEUENS, RIJKSINSTITUUT VOOR SOCIALE 

ZEKERHEID EN BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4321) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 5, 8 van de 
wet van 30 juni 1967 tot verruiming van 

(1) Zie DE PAGE, dee! III, druk 1967, nr. 430; 
DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, dee! II, 
druk 1971, nrs. 517 en 519. 

de opdracht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 
19, 4o quinquies, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851 en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat, wat de 
door eiser op het brutoloon ingehouden 
bedrijfsvoorheffing betreft (76.600 frank), 
eiser over geen subrogatie beschikt en 
geen voorrecht kan inroepen, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 8, eerste lid, van voormelde wet van 
30 juni 1967, eiser van rechtswege in de 
rechten en vorderingen van de werkne
mer tegenover de werkgever-schuldenaar 
treedt voor de inning bij deze laatste van 
de lonen, vergoedingen en voordelen die 
hij bij toepassing van artikel 2 heeft be
taald; de ingehouden bedrijfsvoorheffing 
deel uitmaakt van de lonen, vergoedin
gen en voordelen die eiser bij toepassing 
van artikel 2 van de wet van 30 juni 1967 
betaalt, zodat eiser voor de aldus betaal
de bedrijfsvoorheffing gesubrogeerd is in 
de rechten van de werknemer ten op
zichte van de werkgever en aanspraak 
kan maken op het voorrecht bepaald in 
artikel 19, 3obis, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851, en bijgevolg het 
arrest, door te beslissen dat eiser, wat de 
bedrijfsvoorheffing betreft, geen aan
spraak kan maken op subrogatie noch 
op enig voorrecht, de in het middel aan
gehaalde bepalingen en in het bijzonder 
de artikelen 2 en 8 van de wet van 30 ju
ni 1967 schendt; 

tweede onderdeel, luidens artikel 8, 
tweede lid, van de wet van 30 juni 1967 
tot verruiming van de opdracht van het 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers, eiser van rechtswege 
in de rechten en vorderingen treedt van 
de in artikel 5, 2°, van dezelfde wet be
doelde instellingen voor de inning bij de 
werkgever-schuldenaar van de krachtens 
hetzelfde artikel betaalde bijdragen; de 
ingehouden bedrijfsvoorheffing een in 
voormeld artikel 5 bedoelde bijdrage is 
en de Belgische Staat een in artikel 5, 2•, 
van dezelfde wet bedoelde instelling is, 
waaruit volgt dat eiser voor de aan de 
Belgische Staat betaalde bedrijfsvoorhef
fing die op het loon werd ingehouden, 
gesubrogeerd is in de rechten van de 
Belgische Staat, zodat het arrest, door te 
beslissen dat eiser voor de betaalde be
drijfsvoorheffing over geen subrogatie 
beschikt, schending inhoudt van alle in 
het middel aangeha aide bepalingen en in 
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het bijzonder van de artikelen 5 en 8 van 
voormelde wet van 30 juni 1967, die een 
dergelijke subrogatie wel inhouden; 

derde onderdeel, krachtens de artike
len 19, 4"quinquies, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851 en 8 van voormel
de wet van 30 juni 1967, eiser in geval 
van afwezigheid van subrogatie over een 
eigen vordering tegen de werkgever
schuldenaar beschikt, met het voorrecht 
vermeld in artikel 19, 4"quinquies, van de 
Hypotheekwet, zodat het arrest niet wet
tig kon beslissen dat eiser voor de be
taalde bedrijfsvoorheffing over geen 
voorrecht beschikt, en bijgevolg het ar
rest aile in het middel aangehaalde bepa
lingen en in het bijzonder de artikelen 8 
van voormelde wet van 30 juni 1967 en 
19, 4"quinquies, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851 schendt: 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert hoe het arrest artikel 97 
van de Grondwet schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 8, eerste 

lid, van de wet van 30 juni 1967 be
paalt dat het Fonds van rechtswege 
in de rechten en vorderingen van de 
werknemer tegenover de werkgever
schuldenaar treedt voor de inning 
bij deze laatste van de lonen, ver
goedingen en voordelen die het met 
toepassing van artikel 2 heeft be
taald; 

Overwegende dat de bedrijfsvoor
heffing die met toepassing van de 
belastingwetgeving wordt ingehou
den, hoewel zij deel uitmaakt van 
de lonen, vergoedingen en voordelen 
waarop de inhouding moet worden 
gedaan, noch door het Fonds noch 
door de wekgever wordt uitbetaald 
aan de werknemer, en deze noch te
genover het Fonds noch tegenover 
de werkgever een recht of vordering 
kan doen gelden tot uitbetaling, in 
zijn handen, van de bedragen die 
krachtens de belastingwetgeving 
worden ingehouden en die door het 
Fonds, zoals door de werkgever, aan 
de betrokken instelling moeten wor
den overgemaakt; 

Overwegende dat, nu eiser krach
tens artikel 8, eerste lid, van de wet 
van 30 juni 1967 slechts is gesubro
geerd in de rechten en vorderingen 

van de werknemer tegenover de 
werkgever voor de lonen, vergoedin
gen en voordelen die hij werkelijk 
aan de werknemer heeft uitbetaald, 
het arrest terecht beslist dat hij 
voor de bedrijfsvoorheffing die hij 
ingevolge artikel 5, 1°, heeft uitbe
taald, krachtens artikel 8, eerste lid, 
geen aanspraak kan maken op het 
voorrecht bepaald door artikel 19, 
3° bis, van de Hypotheekwet; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 8, tweede 
lid, van de wet van 30 juni 1967 be
paalt dat het Fonds van rechtswege 
in de rechten en vorderingen van de 
in artikel 5, 2°, bedoelde instellingen 
treedt voor de innning bij de werk
gever-schuldenaar van de krachtens 
hetzelfde artikel betaalde bijdragen; 

Overwegende dat artikel 5, 2°, aan 
het Fonds de verplichting oplegt om 
« aan de betrokken instellingen de 
werkgeversbijdragen te betalen die 
opgelegd worden bij de wetgeving 
betreffende de sociale zekerheid en 
bij de bijzondere of collectieve ar
beidsovereenkomsten in verband 
met de aanvullende voordelen qua 
sociale zekerheid »; 

Overwegende dat het bestuur van 
de directe belastingen wel een in
stelling is als bedoeld in artikel 5, 1°, 
van de wet, maar niet een instelling 
als bedoeld in artikel 5, 2°; dat het 
Fonds derhalve zijn aanspraak op 
enige subrogatie tegenover de werk
gever niet kan gronden op de artike
len 5 en 8, tweede lid, van de wet 
van 30 juni 1967; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, volgens artikel 

19, 4° quinquies, van de Hypotheek
wet, bevoorrecht zijn de schuldvor
deringen van het Fonds gegrond op 
artikel 8 van de wet van 30 juni 
1967, in zoverre die schuldvorderin
gen niet meer bij wettelijke subro
gatie kunnen worden ingevorderd; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste en het tweede onder
dee! volgt dat eisers schuldvordering 
betreffende de bedrijfsvoorheffing 
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niet een schuldvordering is die ge
grond is op artikel 8 van de wet van 
30 juni 1967; dat het voorrecht van 
artikel 19, 4oquinquies, van de Hypo
theekwet derhalve geen toepassing 
vindt; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is in zoverre het schending van arti
kel 97 van de Grondwet aanvoert, 
en voor het overige faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1239 van 
het Burgerlijk Wetboek, 2, 8 van de wet 
van 30 juni 1967 tot verruiming van de 
opdracht van het Fonds tot Vergoeding 
van de in Geval van Sluiting van Onder
nemingen Ontslagen Werknemers en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat eiser, van het totale aan ver
weerder Geuens verschuldigde nettoloon 
van 211.672 frank (lees : 212.450 frank), 
200.672 frank rechtstreeks aan Geuens 
betaalde, en 11.778 frank aan de R.V.A., 
betrekking hebbende op werkloosheids
uitkeringen die Geuens ten onrechte had 
ontvangen en die hij aan de R.V.A. zou 
hebben moeten terugbetalen, beslist dat 
eiser voor dit laatste bedrag van 11.778 
frank geen aanspraak kan maken op sub
rogatie in de rechten van Geuens, op 
grond onder meer : « dat het Fonds dit 
bedrag, in plaats van het aan Geuens uit 
te betalen, rechtstreeks aan de R.V.A. 
overmaakte; dat het Fonds daartoe door 
geen enkele wetsbepaling verplicht was; 
dat het Fonds in artikel 8 van de wet 
van 30 juni 1967 geen grond tot subroga
tie vindt; ( ... ) dat het Fonds beter gedaan 
had 212.450 frank aan Geuens uit te be
talen, in welk geval het alleszins bevoor
recht zou geweest zijn, en de terugvorde
ring tegenover Geuens aan de R.V.A. 
over te laten •, 

terwijl krachtens artikel 8 van de wet 
van 30 juni 1967 het Fonds van rechtswe
ge in de rechten en vorderingen van de 
werknemer tegenover de werkgever
schuldenaar treedt voor de inning bij de
ze laatste van de lonen, vergoedingen en 
voordelen die het bij toepassing van arti
kel 2 van dezelfde wet heeft betaald; het 
arrest niet betwist dat eiser het bedrag 
van 11.778 frank betaalde bij toepassing 
van artikel 2 van de wet van 30 juni 
1967, namelijk als een deel van het net
toloon van Geuens; in elk geval de beta
ling door eiser aan de R.V.A. in de door 
het arrest geschetste en hierboven weer
gegeven omstandigheden gelijkstaat met 

een betaling aan Geuens zelf, krachtens 
de bepalingen van artikel 1239 van het 
Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk « de 
betaling gedaan aan iemand die geen 
macht heeft om voor de schuldeiser te 
ontvangen, geldig is indien de schuldei
ser de betaling bekrachtigt of indien hij 
er voordeel uit getrokken heeft », te 
meer nu het arrest uitdrukkelijk vast
stelt dat eiser het bedrag aan de R.V.A. 
uitbetaalde om een schuld van Geuens te 
voldoen, hetgeen impliceert dat Geuens 
uit de betaling aan de R.V.A. voordeel 
heeft gehaald, zodat het arrest, door te 
beslissen dat eiser niet in de rechten van 
Geuens gesubrogeerd was voor de som 
van 11.778 frank, die aan de R.V.A. werd 
overgemaakt, om de enkele reden dat de 
betaling niet rechtstreeks aan Geuens 
was geschied, schending inhoudt van alle 
in het middel ingeroepen bepalingen, 
inzonderheid van artikel 8 van de wet 
van 30 juni 1967, dat een dergelijke 
rechtstreekse betaling niet vereist, en 
van artikel 1239 van het Burgerlijk Wet
hoek, dat de betaling aan een derde als 
een geldige betaling aan de schuldeiser 
aanmerkt wanneer de schuldeiser er 
voordeel uit haalt: 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid, door de eerste twee verweerders 
hieruit afgeleid dat de vraag of de werk
nemers uit de litigieuze betaling voor
deel heeft gehaald, van feitelijke aard is, 
zodat het middel feit met recht ver
mengt: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser van het nettobedrag 
van 212.450 frank, dat aan de werk
nemer Geuens toekwam, een bedrag 
van 200.672 frank heeft betaald aan 
Geuens en een bedrag van 11.778 
frank aan de R.V.A. en dat het be
drag van 11.778 frank betrekking 
heeft op werkloosheidsuitkeringen 
die de werknemer ten onrechte had 
ontvangen en die hij aan de R.V.A. 
zou hebben moeten terugbetalen; 
dat het arrest aldus te kennen geeft 
dat Geuens een voordeel uit de beta
ling heeft getrokken; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat artikel 1239 van 

het Burgerlijk Wetboek onder meer 
als geldige betaling aanmerkt de be-
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taling gedaan aan iemand die geen 
macht heeft om voor de schuldeiser 
te ontvangen, indien de schuldeiser 
de betaling bekrachtigt of hij er 
voordeel uit getrokken heeft; dat op 
die bepaling van artikel 1239 van 
het Burgerlijk Wetboek geen uitzon
dering wordt gemaakt voor de beta
ling die het Fonds krachtens artikel 
2 van de wet van 30 juni 1967 aan 
de werknemer moet doen; 

Dat het arrest, nu het vaststelt 
dat de werknemer uit de betaling 
gedaan aan de R.V.A. voordeel heeft 
getrokken, de artikelen 2 en 8 van 
de wet van 30 juni 1967 en artikel 
1239 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt door te beslissen dat het 
Fonds over geen subrogatie be
schikt, wat het aan de R.V.A. betaal
de bedrag van 11.778 frank betreft; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat eiser over geen subrogatie be
schikt wat het aan de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening betaalde 
bedrag van 11.778 frank betreft, en 
uitspraak doet over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in vier vijfde 
van de kosten; houdt de overige kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

Nr. 640 

1' KAMER - 21 juni 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - VERMELDING VAN EEN GE
SCHONDEN WETTELIJKE BEPALING - SCHEN
DING VAN DIE BEPALING LEIDT TOT VERNIE
TIGING VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
- DEZE VERMELDING VOLSTAAT. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - VERMELDING VAN DE GE
SCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - MID
DEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN ART. 807 
GER.W. - GEEN VERMELDING VAN ART. 1042 

GER.W. - SCHENDING VAN ART. 807 GER.W. 
LEIDT TOT VERNIETIGING - VERMELDING 
VOLSTAAT. 

1° en 2° Aan art. 1080 Ger. W., in zoverre 
dit in de voorziening de vermelding 
van de wettelijke bepalingen waarvan 
de schending wordt aangevoerd, 
oplegt, voldoet het middel afgeleid uit 
schending van art. 807 Ger. W. doordat 
het bestreden arrest de uitbreiding, in 
hager beroep, van de eis van de eisen
de partij niet toelaatbaar verldaart op 
grand dat deze partij in het faillisse
ment van de oorspronkelijke schulde
naar slechts opname heeft gevraagd 
voor een lager bedrag dan het in hager 
beroep, bij uitbreiding van haar eis, 
gevorderd bedrag, nu de schending 
van art. 807 Ger. W. volstaat, indien het 
middel gegrond is, om tot vernietiging 
van het beschikkende gedeelte te lei
den (1). 

(TRADETRANS P.V.B.A. T. MR. DUMON - CURATOR 
VAN HET FAILLISSEMENT FORWARD FASHION 

N.V.) 

(A.R. nr. 4448) 

21 juni 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. De 
Gryse en Van Ommeslaghe. 

21 juni 1985 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - ,t----------------
Verslaggever: de h. Caenepeel- Gelijk-' 
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts,. 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Si
mont, van Heeke en Claeys Bouuaert. . 

(1) Zie Cass., 3 en 24 nov. 1972 (A.C., 1973, 
219 en 298); 9 sept. 1976 en 13 mei 1977 
(ibid., 1977, 32 en 943), en 6 okt. 1977 
(ibid., 1978, 163). 
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Nr. 641 

3• KAMER - 24 juni 1985 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - ONBESCHIKBAAR
HEID VOOR DE ALGEMENE ARBEIDSMARKT -
BEG RIP. 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - ONBESCH!KBAAR
HEID VOOR DE ALGEMENE ARBEIDSMARKT -
BEGRIP. 

1 o Een werkloze is onbeschikbaar voor 
de algemene arbeidsmarkt wanneer 
hij zijn bereidheid om enige dienstbe-· 
trekking te aanvaarden, beperkt tot de 
bereidheid enkel in een ononderbro
ken uurregeling te werken (1). (Art. 
133, vierde lid, Werkloosheidsbesluit.) 
(Eerste zaak.) 

2° Een werkloze is niet onbeschikbaar 
voor de algemene arbeidsmarkt wan
neer het door hem gemaakte voorbe
houd alleen de concrete arbeidsvoor
waarden van de hem aangeboden 
dienstbetrekking betreft (2). (Art. 133, 
vierde lid, Werkloosheidsbesluit.) 
(Tweede zaak.) 

Eerste zaak 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. POLLET) 

ARREST 

(A.R. nr. 4783) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 april 1984 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 133, eerste en vier
de lid, 134, 135, 150 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, ge
wijzigd, wat het eerste lid van artikel 

{1) en (2) Zie Cass., 20 okt. en 1 dec. 1980 
(A.C., 1979-80, 179 en 362}, 22 maart 1982, A.R. 
nr. 3434 (A.C., 1981-82, 908) en 21 feb. 1983, 
A.R. nr. 3778 (A.C., 1982-83, nr. 350). 

133 betreft, bij koninklijk besluit van 7 
december 1973, wat het vierde lid van dit 
artikel betreft, bij de koninklijke beslui
ten van 24 oktober 1967, 15 mei 1970 en 6 
oktober 1978, wat artikel 135 betreft, bij 
koninklijk besluit van 25 juni 1976 en, 
wat artikel 150, tweede lid, betreft, bij 
koninklijk besluit van 5 december 1979, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de administr!'J.tieve beslissing 
van 19 maart 1982 van de gewestelijke 
werkloosheidsinspecteur te Brussel 
steunde « op de overweging dat aan be
langhebbende op 3 maart 1982 een be
hoorlijke betrekking werd aangeboden 
als keukenmeisje, dat ze deze betrekking 
geweigerd had omdat ze geen ervaring 
had als keukenmeisje en na 17 uur niet 
wilde werken wegens kinderlast », be
slist : dat verweerster alleen een bepaal
de betrekking weigerde, dat de verkla
ring van verweerster, afgelegd naar aan
leiding van het concrete werkaanbod, 
dient te worden begrepen als de uitdruk
king van haar wens om onder een onon
derbroken uurregeling te werken, wat 
een normaal einde van de dagtaak rond 
17 uur met zich brengt, en dat uit de 
door verweerster afgelegde verklaring 
geenszins kan worden afgeleid dat ze 
zich onbeschikbaar maakte voor de alge
mene arbeidsmarkt; het arrest het hoger 
beroep van eiser op deze gronden af
wijst, 

terwijl het eerste lid van artikel 133 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 voorschrijft dat de werkloze die 
als werkzoekende moet ingeschreven 
zijn, elke passende dienstbetrekking 
moet aanvaarden, en, luidens het vierde 
lid van hetzelfde artikel 133, geacht 
wordt niet bereid te zijn een passende 
dienstbetrekking te aanvaarden, de 
werkloze die voor de hervatting van de 
arbeid dusdanig voorbehoud maakt dat 
hij onbeschikbaar wordt voor de algeme
ne arbeidsmarkt; het passend karakter 
van de dienstbetrekking voor de toepas
sing van deze bepaling niet in aanmer
king komt en, zelfs indien de door de 
werkloze aangevoerde reden zijn weige
ring om een aangeboden dienstbetrek
king te aanvaarden, kan rechtvaardigen, 
de werkloze geen aanspraak op werk
loosheidsuitkeringen heeft wanneer hij 
door het aanvoeren van die reden een 
zodanig voorbehoud voor de hervatting 
van de arbeid maakt dat hij onbeschik
baar voor de algemene arbeidsmarkt 
wordt; een werkloze onbeschikbaar voor 
de algemene arbeidsmarkt is wanneer 
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hij zijn bereidheid om een dienstbetrek
king te aanvaarden, beperkt door dit 
aanvaarden afhankelijk te stellen van 
door hem zelf bepaalde voorwaarden; het 
arrest, door te beslissen dat verweerster 
niet onbeschikbaar was voor de algeme
ne arbeidsmarkt, omdat ze alleen een be
paalde betrekking weigerde en deze wei
gering dient begrepen te worden als de 
uitdrukking van haar wens om onder 
een ononderbroken uurregeling met een 
einde van de dagtaak rond 17 uur te wer
ken, en door, om deze redenen, het ho
ger beroep van eiser ongegrond te ver
klaren, de in dit middel vermelde wets
bepalingen schendt : 

Overwegende dat het middel niet 
opkomt tegen de beslissing waarbij 
de uitsluiting van het recht op werk
loosheidsuitkering met toepassing 
van de artikelen 134 en 135 van het 
koninklijk besluit van 20 december 
1963 wordt bevestigd; 

Overwegende dat, luidens artikel 
133, vierde lid, van voormeld ko
ninklijk besluit, geacht wordt niet 
bereid te zijn een passende dienst
betrekking te aanvaarden, de werk
loze die voor de hervatting van de 
arbeid zodanig voorbehoud maakt 
dat hij onbeschikbaar wordt voor de 
algemene arbeidsmarkt; 

Dat een werkloze onbeschikbaar 
is voor de algemene arbeidsmarkt 
wanneer hij zijn bereidheid om eni
ge dienstbetrekking te aanvaarden, 
beperkt tot de bereidheid enkel in 
een ononderbroken uurregeling te 
werken; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat : « De verklaring van (ver
weerster), afgelegd naar aanleiding 
van het concreet werkaanbod, dient 
begrepen te worden als de uitdruk
king van haar wens om onder een 
ononderbroken uurschema te wer
ken, hetgeen een normaal einde van 
de dagtaak rond 17 uur met zich 
brengt »; 

Overwegende dat het arrest, dat 
in de aldus uitgelegde verklaring 
van verweerster geen voorbehoud 
ziet waardoor zij onbeschikbaar 
wordt voor de algemene arbeids-

markt, artikel 133, vierde lid, van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit de 
maatregelen genomen op grond van 
de artikelen 133 en 150 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 
1963 vernietigt; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; gelet op artikell017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt eiser in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Antwer
pen. 

24 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Tweede zaak 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. VISKAAL) 

ARREST 

(A.R. nr. 4784) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 maart 1984 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 133, eerste en vier
de lid, 134, 135, 150, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, gewijzigd, wat artikel 133, eer
ste lid, betreft, bij koninklijk besluit van 
7 december 1973, wat artikel 133, vierde 
lid, betreft, bij koninklijke besluiten van 
24 oktober 1967, 15 mei 1970 en 6 okto
ber 1978, wat artikel 135 betreft, bij ko
ninklijk besluit van 25 juni 1976 en, wat 
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artikel 150, tweede lid, betreft, bij ko
ninklijk besluit van 5 december 1979, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na overwogen te 
hebben dat, ofschoon eiser stelt dat ver
weerder naar aanleiding van een hem 
gedane passende werkaanbieding zich 
onbeschikbaar heeft gemaakt voor de al
gemene arbeidsmarkt, het door verweer
der gemaakte voorbehoud voor zijn we
dertewerkstelling enkel betrof het aange
boden werk in de concrete omstandighe
den waarin het moest worden verricht, 
dit is uitsluitend weekendwerk in ploe
gendienst en niet ploegenarbeid als dus
danig, en na vastgesteld te hebben dat 
dit nog bewezen wordt door het feit dat 
verweerder sedert 1 juni 1981 werkt bij 
de Bloemmolens te Ruisbroek in ploe
gendienst, beslist dat de eerste rechter 
terecht oordeelde dat het door verweer
der gemaakte voorbehoud niet van die 
aard was dat het zijn wedertewerkstel
ling op de algemene arbeidsmarkt ver
hinderde, en het hoger beroep van eiser 
derhalve ongegrond is, 

terwijl het eerste lid van artikel 133 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 voorschrijft dat de werkloze die 
als werkzoekende moet ingeschreven 
zijn, elke passende dienstbetrekking 
moet aanvaarden en, luidens het vierde 
lid van hetzelfde artikel 133, geacht 
wordt niet bereid te zijn een passende 
dienstbetrekking te aanvaarden, de 
werkloze die voor de hervatting van de 
arbeid dusdanig voorbehoud maakt dat 
hij onbeschikbaar wordt voor de algeme
ne arbeidsmarkt; het passend karakter 
van de dienstbetrekking voor de toepas
sing van deze bepaling niet in aanmer
king komt en, zelfs wanneer de door de 
werkloze aangevoerde reden zijn weige
ring om een aangeboden dienstbetrek
king kan rechtvaardigen, de werkloze 
geen aanspraak op werkloosheidsuitke
ring heeft wanneer hij door het aanvoe
ren van die reden dusdanig voorbehoud 
voor de hervatting van de arbeid maakt, 
dat hij onbeschikbaar voor de algemene 
arbeidsmarkt wordt; een werkloze onbe
schikbaar voor de algemene arbeids
markt is wanneer hij zijn bereidheid om 
een dienstbetrekking te aanvaarden, be
perkt door dit aanvaarden afhankelijk te 
stellen van door hem zelf bepaalde voor
waarden; het arrest, door te beslissen 
dat verweerder niet onbeschikbaar was 
voor de algemene arbeidsmarkt omdat 
het door hem gemaakte voorbehoud voor 
zijn wedertewerkstelling enkel het aan
geboden werk betrof in de concrete om-

standigheden waarin het moest worden 
verricht, dit is uitsluitend weekendwerk 
in ploegendienst, en verweerder derhalve 
niet als onbeschikbaar voor de algemene 
arbeidsmarkt aan te zien, hoewel uit de 
feitelijke vaststellingen van het arrest 
volgt dat verweerder zijn bereidheid om 
een dienstbetrekking te aanvaarden, be
perkte door dit aanvaarden afhankelijk 
te stellen van door verweerder zelf be
paalde voorwaarden, namelijk geen 
weekendwerk in ploegendienst, en door 
om deze reden het hoger beroep van ei
ser ongegrond te verklaren, de in dit 
middel vermelde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 133, vierde lid, van voormeld ko
ninklijk besluit, geacht wordt niet 
bereid te zijn een passende dienst
betrekking te aanvaarden, de werk
loze die voor de hervatting van de 
arbeid zodanig voorbehoud maakt 
dat hij onbeschikbaar wordt voor de 
algemene arbeidsmarkt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het door verweerder ge
maakte voorbehoud enkel betrof het 
aangeboden werk in de concrete om
standigheden waarin het moest wor
den verricht, dit is: uitsluitend 
weekendwerk in ploegendienst, en 
niet ploegenarbeid als zodanig; dat 
het de bevestiging van deze vaststel
ling vindt in het feit dat verweerder, 
nadat hij dat voorbehoud had ge
maakt, een dienstbetrekking heeft 
aangenomen waarin hij in ploegen
dienst werd tewerkgesteld; 

Dat het arrest op grond van die 
gegevens wettig heeft kunnen be
slissen dat eiser aldus niet zodanig 
voorbehoud heeft gemaakt dat hij 
onbeschikbaar werd voor de algeme
ne arbeidsmarkt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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24 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 642 

3' KAMER - 24 juni 1985 

WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING - AANVRAAG 
BINNEN HET JAAR NA BEEINDIGING VAN STU
DIE VAN EEN GELIJKE OF HOGERE CYCLUS 
OF NIVEAU - EINDVERHANDELING. 

De voorbereiding van een verhandeling 
voor het behalen van het einddiploma 
van studie van een gelijke of hogere 
cyclus of niveau verlengt de termijn 
van een jaar binnen welke jonge werk
nemers na het beeindigen van hun se
cundaire studie hun aanvraag om 
werkloosheidsuitkering moeten indie
nen met toepassing van art. 134 Werk
loosheidsbesluit (1) (2). 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. VANHAVERBEKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4793) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1984 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 124, inzonderheid 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, gewij
zigd door de koninklijke besluiten van 3 

(1) Zie Cass., 27 feb. 1984, A.R. nr. 4243 
(A.C., 1983-84, nr. 360). 

(2) De door het arrest toegepaste bepaling 
van art. 124, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 
komt niet meer voor in artikel 124, als gewij
zigd bij K.B. 12 april 1983. 

oktober 1968, 22 november 1976, 24 de
cember 1980 en 30 maart 1982, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat het 
einde van de studies van verweerster 
wordt gesitueerd op 4 juli 1981, dat zij, 
voor het behalen van het einddiploma 
echter nog een licentiaatsverhandeling 
moest indienen, dat zij op 4 augustus 
1981 werd ingeschreven als werkzoeken
de, en dat • de notie " studies met valle
dig leerplan hebben be1Hndigd " slaat op 
het lager secundair niveau en op het ha
ger secundair niveau, zoals omschreven 
in het eerste lid van het artikel 124 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, terwijl studies van het hoger ni
veau die van aard zijn het jaar te verlen
gen waarbinnen men, na het beeindigen 
van hoger vermelde basisstudies, de uit
keringen moest aanvragen, studies zijn 
die willekeurig kunnen worden beein
digd, vermits men ze vroegtijdig kan stop
zetten •; het arrest vervolgens over
weegt : dat het « volgen van studies » in 
laatstbedoelde zin betekent dat men na 
het ophouden van de lessen zich op elk 
moment als werkzoekende kan laten 
inschrijven, ook al moet men nog een 
thesis of een licentiaatscriptie neerleg
gen; dat het immers niet bewezen is dat 
het opstellen van een scriptie de student 
verhindert beschikbaar te zijn voor de 
algemene arbeidsmarkt en verweerster, 
vermits haar studies beeindigd waren op 
4 juli 1981, zich redelijkerwijze kon laten 
inschrijven als werkzoekende op 4 au
gustus 1981, ongeacht het ogenblik waar
op ze haar scriptie zou neerleggen; dat 
verder studies, als vermeld in het tweede 
lid van artikel 124, geen finaliteit verei
sen, namelijk examens afleggen, vermits 
men deze studies op elk moment kan 
stopzetten; dat het derhalve willekeurig 
en tevens niet bewezen is dat men 
slechts na het examen of na het tweede 
examen of na de scriptie beschikbaar 
zou zijn voor de arbeidsmarkt en men 
zich dan eerst als werkzoekende kan la
ten inschrijven; dat uit de wettekst ai
leen af te leiden is dat men de lessen
cyclus moet hebben beeindigd omdat 
men dan eerst beschikbaar is voor de al
gemene arbeidsmarkt, en ten slotte dat, 
wat deze beschikbaarheid voor de alge
mene arbeidsmarkt betreft, blijkt dat dit 
ten deze geen fictie was, nu verweerster 
reeds effectief werkte van 1 januari 1982 
tot 17 april 1982; het arrest op grond van 
voornoemde vaststellingen en overwegin
gen beslist dat verweerster op 27 april 
1982 voldeed aan de voorwaarden gesteld 
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door artikel 124 van het koninklijk be- · 
sluit van 20 december 1963, namelijk 150 
dagen ingeschreven zijn als werkzoeken
de of gewerkt hebben, en bijgevolg het 
hoger beroep van eiser afwijst, 

terwijl, luidens artikel 124, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, zoals het ten deze toepasselijk 
is, de jonge werknemers gerechtigd zijn 
op werkloosheidsuitkeringen op voor
waarde dat « tussen de beeindiging van 
de studies, het behalen van een einddi
ploma of een -getuigschrift voor de cen
trale examencommissie of de beeindi
ging van de leertijd en de aanvraag om 
uitkering niet meer· dan een jaar is ver
lopen •; luidens hetzelfde artikel 124, 
tweede lid, de voormelde termijn van 
een jaar " kan worden verlengd met een 
duur gelijkwaardig aan die tijdens welke 
de belanghebbende, zonder zijn toelaat
baarheid tot het genot van werkloos
heidsuitkeringen aan te vragen, studies 
heeft gevolgd van een gelijke of hogere 
cyclus of niveau in een onderwijsinrich
ting opgericht, erkend of gesubsidieerd 
door de Staat, zelfs indien hij vooraf
gaand deze studies heeft stopgezet »; het 
afleggen van examens of het neerleggen 
van een eindverhandeling op het einde 
van de studies, van die studies deel uit
maken en het neerleggen van een eind
verhandeling of scriptie, als noodzake
lijke voorwaarde voor het behalen van 
het einddiploma, derhalve behoort tot 
het volgen van de studies; de verlenging 
van de in artikel 124, eerste lid, 2", van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 voorgeschreven periode betrekking 
heeft op de hele duur tijdens welke de 
betrokken studies worden gevolgd, en de 
jonge werknemers, behalve in het ten 
deze niet toepasselijke geval van voor
tijdige stopzetting van de studies, zich 
slechts geldig als werkzoekende kunnen 
inschrijven vanaf de datum waarop zij 
hun laatste examens hebben afgelegd; 
wanneer, zoals het arrest ten deze stelt, 
het neerleggen van een licentiaatsscrip
tie deel uitmaakt van het examen tot het 
verkrijgen van het einddiploma en dus 
deel uitmaakt van de studies, de jonge 
werknemer zich slechts geldig als werk
zoekende kan inschrijven vanaf de da
tum waarop deze licentiaatsscriptie is 
neergelegd; het arrest derhalve, door te 
beslissen dat verweerster op 4 juli 1981 
haar studies beeindigde ofschoon ze op 
die datum nog niet haar eindverhande
ling had neergelegd, daar het begrip 
« studies » vermeld in het tweede lid van 
artikel 124 van het koninklijk besluit van 

20 december 1963 geen finaliteit, name
lijk examens afleggen, vereist, en dat de 
verlenging van de in artikel 124, eerste 
lid, 2", omschreven periode slechts be
trekking heeft op de duur tijdens welke 
de belanghebbende « lessen » heeft ge
volgd en niet op de duur tijdens welke 
de belanghebbende « studies » heeft ge
volgd met inbegrip van de examens en 
het neerleggen van een eindverhandeling 
indien deze laatste een onderdeel zijn 
van de studies, en door hieruit af te lei
den dat verweerster vanaf 4 augustus 
19891 geldig was ingeschreven als werk
zoekende, het begrip « studies » in de zin 
van artikel 124, tweede lid, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 
miskent en derhalve de in dit middel 
aangehaalde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 124, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid, gewijzigd als in 
het middel vermeld, jonge werkne
mers gerechtigd zijn op werkloos
heidsuitkeringen, op voorwaarde dat 
« tussen de beeindiging van de stu
dies, het behalen van een einddiplo
ma of een -getuigschrift voor de cen
trale examencommissie of de beein
diging van de leertijd en de aan
vraag om uitkeringen niet meer dan 
een jaar is verlopen »; dat, krach
tens het tweede lid van hetzelfde ar
tikel, de voormelde termijn van een 
jaar « kan worden verlengd met een 

. duur gelijkwaardig aan die tijdens 
welke belanghebbende, zonder zijn 
toelaatbaarheid tot het genot van 
werkloosheidsuitkeringen aan te 
vragen, studies heeft gevolgd van 
een gelijke of hogere cyclus of ni
veau in een onderwijsinrichting op

. gericht, erkend of gesubsidieerd 
door de Staat, zelfs indien hij voor
afgaand deze studies heeft stopge
zet »; 

Overwegende dat jonge werkne
mers die een thesis of licentiaats
scriptie voorbereiden om het einddi
ploma van hun studie te verwerven, 
« studies volgen » in de zin van arti
kel 124, tweede lid, van voormeld 
koninklijk besluit; 
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Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat, blijkens een attest van 
het Provinciaal Instituut voor Hoger 
Onderwijs, << het einde van de stu
dies wordt gesitueerd op 4 juli 
1981 », dat voor het hehalen van het 
einddiploma nog een licentiaats
scriptie is vereist, dat verweerster 
zich op 4 augustus 1981 inschreef 
als werkzoekende; 

Overwegende dat het arrest de be
slissing dat verweerster op 27 april 
1982 toelaatbaar was tot het genot 
van werkloosheidsuitkeringen, hier
op grondt : « Het volgen van studies 
( ... ) betekent dat men na het ophou
den van de lessen zich als werkzoe
kende op elk moment kan laten 
inschrijven, ook al moet men nog 
een thesis of een licentiaatsscriptie 
neerleggen. Immers, het is niet be
wezen dat het opstellen van een 
scriptie de student belet " beschik
baar " te zijn voor de algemene ar
beidsmarkt »; 

Dat het arrest aldus vorenbedoeld 
artikel 124, tweede lid, van het ko
ninklijk besluit van 20 december 
1963 schendt; 

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; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk W etboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

Nr. 643 

3' KAMER - 24 juni 1985 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
OPZEGGING- WERKNEMER ERVAN ONTSLA
GEN OM TIJDENS DE OPZEGGINGSTERMIJN 
DE BEDONGEN ARBEID TE VERRICHTEN -
GEVOLG T.A.V. DE BEEINDIGING VAN DE AR
BEIDSOVEREENKOMST. 

Partijen beeindigen de arbeidsovereen
komst die door een van beiden is opge
zegd, niet noodzakelijk v66r het ver
strijken van de opzeggingstermijn, 
door overeen te komen dat de werkne
mer ervan ontslagen is de bedongen 
arbeid te verrichten en dat de werkge
ver het verschuldigde loon regelmatig 
blijft doorbetalen. 

(FEDERATIE VAN MUTUALITEITEN A.B.V.V. 
T. DE WIT) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het eerste middel vecht de beslissing 
aan dat de overeenkomst tussen partijen 
om tijdens de opzeggingstermijn geen 
arbeid meer te verrichten en te doen ver
richten, de arbeidsovereenkomst niet on
middellijk betHndigt. 

Volgens eisers wordt door zulk ak
koord een essentieel bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst definitief opgehe
ven, wat gelijkstaat met de beeindiging 
ervan. 

.. 
" " 

De bedongen arbeid is natuurlijk een 
essentieel bestanddeel van de arbeids
overeenkomst. W anneer daarin een be
langrijke wijziging wordt aangebracht -
bijvoorbeeld het verrichten van andere 
arbeid of andere arbeidsvoorwaarden -, 
wordt de bestaande arbeidsovereenkomst 
door een nieuwe vervangen. Zulks kan 
alleen met wederzijdse toestemming van 
partijen; een eenzijdige wijziging door 
een van beiden is onrechtmatig (1). 

Te onderscheiden van de wijziging van 
een essentieel bestanddeel van de ar-24 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter : 

de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui- 1-----------------
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

(1) Cass., 6 sept. 1972 (A.C., 1973, 16), 4 sept. 
1978 (A.C., 1978-79, 1) en 17 dec. 1979 
(A.C., 1979-80, 475). 
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beidsovereenkomst is het niet uitvoeren 
van de aangegane verbintenis (2), zoals 
het niet betalen van het loon door de 
werkgever of het niet arbeiden door de 
werknemer. Dit brengt in de regel niet 
de be(Hndiging van de overeenkomst 
mee. Slechts uitzonderlijk bepaalt de wet 
dat het niet uitvoeren van de verbintenis 
de overeenkomst doet eindigen, bijvoor
beeld door overmacht of door de dood 
van de werknemer (3). Daarbuiten kan 
de wederpartij ofwel de ontbinding van 
de overeenkomst aan de rechter vragen 
met toepassing van artikel 1184, tweede 
en derde lid, B.W. (4), ofwel zelf een · 
einde aan de overeenkomst maken met 
inachtneming van de voor ontslag gel
dende regelen, bijvoorbeeld wegens drin
gende reden. 

Deze regels gelden uiteraard aileen 
wanneer een van beide partijen eenzij
dig beslist zijn verbintenis niet uit te 
voeren, dit niet uitvoeren althans aan 
hem te wijten is. Anders is het wanneer 
beide partijen onderling akkoord zijn om 
de aangegane verbintenissen niet na te 
komen. 

W anneer zij overeenkomen geen van 
de aangegane verbintenissen zonder eni
ge beperking voorgoed niet meer uit te 
voeren, komt dat neer op een beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst. 

Maar dit is niet het geval wanneer de 
uitvoering van de overeenkomst slechts 
gedeeltelijk is geschorst, omdat beide 
partijen het erover eens zijn hetzij de 
uitvoering tijdelijk te schorsen, hetzij 
slechts bepaalde verbintenissen niet 
meer na te komen, doch de overige ver
der uit te voeren zoals overeengekomen. 
In dat geval kan men de arbeidsovereen
komst niet als beeindigd of herroepen 
beschouwen; want dan zou de verdere 
gedeeltelijke uitvoering of de hervatting 
van de uitvoering geen rechtsgrond meer 
hebben. Gedeeltelijke uitvoering van de 
overeenkomst sluit de beeindiging ervan 
uit. 

.. 
.. .. 

In onderhavige zaak zijn partijen over
eengekomen dat gedurende de nog te !o
pen periode van de gegeven opzegging 
de werkneemster haar verbintenis - ar
beid verrichten - niet meer moet nako
men, maar dat de werkgeefster haar ver
bintenis - loon betalen - normaal zal 
blijven uitvoeren. 

Het gaat hier dus om slechts een ge
deeltelijke schorsing van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst en deze is 
bovendien dan nog tijdelijk. Weliswaar 
zal verweerster nooit meer het werk 
moeten hervatten; maar het arbeidshof 
merkt terecht op dat dit het gevolg is 
van de voorheen vastgestelde beeindi
ging door opzegging. De gedeeltelijke 
schorsing is zelfs niet definitief, want 
partijen kunnen daarop steeds bij onder
liJ;lg akkoord terugkomen. 

Nadat een van beide partijen de ar
beidsovereenkomst heeft opgezegd, kun
nen beide overeenkomen dat de arbeids
overeenkomst v66r het verstrijken van 
de opzeggingstermijn een einde neemt 
(5). Zij kunnen evengoed overeenkomen 
dat de arbeidsovereenkomst bij het ver
strijken van de opzeggingstermijn zal 
eindigen, maar dat intussen de werkne
mer ervan ontslagen is de bedongen ar
beid te verrichten. Het is mogelijk dat de 
ware bedoeling van partijen niet duide
lijk uit hun overeenkomst blijkt, in elk 
geval de rechter ze moet uitleggen. 

Maar wanneer, zoals in deze zaak, de 
overeenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat 
de werknemer de bedongen arbeid niet 
meer moet verrichten, maar dat de werk
gever het verschuldigde loon regelmatig 
blijft doorbetalen, hebben partijen daar
mee geen einde aan de arbeidsovereen
komst gemaakt. 

" .. . 
Eiseres wil het kennelijk doen voorko

men als zou het beding betreffende het 
doorbetalen van de wedde moeten wor
den uitgelegd als een « vaststelling van 
de modaliteiten tot uitbetaling van de 
toegekende opzeggingsvergoeding >>. 

------------------1 In de eerste plaats moet daarbij wor
(2) Cass., 5 jan. 1977 (A. C., 1977, 487) met 

noot; Cass., 14 april 1980 (A.C., 1979-80, 1002) 
met cone!. O.M. in R. W., 1980-81, 979; Cass., 21 
nov. 1983, A.R. nr. 4000, en 26 maart 1984, A.R. 
nr. 4264 (A.C., 1983-84, nrs. 155 en 425). 

den opgemerkt dat men alsdan aan de 
term « wedde » een betekenis geeft die 
deze hoegenaamd niet heeft. Zoals ik in 
mijn conclusie bij het arrest van 3 april 
1978 (6) nader heb toegelicht, is de op· 

{3) Arbeidsovereenkomstenwet, art. 32, 4" en 1------------------
5". 

(4) Cass., 7 mei 1975 (A.C., 1975, 979). 

(5) Cass., 10 okt. 1977 (A.C., 1978, 177). 

{6) R. W., 1978-79, 2445 e.v. 
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zeggingsvergoeding niet gelijk aan het 
loon dat de werknemer zou verdiend 
hebben, indien hij in dienst was geble
ven. Wijzigingen die het loon tijdens die 
periode ondergaat, hebben geen weer
slag op het bedrag van de opzeggingsver
goeding. De werkgever die de normale 
maandwedde - dertiende maand en va
kantiegeld inbegrepen - betaalt, kent 
dus hoegenaamd geen opzeggingsvergoe
ding toe. 

Overigens gaat het, in de hypothese 
dat partijen door hun overeenkomst de 
arbeidsovereenkomst beiHndigd hebben, 
om een beeindiging met wederzijdse toe
stemming. Alsdan vinden de bepalingen 
betreffende de opzeggingsvergoeding 
geen toepassing, zoals het arrest van 12 
juni 1978 (7) beslist. Van het vaststellen 
van de modaliteiten tot uitbetaling van 
de opzeggingsvergoeding kan dus geen 
sprake zijn. 

Partijen kunnen weliswaar overeenko
men dat niettemin een vergoeding wordt 
betaald - al is het dan geen opzeggings
vergoeding; en zij kunnen de bedongen 
vergoeding gelijkmaken aan het loon dat 
de werknemer zou verdiend hebben, in
dien hij in dienst was gebleven. Maar 
die vergoeding is geen loon. Want het 
recht daarop ontstaat niet krachtens de 
arbeidsovereenkomst, maar krachtens 
het contract dat precies een einde aan de 
arbeidsovereenkomst heeft gemaakt. 

Anders is het wanneer overeengeko
men wordt dat de werknemer de bedon
gen arbeid niet meer moet verrichten, 
maar de werkgever verplicht blijft het 
loon te betalen. Ware draagwijdte van 
zulke overeenkomst is dat de arbeids
overeenkomst in stand blijft, maar dat 
de daaruit voortspruitende verbintenis 
van de werknemer geschorst is, terwijl 
die van de werkgever uitwerking blijft 
hebben. Rechtsgrond van de verplichting 
tot betaling blijft de arbeidsovereen
komst en dus wordt in zulke overeen
komst met reden de term « loon » of 
« wedde » gebruikt. 

.. 
.. .. 

In onderhavige zaak zou men uit de 
aangegane overeenkomst aileen dan 
kunnen afleiden dat partijen de arbeids
overeenkomst voortijdig beeindigd heb
ben, indien men aanneemt dat zij over
eengekomen zijn dat de werkgever een 
vergoeding - geen opzeggingsvergoe-

(7) A.C., 1978, 1201. 

ding - betaalt, waarvan het bedrag ge
lijk is aan de normale wedde die tijdens 
de nog te lopen opzeggingstermijn ver
schuldigd was en waarvan de uitbetaling 
geschiedt op de tijdstippen waarop de 
wedde normaal moest worden betaald, 
behalve de dertiende maand en het va
kantiegeld, dat op het einde van die ter
mijn wordt uitbetaald. Maar dat is dan 
toch een uitlegging van de overeenkomst 
die niet overeenstemt met de bewoordin
gen ervan en die in de context evenmin 
enig aanknopingspunt vindt. Misschien 
had de feitenrechter die uitlegging aan 
de overeenkomst kunnen geven, maar 
het staat de cassatierechter niet de wet
tigheid van de aangevochten rechterlijke 
beslissing te beoordelen op grand van 
een andere interpretatie van de overeen
komst dan die welke de feitenrechter er
aan heeft gegeven. En dan moet men er 
in deze zaak wel van uitgaan dat partij
en overeengekomen zijn dat het norma
le loon regelmatig wordt doorbetaald. 

In die hypothese kan er naar mijn me
ning geen sprake zijn van voortijdige 
beeindiging. Het middel noopt er even
wei niet toe de regel op zulke absolute 
wijze te formuleren. Ter beantwoording 
daarvan volstaat te beslissen dat partij
en in de gegeven omstandigheden de 
arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk 
v66r het verstrijken van de opzeggings
termijn hebben beeindigd. 

Het eerste middel faalt naar recht. 

Conclusie: Verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4799) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1984 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 15, 17, 1•, 
20, 1•, van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, 1134, 
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof in het arrest 
eerst vaststelt dat verweerster op 20 ok-
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tober 1957 als bediende in dienst trad, 
dat bij aangetekend schrijven van 6 juni 
1980 de opzegging van de arbeidsover
eenkomst werd betekend, met inachtne
ming van een opzeggingstermijn van 15 
maanden, aanvang nemend op 1 juli 
1980, om te eindigen op 30 september 
1981, dat bij akkoord tussen partijen met 
ingang op 20 augustus 1980 verweerster 
van het leveren van arbeidsprestaties 
werd vrijgesteld, dat eiseres zich ertoe 
verbonden had verder de normale ver
schuldigde maandwedde te betalen op 
het einde van elke maand en bij de laat
ste betaling van de maandwedde de 
voordelen van de dertiende maand, als
mede het vakantiegeld, te betalen, maar 
dat verweerster, aanspraak makende op 
een opzeggingstermijn van 24 maanden, 
een verbrekingsvergoeding van 9 maan
den bezoldiging vorderde; het arrest, op 
het verweer van eiseres dat de vordering 
van verweerster door verjaring was ver
vallen, aangezien zij ingesteld werd 
meer dan een jaar na het beeindigen 
van de arbeidsovereenkomst, vervolgens 
beslist dat « wanneer, bij akkoord tussen 
partijen, de werknemer vrijgesteld wordt 
van verdere arbeidsprestaties tijdens de 
opzeggingstermijn terwijl de werkgever 
verder het normale loon betaalt op de 
normale vervaldagen, de arbeidsovereen
komst slechts beeindigd is bij het ver
strijken van de opzeggingstermijn; dat 
de opzeggingstermijn immers slechts 
een tijdsverloop is, met de bedoeling aan 
de contractuele verhouding tussen par
tijen een einde te maken, maar die op 
zichzelf niet inhoudt dat er absoluut ar
beidsprestaties dienen verricht te wor
den; ( ... ); dat zulke overeenkomst louter 
inhoudt dat partijen akkoord zijn gegaan 
met een tijdelijke wijziging der arbeids
voorwaarden, nl. tijdens de te lopen op
zeggingstermijn; dat het louter gaat om 
een bij overeenkomst vastgelegde schor
sing van de verplichting van de werkge
ver om werk te verschaffen en van de 
werknemer anderzijds om arbeidspresta
ties te leveren, dit niettegenstaande de 
arbeidsovereenkomst op zichzelf blijft 
bestaan tot de opzeggingstermijn zal zijn 
verlopen, reden waarom tot dan het loon 
normaal verder wordt uitbetaald op de 
normale vervaldagen; dat de stelling als 
zou de arbeidsovereenkomst onmiddel
lijk ten einde komen wanneer bij over
eenkomst tussen partijen de werkgever 
definitief vrijgesteld wordt van het verle
nen van werk en de werknemer van het 
leveren van arbeidsprestaties, dit bij ont
stentenis alsdan van het voorwerp van 

de arbeidsovereenkomst, in casu niet op
gaat; dat het voorwerp van de arbeids
overeenkomst niet enkel de arbeid is die 
meet gepresteerd worden, maar ook het 
loon dat dient uitbetaald te worden; dat 
het in casu alleszins niet om een defini
tieve vrijstelling gaat, maar om een tij
delijke, te weten tijdens de opzeggings
termijn; dat immers het feit dat de 
arbeidsprestaties ook niet meer zullen 
worden hervat als de opzeggingstermijn 
zal beeindigd zijn, louter het gevolg is 
van de normale beeindiging van de ar
beidsovereenkomst ingevolge de vroege
re opzegging, en geen afbreuk doet aan 
het tijdelijk karakter van voormelde 
schorsing; dat, zeals in principe elke 
overeenkomst, ook de arbeidsovereen
komst in haar uitvoering kan worden ge
schorst louter ingevolge het akkoord van 
beide partijen, en zonder dat het bestaan 
van de arbeidsovereenkomst hierdoor in 
het gedrang komt; ( ... ) dat de arbeids
overeenkomst tussen partijen dan ook 
beeindigd werd op 1 januari 1982, na ver
loop van de betekende opzeggingster
mijn van 15 maanden, lopende in princi
pe tot 1 oktober 1981, maar ingevolge 
arbeidsongeschiktheid van ongeveer drie 
maanden geschorst (verklaring Federatie 
van Mutualiteiten A.B.V.V. d.d. 20 augus
tus 1980); dat de oorspronkelijke verde
ring van (verweerster), ingeleid op 9 fe
bruari 1982, dan ook ingesteld werd bin
nen het jaar na de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst tussen partijen, zo
dat er ter zake geen verjaring is ingetre
den; dat het beroep van (verweerster) 
dan ook gegrond is »; dat het arbeidshof 
eiseres veroordeelt tot betaling van een 
aanvullende opzeggingsvergoeding, gelijk 
aan acht maanden bezoldiging, 

terwijl, overeenkomstig artikel 3 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978, de arbeidsovereenkomst voor be
dienden de overeenkomst is waarbij een 
werknemer, de bediende, zich verbindt 
tegen loon, onder gezag, leiding en toe
zicht van een werkgever in hoofdzaak 
hoofdarbeid te verrichten; overeenkom
stig de artikelen 17, 1•, en 20, 1•, van de
zelfde wet, de werknemer ontegenspre
kelijk verplicht is de arbeid te verrichten 
die de werkgever verplicht is hem te le
veren, op tijd, plaats en wijze zeals is 
overeengekomen; de overeenkomst waar
bij een werknemer, na zijn ontslag, zich 
akkoord verklaart tijdens de door de 
werkgever toegekende opzeggingster
mijn vrijgesteld te zijn van de verplich
ting tot het leveren van arbeidspresta
ties, en waarbij de werkgever er zich toe 
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verbindt verder de normale « maandwed
de » uit te betalen tot het einde van de 
toegekende zogenaamde « opzeggingster
mijn >>, noodzakelijk dient opgevat te 
worden als een beeindiging van de ar
beidsovereenkomst, op het ogenblik van 
het tot stand komen van die overeen
komst, met vaststelling van de modalitei
ten tot uitbetaling van de toegekende op
zeggingsvergoeding; de opheffing van 
een essentieel bestanddeel van de ar
beidsovereenkomst - met name de ver
plichting tot het verschaffen van werk 
en, omgekeerd, de verplichting tot het le
veren van arbeidsprestaties - en dit 
voor de gehele duur van de toegekende 
« opzeggingstermijn "• dat wil zeggen 
zonder enige mogelijke werkhervatting 
ter uitvoering van de opgezegde arbeids
overeenkomst, dus geenzins kan worden 
opgevat als een tijdelijke schorsing van 
een (essentieel) bestanddeel van de ar
beidsovereenkomst, maar noodzakelij
kerwijze moet worden opgevat als de 
beeindiging van die arbeidsovereen
komst; de vrijstelling van het leveren 
van arbeidsprestaties tijdens en voor de 
gehele duur van de opzeggingstermijn 
immers definitief is en het definitief 
opheffen van een constitutief hestand
dee! van de arbeidsovereenkomst gelijk
staat met de beeindiging ervan; het ar
beidshof derhalve, door op de voormelde 
gronden te oordelen dat de vordering 
van verweerster ten deze niet was ver
jaard, niet aileen de wettelijke begripsin
houd van de arbeidsovereenkomst 
schendt (schending van artikel 3 van de 
wet van 3 juli 1978) en de door de Ar
beidsovereenkomstenwet aan werkgever 
en werknemer opgelegde verplichtingen 
miskent (schending van de artikelen 17, 
1", en 20, 1", van de wet van 3 juli 1978), 
althans aan de tussen partijen op 20 au
gustus 1980 gesloten overeenkomst een 
draagwijdte toekent die, gelet op de wet
telijke begripsinhoud van de arbeids
overeenkomst, onverenigbaar is met de 
bewoordingen van de overeenkomst 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en 
aan de overeenkomst niet de gevolgen 
toekent die zij wettelijk tussen partijen 
dient te hebben (schending van de arti
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek), en dus de wetsbepalingen in
zake de verjaring van vorderingen die 
gegrond zijn op de arbeidsovereenkomst 
miskent (schending van artikel15 van de 
wet van 3 juli 1978) : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat het arrest 

de bewijskracht van de tussen par
tijen op 20 augustus 1980 gesloten 
overeenkomst en derhalve ook de 
verbindende kracht van die overeen
komst miskent, onder meer steunt 
op de « wettelijke begripsinhoud van 
de arbeidsovereenkomst »; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel op dat punt het Hof 
zou verplichten te onderzoeken in 
hoeverre partijen die wettelijke be
gripsinhoud in hun overeenkomst in 
feite tot uitdrukking hebben willen 
brengen, tot welk onderzoek het Hof 
niet bevoegd is; 

Overwegende dat het middel, voor 
het overige, geheel steunt op de stel
ling dat de overeenkomst waarbij 
een werknemer, na zijn ontslag, 
zich akkoord verklaart tijdens de 
door de werkgever in acht genomen 
opzeggingstermijn vrijgesteld te zijn 
van de verplichting tot het verrich
ten van arbeid, en waarbij de werk
gever er zich toe verbindt verder de 
« normale » maandwedde uit te be
talen tot het einde van de zoge
naamde « opzeggingstermijn », nood
zakelijk dient te worden opgevat als 
een beeindiging van de arbeidsover
eenkomst op het tijdstip van het tot 
stand komen van de eerstbedoelde 
overeenkomst, met vaststelling van 
de modaliteiten tot uitbetaling van 
de toegekende opzeggingsvergoe
ding; 

Overwegende dat partijen de ar
beidsovereenkomst die door een van 
heiden is opgezegd, niet noodzake
lijk v66r het verstrijken van de op
zeggingstermijn beeindigen door 
overeen te komen dat de werkne
mer ervan is ontslagen de bedongen 
arbeid te verrichten en dat de werk
gever het verschuldigde loon regel
matig blijft doorbetalen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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24 juni 1985 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Bi.itzler en 
Houtekier. 

Nr. 644 

2' KAMER - 25 juni 1985 

WEGVERKEER RICHTINGSVERANDE-

RING - WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 
19.3.3° - VERPLICHTING VOORRANG TE VER
LENEN AAN DE TEGENLIGGERS. 

De bestuurder die links afslaat is ver
plicht voorrang te verlenen aan de te
genliggers op de rijbaan die hij gaat 
verlaten, ongeacht het rijgedrag van 
de voorranghebbende bestuurders, 
mits die geen onvoorzienbare hinder
nis opleveren (1). (Wegverkeersregle
ment, art. 19.3.3°.) 

(VERHEECKE J. T. BRUGGEMAN J.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9409) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 januari 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 19.3.3° en 61.1.2° van het Wegver
keersreglement, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de telastlegging in hoofde van ver
weerder, namelijk met overtreding van 
artikel 19.2.3° van voormeld Wegverkeers
reglement, als bestuurder van een auto 
die naar links afslaat, verzuimd te heb-

ben voorrang te verlenen aan de tegen
liggers op de rijbaan die hij gaat veda
ten, niet bewezen was, en dat derhalve 
de rechtbank onbevoegd was om kennis 
te nemen van de burgerlijke vordering 
van eiser - en zijn beslissing heeft Ia
ten stoelen op de beschouwing dat, ener-
zijds, eiser door het oranje Iicht reed, 
dat luidens artikel 61.1.2° van het Weg
verkeersreglement eiser dit slechts 
mocht doen op voorwaarde de andere 
weggebruikers niet in gevaar te brengen, 
dit is alle andere weggebruikers en niet 
aileen diegene die het dwarsverkeer uit
maken; dat eiser, gezien de wijze waarop 
het ongeval zich voordeed, deze voor
waarde niet naleefde en dat, anderzijds, 
eiser verklaarde een snelheid te voeren 
van ongeveer 40 km per uur; dat ver
weerder op het ogenblik van de aanrij
ding zijn voertuig reeds had gedraaid, 
dat, toen verweerder zijn maneuver be
gon, eiser het oranje licht nog niet was 
voorbijgereden, dat verweerder zich er 
niet aan moest verwachten dat een be
stuurder, ziende dat er zich een andere 
weggebruiker op het kruispunt bevond, 
zich ondanks de oranje lichten op het 
kruispunt zou begeven en dit aan de 
door eiser gevoerde snelheid, 

terwijl, eerste onderdeel, gezegde moti
vering van het vonnis in deze zin ge'in
terpreteerd kan worden dat, gezien de 
door eiser ontwikkelde snelheid, het voor 
verweerder onmogelijk was het opdagen 
van eiser te voorzien, doch ook in deze 

· zin dat, alhoewel dergelijke onmogelijk
heid niet bestond, verweerder, op het 
ogenblik dat hij naar links indraaide ter
wijl de lichten voor eiser op oranje ston
den, de verplichting niet had rekening te 
houden met de mogelijkheid dat een be
stuurder door het oranje licht zou rijden 
omdat hij, zoals artikel 61.1.2° van het 
Wegverkeersreglement voorziet, niet 
meer veilig kon stoppen, en zulks even
tueel zou doen aan een voor de gegeven 
omstandigheden overdreven snelheid -
in welke tweede interpretatie het vonnis 
de bepalingen van de hoger ingeroepen 
twee artikelen van het Wegverkeersre·· 
glement schendt, gezien luidens artikel 
19.3.3° van dit reglement verweerder 
voorrang moest vedenen aan de tegen
liggers op de rijbaan die hij ging veda
ten, en onder meer aan een tegenligger 
die door het oranje licht zou rijden om-------------------1 dat hij niet meer veilig zou stoppen, ook 

(1) Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 691); 28 
nov. 1984, A.R. nr. 3723 (ibid., 1984-85, nr. 199) 
(J.T., 1985, 204); 6 feb. 1985, A.R. nr. 3950 
(ibid., 1984-85, nr. 339). 

indien deze aan een voor de omstandig
heden niet passende snelheid zou rijden, 
hetgeen inhoudt dat, in tegenstrijd met 
wat het vonnis in de hier onder ogen ge-
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nomen interpretatie heeft beslist, ver
weerder zich niet mocht veroorloven zijn 
zwenking naar links uit te voeren zonder 
zich te bekommeren met de mogelijk
heid een tegenligger aldus door het oran
je licht te zien opdagen - waaruit volgt 
dat de motivering van het vonnis behept 
is met een dubbelzinnigheid, die aan het 
Hof niet toelaat zijn controle uit te oefe
nen op de wettelijkheid van de beslissing 
van de rechters, en die derhalve gelijk
staat met een gebrek aan de door artikel 
97 van de Grondwet vereiste motivering; 

tweede onderdeel, door te beslissen 
dat eiser artikel 61.1.2" van voormeld 
Wegverkeersreglement heerft overtre
den, omdat hij, alhoewel hij zag dat ver
weerder zich in het kruispunt bevond, 
niettemin aan een snelheid van 40 km 
per uur door het oranje licht is gereden, 
de rechters de bepalingen van artikel 
19.3.3" van het Wegverkeersreglement 
miskennen, luidens dewelke verweerder 
aan eiser de voorrang moest verlenen, 
spijts het feit dat deze door het oranje 
Iicht reed, zodat eiser, met het oog op 
het vermijden van gevaar voor de andere 
weggebruikers en het regelen van zijn 
snelheid, zich niet eraan moest verwach
ten dat verweerder zou verzuimen de 
verschuldigde voorrang aan eiser te ver
lenen, waaruit volgt dat de rechters 
eveneens een verkeerde toepassing heb
ben gedaan van gezegd artikel 61.1.2": 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het vonnis 
blijkt dat verweerder met zijn voer
tuig naar links is afgeslagen op een 
kruispunt alwaar het verkeer door 
verkeerslichten werd geregeld, dat 
op dit ogenblik eiser met zijn voer
tuig naderde uit de tegenovergestel
de richting en, na de oranjegele ver
keerslichten te zijn voorbijgereden 
en het kruispunt te zijn opgereden, 
het voertuig van verweerder aan
reed; 

Overwegende dat de rijbeweging 
waarbij de bestuurder naar links af
slaat om de rijbaan te verlaten, on
der toepassing valt van artikel 
19.3.3" van het Wegverkeersregle
ment dat de verplichting tot voor
rangverlening aan het tegenliggend 
doorgaand verkeer oplegt, zonder 
die te onderwerpen aan de voor
waarde dat de voorranggerechtigde 

bestuurder normaal rijdt, voor zover 
hij geen niet te voorziene hindernis 
oplevert; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 61.1.2" van het Wegverkeersregle
ment, het vast oranjegele licht niet 
mag voorbijgereden worden, tenzij 
door de bestuurder die bij het aan
gaan van het licht zo dicht genaderd 
is dat hij niet meer op voldoende 
veilige wijze kan stoppen; dat de be
stuurder die het licht in dergelijke 
omstandigheden voorbijgereden is, 
het kruispunt mag oversteken op 
voorwaarde de andere weggebrui
kers niet in gevaar te brengen; 

Overwegende dat de appelrechters 
releveren: « (Eiser) verklaarde een 
snelheid te voeren van ± 40 km/u. 
Dit betekent dat hij ± 11,1 m afleg
de per seconde. Rekening houdend 
met een voor (eiser) meest gunstige 
positie situeert de botsingsplaats 
zich tussen 11,60 en 18,60 meter ver
wijderd van de verkeerslichten ge
zien in diens rijrichting. Aldus kan 
er maximaal 1 a 1,5 sec. verstreken 
zijn tussen het voorbijrijden van het 
oranje licht door (eiser) en de aan
rijding met (verweerder). Eveneens 
staat vast dat het voertuig (van ver
weerder) achteraan werd aangere
den. (Verweerder) had dus op het 
ogenblik van de aanrijding zijn 
voertuig reeds gedraaid. Redelijker
wijze mag aangenomen worden dat 
de door (verweerder) uit te voeren 
rijhandeling, nl. uit stilstand ver
trekken en draaien, een groter tijds
verloop in beslag namen dan hoger 
vermelde 1 a 1,5 seconde. Dit bete
kent derhalve dat toen (verweerder) 
aan zijn maneuver begon, (eiser) het 
oranje licht nog niet gepasseerd 
was»; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit de enkele vaststelling dat eiser 
het oranjegele licht nog niet was 
voorbijgereden wanneer verweerder 
zijn richtingsverandering om links 
af te slaan begon, niet wettig heb
ben kunnen afleiden dat verweerder 
er zich geenszins moest aan ver
wachten dat eiser zich toch op het 
kruispunt zou begeven aan de door 
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hem gevoerde snelheid waarvan zij 
aannemen dat die ongeveer 40 km 
per uur bedroeg; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond is om het eerste onderdeel te 
onderzoeken, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak 
doet op de civielrechtelijke verde
ring van eiser tegen verweerder; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
leper, zitting houdende in hoger be
roep. 

25 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Bayart. 

Nr. 645 

2• KAMER - 25 juni 1985 

,1° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
AKKOORD EN FAILLISSEMENTS
AKKOORD - FAILLISSEMENT VAN EEN 
ONDERHOUDSPLICHTIGE - GEFAILLEERDE 
DIE OVER DE NODIGE GELDMIDDELEN BE
SCHm:T OM DE UITKERING TOT ONDERHOUD 
TE BETALEN - BUITENBEZITSTELLING GEEN 
BELETSEL VOOR DE UITVOERING VAN DE ALI
MENTATIEVERPLICHTING. 

RING TOT ONDERHOUD TE BETALEN - BUI
TENBEZITSTELLING GEEN BELETSEL VOOR 
DE UITVOERING VAN DE ALIMENTATIEVER
PLICHTING. 

3° VERLATING VAN FAMILIE - sw., 
ART. 391BIS- FAILLISSEMENT VAN EEN ON
"DERHOUDSPLICHTIGE - GEFAILLEERDE DIE 
OVER DE NODIGE GELDMIDDELEN BESCHIKT 
OM DE UITKERING TOT ONDERHOUD TE BE
TALEN - STAAT VAN FAILLISSEMENT ZON
DER INVLOED OP HET BESTAAN VAN HET 
MISDRIJF. 

4° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
AKKOORD EN FAILLISSEMENTS
AKKOORD - FAILLISSEMENT VAN EEN 
ONDERHOUDSPLICHTIGE - GEFAILLEERDE 
DIE OVER DE NODIGE GELDMIDDELEN BE
SCHIKT OM DE UITKERING TOT ONDERHOUD 
TE BETALEN - VERLATING VAN FAMILIE -
SW., ART. 391BIS - STAAT VAN FAILLISSE
MENT ZONDER INVLOED OP HET BESTAAN 
VAN HET MISDRIJF. 

1" en 2" De buitenbezitstelling bepaald 
bij de artt. 444 Kh. neemt niet weg dat 
de gefailleerde de nieuwe inkomsten 
die hij verwerft en het loon dat hij 
verdient, in ontvangst kan nemen en 
aanwenden om in zijr1 levensonder
houd en dat van zijn gezin te voorzien; 
daartoe is met name niet vereist dat 
die inkomsten en dat loon hem, over
eenkomstig art. 476 kh., als levenson
derhoud worden toegekend (1). 

3" en 4" De staat van faillissement van 
een onderhoudsplichtige sluit niet uit 
dat hij zich schuldig maakt aan het bij 
art. 391bis Sw. omschreven misdrijf 
van familieverlating, als hij, hoewel 
gefailleerd, over de nodige geldmidde
len beschikt om de uitkering tot onder
houd te betalen. 

(S ... T. B. .. ) 

ARREST 

(A.R. nr. 9536) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 maart 1985 gewezen 

2° LEVENSONDERHOUD - FAILLISSE- 1---------------
MENT VAN EEN ONDERHOUDSPLICHTIGE 
- GEFAILLEERDE DIE OVER DE NODIGE 

GELDMIDDELEN BESCHIKT OM DE UITKE-

(1) Zie Cass., 3 maart 1855 (Bull. en 
Pas., 1855, I, 172); 14 dec. 1959 (ibid., 1960, I, 
435). 
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door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 444 van de Faillis
sementswet en 39lbis van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat eiser bij vonnis van 24 no
vember 1983 door de Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen in staat van 
faillissement werd verklaard en dat geen 
toepassing werd gemaakt van de in arti
kel 476 van de Faillissementswet voorzie
ne mogelijkheid om aan de echtgenote of 
gezinsleden van de gefailleerde een ali
mentatiegeld ten laste van de massa toe 
te kennen, eiser niettemin veroordeelt 
wegens inbreuk op artikel 39lbis van het 
Strafwetboek om zich van 28 december 
1983 tot 12 april 1984 schuldig te hebben 
gemaakt aan familieverlating, 

terwijl eiser krachtens artikel 444 van 
de Faillissementswet sedert 24 november 
1983 van rechtswege het beheer over al 
zijn goederen was ontnomen en het hem 
in rechte gewoon onmogelijk was het ali
mentatiegeld te betalen, zodat de niet-na
leving van de hem bij beschikking van 7 
september 1983 opgelegde alimentatie
plicht dan ook geenszins een inbreuk op 
artikel 39lbis van het Strafwetboek kan 
impliceren; de omstandigheid dat de cu
rator van het faillissement zonder toela
ting van de rechtbank eigenmachtig be
sliste het loon dat eiser toekwam, niet 
bij diens werkgever op te eisen voor de 
massa van de schuldeisers geenszins 
voor gevolg kon hebben dat eiser op 
rechtsgeldige wijze over deze gelden zou 
kunnen beschikken, vermits de faillisse
mentswetgeving van openbare orde is en 
de curator dan ook zijn bevoegdheid te 
buiten gaat wanneer hij beslist afwijkin
gen op artikel 444 van de Faillissements
wet toe te Iaten : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser op 7 september 1983 
tot de uitkering tot onderhoud werd 
veroordeeld, dat hij bij vonnis van 
24 november 1983 in staat van fail
lissement werd verklaard, dat hij in
middels een betrekking had gevon
den die hem een loon verschafte 
·ran ongeveer 25.000 frank per 

maand en dat de curator van het 
faillissement de gelden die door de 
werkgever aan eiser werden uitbe
taald, niet opeiste voor de massa 
van de schuldeisers; 

Overwegende dat de staat van 
faillissement van een onderhouds
plichtige niet uitsluit dat hij zich 
schuldig maakt aan het misdrijf be
paald bij artikel 391bis van het 
Strafwetboek; dat hij immers, niet
tegenstaande zijn staat van faillisse
ment, over de nodige geldmiddelen 
kan beschikken om de uitkering tot 
onderhoud te betalen; 

Dat de rechter op onaantastbare 
wijze in feite oordeelt of een onder
houdsplichtige in staat is zijn onder
houdsverplichting na te leven en of 
hij vrijwillig in gebreke bleef de te
gen hem uitgesproken veroordeling 
van uitkering tot onderhoud uit te 
voeren; 

Overwegende dat ten deze de 
rechters uit de voormelde feitelijke 
vaststellingen wettig hebben kunnen 
afleiden dat eiser zich schuldig 
maakte aan het hem ten laste geleg
de misdrijf van familieverlating; 

Dat de bepalingen van artikel 444 
van het W etboek van Koophandel 
niet wegnemen dat de gefailleerde 
tijdens het faillissement nieuwe in
komsten kan verwerven en - zoals 
ten deze - een loon kan verdienen; 

Dat de gefailleerde dit loon kan in 
ontvangst nemen en aanwenden om 
in zijn levensonderhoud en dat van 
zijn gezin te voorzien, zonder dat 
daartoe vereist is dat dit loon hem, 
overeenkomstig artikel 476 van 
voormeld wetboek, als levensonder
houd wordt toegekend; dat dit loon 
immers niet van rechtswege aan de 
massa van de schuldeisers toekomt, 
doch slechts in de beperkte, bij arti
kel 1049 van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalde, mate voor inbeslag
name vatbaar is, zelfs ten verzoeke 
van de curator; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
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· 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: 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

25 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Baete - Gelljklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. D. Groot
jans, Antwerpen. 

Nr. 646 

2' KAMER - 25 juni 1985 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - BE
VOEGDHEID - STRAFZAKEN - TERRITO
RIALE BEVOEGDHEID - PERSOON ONDER
WORPEN AAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT 
EN PERSOON ONDERWORPEN AAN DE GEWO
NE RECHTSMACHT, SAMEN VERVOLGD HET
ZIJ ALS DADERS OF MEDEDADERS VAN OF 
ALS MEDEPLICHTIG AAN EEN MISDRIJF, HET
ZIJ WEGENS SAMENHANGENDE MISDRIJVEN. 

Wanneer een persoon onderworpen aan 
de militaire rechtsmacht, hetzij als da
der of mededader van of als mede
plichtige aan een misdrijf, hetzij we
gens een of meer samenhangende 
misdrijven, samen met een persoon 
onderworpen aan de gewone rechts
macht vervolgd wordt, 1s het gewone 
gerecht, dat ratione loci bevoegd is 
voor de persoon onderworpen aan de 
gewone rechtsmacht, ook bevoegd voor 

de persoon onderworpen aan de mili
taire rechtsmacht. (Art. 26, eerste lid, 
Wetboek Strafrechtspleging voor het 
Leger van 15 juni 1899 en art. 23 Wet
hoek van Strafvordering.) 

(VANLOO M.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9612) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 april 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over beide middelen samen : 
het eerste middel, luidend als volgt : 

Niet beantwoorden van conclusie : In zijn 
conclusie hield eiser voor dat de feiten 
gepleegd werden te Antwerpen, hij enkel 
voor die feiten vervolgd wordt en tevens 
woonachtig is in het gerechtelijk arron
dissement Antwerpen; op die conclusie 
wordt niet geantwoord. Ten onrechte 
wordt voorgehouden dat eiser werd aan
getroffen in het gerechtelijk arrondisse
ment Dendermonde. In geval van samen
hang het misdrij£ dat het gevolg is van 
het hoofdmisdrijf - in dit geval heling 
- onderworpen is aan de bevoegdheids
regelen « ratione loci » die toepasselijk 
zijn op de vermoedelijke hoofddader (het 
bijkomstige volgt het hoofdzakelijke); in
dien het voor een goede rechtspraak 
aangewezen is de beide telastleggingen 
samen te behandelen, dit nochtans als 
dusdanig geen vereiste is en daardoor 
geen afbreuk mag worden gedaan aan 
het recht van eiser wat de bevoegdheid 
« ratione loci • van de rechtbank betreft; 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23 van het 
Wetboek van Strafvordering, 8 van de 
Grondwet en 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens, 
en luidend als volgt: Uit deze wetsbepa
lingen blijkt dat (a) de procureur des Ko
nings van de plaats van het wanbedrijf, 
die van de verblijfplaats van de verdach
te en die van de plaats waar de verdach
te kan worden gevonden, bevoegd is, (b) 
niemand tegen zijn wil kan worden afge
trokken van de rechter die de wet hem 
toekent, (c) men kan enkel vervolgd wor
den voor de rechterlijke instantie welke 
bij de wet is ingesteld. Eiser enerzijds 
beticht wordt te Antwerpen ... en hij an
derzijds woonachtig is in het arrondisse-
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ment Antwerpen, zodat het bevoegde 
parket dit van de procureur des Konings 
te Antwerpen is dat tevens de gepaste 
maatregelen kan treffen om eiser voor 
de Correctionele Rechtbank te Antwer
pen te dagvaarden. Het arrest heeft van 
die artikelen een verkeerde toepassing 
gemaakt. De regeling van de rechterlijke 
bevoegdheid is van openbare orde, zodat 
zij ook voor de raadkamer en voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling kan 
worden opgeworpen : 

Overwegende dat artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens geen verband 
houdt met de regeling van de be
voegdheid « ratione loci » van de na
tionale strafgerechten; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 26, eerste lid, van het Wet
hoek van Strafrechtspleging voor 
het leger, wanneer een persoon, on
derworpen aan de krijgsrechts
macht, en een persoon, onderwor
pen aan de gewone rechtsmacht, 
tegelijkertijd vervolgd worden, het
zij als daders, mededaders of me
deplichtigen van een misdrijf tegen 
de strafwetten, hetzij wegens sa
menhangende misdrijven, de gewo
ne rechtsmacht bevoegd is om de 
persoon, onderworpen aan de krijgs
rechtsmacht, te oordelen; 

Overwegende dat in die gevallen 
de gewone rechtsmacht die, over
eenkomstig artikel 23 van het Wet
hoek van Strafvordering, « ratione 
loci » bevoegd is voor de persoon on
derworpen aan de gewone rechts
macht, ook bevoegd is voor de per
soon onderworpen aan de krijgs
macht; 1 

Overwegende dat het arrest niet 
zegt - in strijd met wat wordt aan
gevoerd - dat eiser in het gerechte
lijk arrondissement Dendermonde 
werd aangetroffen; dat het enkel 
constateert dat: « (eiser) militair is 
en dat hij vervolgd wordt samen 
met een burger, namelijk Theus 
Hendrik; ( ... ) deze burger woonach
tig is te Kruibeke - arrondissement 
Dendermonde -; ( ... ) de hem ten 
laste gelegde feiten aldaar werden 
gepleegd en ( ... ) hij ook aldaar werd 

aangetroffen; { ... ) niet wordt betwist 
dat de feiten ten laste gelegd van 
(eiser) samenhangend zijn met de 
feiten ten laste gelegd van de ver
dachte Theus; { ... ) in toepassing van 
artikel 26 Wetboek van Militaire 
Strafvordering, de militair samen 
met de burger wordt vervolgd wan
neer de hen ten laste gelegde mis
drijven samenhangende zijn; ( ... ) de 
raadkamer een juiste toepassing 
heeft gemaakt van deze bepalin
gen »; 

Overwegende dat het arrest met 
deze redengeving te kennen geeft 
dat de appelrechters oordelen dat de 
Correctionele Rechtbank te Den
dermonde die « ratione loci » be
voegd is voor de persoon onderwor
pen aan de gewone rechtsmacht, 
wegens samenhang eveneens be
voegd is ten aanzien van eiser en 
niet de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen; 

Overwegende dat het arrest zo
doende enerzijds eisers conclusie 
beantwoordt, anderzijds eiser niet 
aftrekt van de rechter die de wet 
hem toekent, maar integendeel, met 
toepassing van de artikelen 23 van 
het Wetboek van Strafvordering en 
26 van het Wetboek van Strafrechts
pleging voor het Leger, hem ver
wijst naar de rechter die krachtens 
de wet« ratione loci» bevoegd is, en 
derhalve de beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

25 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. M. 
Imler, Antwerpen. 
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Nr. 647 

2• KAMER - 25 juni 1985 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA· 
VING VAN DE HECHTENIS - WET VAN 20 
APRIL 1874, ART. 5 - OPENBARE VEILIGHEID 
- BEGRIP. 

De rechter miskent geenszins het begrip 
openbare veiligheid, in de zin van arti
kel 5 van de wet van 20 april 1874, als 
hij oordeelt dat, gelet op de concrete 
gegevens van de zaak, de voorlopige 
hechtenis van de verdachte dient te 
worden gehandhaafd in het belang van 
de openbare veiligheid, wegens de 
door de rechter vastgestelde, uit de 
concrete uitvoering - als ]eider - van 
de feiten blijkende gevaarlijke geestes
gesteldheid van de verdachte, met ge
vaar voor herhaling, de omstandigheid 
dat de invrijheidstelling van de ver
dachte grate ergernis zal verwekken 
met sociale beroering die de openbare 
veiligheid in gevaar zal brengen, en 
dat de verdachte bij eventuele invrij
heidstelling het verder onderzoek zal 
dwarsbomen, « mede » ingevolge de 
druk die op hem zou worden uitge
oefend. 

(SALIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9611) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 april 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 97 van de Grond
wet, 1, tweede lid, 2 van de wet van 20 
april 1874 betreffende de voorlopige 
hechtenis, als gewijzigd door de wet van 
13 maart 1973, en 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser ongegrond verklaart en het be
vel van de raadkamer van 22 maart 1985 
bevestigt, waardoor het bevel tot aanhou
ding van 22 januari 1985 bevestigd 
wordt, overwegende dat de redenen van 

het aanhoudingsbevel gegrond zijn en 
blijven bestaan, doch als volgt zijn aan 
te vullen : « 1. dat de gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte ernstige en uitzonderlijke om
standigheden uitmaken die thans nog be
staan en die dermate de openbare veilig
heid raken dat de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van (eiser) er door 
vereist is; 2. dat de handelwijze van (ei
ser) een gevaarlijke geestesgesteldheid 
aantoont, dat dit niet alleen blijkt uit de 
zeer zwaarwichtige feiten, maar dat bo
vendien (eiser) aangeduid wordt als !ei
der, bij de uitvoering, van de overval zelf 
(cf. verklaring van Calsteren en Silver
stein, p. 204, 205, 206), 3. dat hij een wa
pen hanteerde, de slachtoffers in de 
slaapkamer dreef en de man vastbond, 
dat volgens Beniest (eiser) de slachtof
fers bedreigde ze kapot te maken, dat de 
slachtoffers ernstige kwetsuren opliepen; 
4. dat hieraan kan toegevoegd worden 
dat de invrijheidstelling van (eiser) die 
bekende deelgenomen te hebben aan een 
gewapende overval in een buurt waar 
veel diamantairs gevestigd zijn, grote er
gernis zou verwekken en aldus de open
bare veiligheid door de sociale beroering 
die veroorzaakt wordt, in gevaar zal 
brengen; 5. dat de familiale omstandighe
den ingeroepen door (eiser) hieraan niets 
veranderen; 6. dat gelet op de verklaring 
van Van Tiggelt, waarin sprake van an
dere niet uitgevoerde overvallen, het ge
vaar voor recidive niet denkbeeldig is (p. 
218 tot en met 220); 7. dat ten slotte te 
vrezen is dat, bij een eventuele invrij
heidstelling, (eiser) het verder onderzoek 
zal dwarsbomen, mede ingevolge de druk 
die op hem zou worden uitgeoefend •, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
regelmatig ter zitting van 5 april 1985 
neergelegde conclusie stelde dat (eiser) 
de hem ten laste gelegde feiten betwist 
en de op straffe van nietigheid voorge
schreven pleeg- en vormvereisten niet 
werden nageleefd, het arrest nergens 
vaststelt dat voldoende bezwaren tegen 
verdachte aanwezig zijn, derhalve het ar
rest noch expliciet, noch impliciet deze 
conclusie heeft beantwoord (schending 
van de artikelen 7 en 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, eiser in zijn regel
matig ter zitting van 5 april 1985 neerge
legde conclusie stelde dat in zijnen hoof
de er geen gevaarlijke geestesgesteld
heid bestaat, aanvoerende dat (eiser) 
zonder enige terughoudendheid bewezen 
heeft cooperatief te zijn; de totale afwe
zigheid in hoofde van (eiser) van vroege-
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re criminele, correctionele en politionele 
veroordelingen; dat (eiser) gehuwd is en 
vader van een kindje van een paar 
maanden oud, dat hij eerder toevallig in 
kontakt is gekomen met de medever
dachten en door hen meegesleurd werd 
in huidige aangelegenheid; dat blijkt uit 
het strafdossier dat (eiser) zich heeft Ia
ten manipuleren door anderen, dat hij 
zich trouwens verzet heeft tegen ergere 
geweldplegingen : dat hij zijn enige aan
deel in de goederen, zijnde een gouden 
hangertje, heeft terugbezorgd; dat (eiser) 
bewezen heeft, door zijn inzonderheid 
zeer goede medewerking met het onder
zoek, het nodige berouw te hebben voor 
zijn daden; dat (eiser) geenszins getuigt 
van een gevaarlijke geestesgesteldheid, 
dat hij zeker niet als Ieider van de hold
up kan worden aanzien, de verklaringen 
van de slachtoffers pagina 204, 205, 206 
niet met de realiteit stroken en er geen 
confrontatie heeft plaatsgehad tussen da
ders en slachtoffers, zodat de bewering 
van « Ieiding te hebben » met klem ont
kend wordt; dat het hof (van beroep) de
ze conclusie niet heeft beantwoord door 
de aan (eiser) ten laste gelegde feiten te 
herhalen en eraan toe te voegen dat bij 
invrijheidstelling grote ergernis en socia
le beroering de openbare veiligheid in 
gevaar zouden brengen; 

derde onderdeel, eiser in zijn regelma
tig ter zitting van 5 april 1985 neergeleg
de conclusie stelde dat er in hoofde van 
(eiser) geen ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden voorhanden zijn die de 
openbare veiligheid in het gedrang bren
gen, zoals voorzien door de wet op de 
voorlopige hechtenis van 20 april 1874, 
en de bestreden beslissing van 22 maart 
1985 nalaat dergelijke omstandigheden 
aan te duiden; dat noch de zwaarwichtig
heid der ten laste gelegde feiten, noch de 
noodzaak van het onderzoek, noch het 
gevaar voor herhaling, omstandigheden 
zijn welke de voorlopige hechtenis recht
vaardigen, gezien het geen omstandighe
den zijn welke in casu de openbare vei
ligheid raken; dat het arrest in gebreke 
is gebleven de elementen te vermelden 
waarom de omstandigheid « gegevens ei
gen aan de zaak of de persoonlijkheid 
van verdachte, ernstige en uitzonderlijke · 
omstandigheden uitmaken die thans nog' 
bestaan en die dermate de openbare vei
ligheid raken, dat de handhaving van de: 
voorlopige hechtenis van (eiser) er door! 
vereist is; dat de handelwijze van (eiser) 
een gevaarlijke geestesgesteldheid aan
toont, dat niet aileen blijkt uit de zeer 
zwaarwichtige feiten, maar dat hoven-

dien (eiser) aangeduid wordt als de Iei
der bij de uitvoering van de overval, dat 
hij een wapen hanteerde, de slachtoffers 
in de slaapkamer dreef, de man vast
bond, de slachtoffers bedreigde ze kapot 
te maken, de slachtoffers ernstige kwet
suren opliepen », de openbare veiligheid 
in gevaar zou brengen wanneer (eiser) in 
vrijheid wordt gelaten; dat de zwaarte 
van de aan (eiser) ten laste gelegde fei
ten als zodanig niet aantoont dat de 
openbare veiligheid in gevaar zou komen 
indien (eiser) in vrijheid zou worden ge
laten, dat de elementen door het arrest 
aangeduid ter aanvulling van de redenen 
van het aanhoudingsmandaat, namelijk : 
1. de handelwijze van (eiser); 2. de zeer 
zwaarwichtige feiten, 3. de beweerde !ei
der te zijn, 4. een wapen gehanteerd te 
hebben, 5. de man te hebben vastgebon
den, 6. de slachtoffers bedreigde ze ka
pot te maken, de slachtoffers ernstige 
kwetsuren opliepen, deze elementen niet 
preciseren welk gevaar de openbare vei
ligheid loopt wanneer betrokkene in vrij
heid wordt gelaten (schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 1, tweede 
lid, van de wet op de voorlopige hechte
nis); 

vierde onderdeel, eiser in zijn regelma
tig ter zitting van 5 april 1985 neergeleg
de conclusie stelde dat niet wordt aange
toond dat bij invrijheidstelling van (ei
ser) hij het onderzoek zou dwarsbomen, 
gelet vooreerst op het feit dat hij tot op 
heden zonder enige terughoudendheid 
volledige cooperatie heeft verleend aan 
de samenstelling van het dossier, dat an
derzijds de bewering dat druk op hem 
zou worden uitgeoefend, dit evenzeer 
kan gebeuren wanneer (eiser) zich in de 
gevangenis bevindt, dat men altijd druk 
kan uitoefenen op (eiser) in vrijheid of 
niet, zij het via familieleden; het arrest 
hiertegenover stelt « dat de invrijheid
stelling van (eiser), die bekende deelge
nomen te hebben aan een gewapende 
overval in een buurt waar vee! diaman
tairs gevestigd zijn, grote ergernis zou 
verwekken en aldus de openbare veilig
heid door de sociale beroering die ver
oorzaakt wordt, in gevaar zal brengen; 
dat de familiale omstandigheden ingeroe
pen door (eiser) hieraan niets verande
ren; dat, gelet op de verklaring van Van 
Tiggelt, waarin sprake van andere even
we! niet uitgevoerde overvallen, het ge
vaar voor recidive niet denkbeeldig is; 
dat ten slotte te vrezen valt dat bij een 
eventuele invrijheidstelling (eiser) het 
verder onderzoek zal dwarsbomen, mede 
ingevolge de druk die op hem zou wor-
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den uitgeoefend •; dat aldus geen enkele 
onderzoeksmaatregel wordt opgegeven 
waarvoor het noodzakelijk is dat (eiser) 
wordt aangehouden, en de enkele onder
stelling van de mogelijkheid dat (eiser), 
eens in vrijheid, zou vervallen in herha
ling, en het onderzoek zou kunnen 
dwarsbomen, geen reden is waarom de 
openbare veiligheid in gevaar zou raken 
wanneer (eiser) in vrijheid wordt gela
ten, het arrest deze conclusie niet beant
woordt en de overweging « dat bij een 
eventuele invrijheidstelling (eiser) het 
verder onderzoek zal dwarsbomen, mede 
ingevolge de druk die op hem zou wor
den uitgeoefend •, niet aanduidt welk ge
vaar de openbare veiligheid loopt wan
neer (eiser) in vrijheid wordt gelaten 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, tweede lid, en 2 van de Wet 
op de voorlopige hechtenis) : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het zich beroept op artikel 
97 van de Grondwet, naar recht 
faalt, vermits dit artikel niet van 
toepassing is op de onderzoeksge
rechten die uitspraak doen inzake 
voorlopige hechtenis; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser conclu

deerde dat « hij eerder toevallig in 
kontakt gekomen is met de mede
verdachten en door hen meege
sleurd werd in huidige aangelegen
heid; uit het strafdossier (blijkt) dat 
(hij) zich heeft Iaten manipuleren 
door anderen, dat hij zich trouwens 
verzet heeft tegen ergere geweldple
gingen ( ... ); (eiser) bewezen heeft, 
door zijn inzonderheid zeer goede 
medewerking met het onderzoek, 
het nodige berouw te hebben voor 
zijn daden »; 

Dat eiser aldus niet de aanwezig
heid van schuldaanwijzingen be
twist, maar wel zijn concrete deelne
ming aan de hen ten laste gelegde 
feiten wil beperken; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat « verdachte aangeduid wordt als 
de Ieider bij de uitvoering van de 
overval zelf ( ... ), dat hij een wapen 
hanteerde, de slachtoffers in de 
slaapkamer dreef en de man vast-

bond; dat volgens B. (eiser) de slacht
offers bedreigde ze kapot te rna
ken»; 

De appelrechters aldus te kennen 
geven dat er tegen eiser voldoende 
aanwijzingen van schuld bestaan en 
zijn desbetreffende conclusie beant
woorden; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

Overwegende dat het arrest de 
voorlopige hechtenis van eiser hand
haaft op de overwegingen dat « de 
handelwijze van (eiser) een gevaar
lijke geestegesteldheid aantoont ( ... ); 
hieraan kan toegevoegd worden dat 
de invrijheidstelling van (eiser), die 
bekende deelgenomen te hebben 
aan een gewapende overval, in een 
buurt waar veel diamantairs geves
tigd zijn, grote ergernis zou verwek
ken en aldus de openbare veiligheid 
door de sociale beroering die veroor
zaakt wordt, in gevaar zal brengen; 
de familiale omstandigheden inge
roepen door (eiser) hieraan niets 
veranderen; gelet op de verklaring 
van V.T., waarin sprake van andere 
evenwel niet uitgevoerde overvallen, 
het gevaar voor recidive niet denk
beeldig is; ten slotte te vrezen is dat 
bij een eventuele invrijheidstelling 
(eiser) het verder onderzoek zal 
dwarsbomen, mede ingevolge de 
druk die op hem zou worden uitge
oefend », waardoor de appelrechters 
impliciet maar zeker wijzen op een 
zwaardere druk dan deze die even
tueel in de gevangenis op hem zou 
kunnen worden uitgeoefend; 

Overwegende dat de rechter het 
begrip openbare veiligheid niet mis
kent door te oordelen dat, gelet op 
de concrete gegevens van de zaak, 
de voorlopige hechtenis van eiser 
dient gehandhaafd te worden in het 
belang van de openbare veiligheid, 
wegens de door hem vastgestelde, 
uit de concrete uitvoering - als Iei
der - van de feiten blijkende ge
vaarlijke geestesgesteldheid van ei
ser, met gevaar voor herhaling, de 
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omstandigheid dat de invrijheidstel
ling van eiser grote ergernis zal ver
wekken met sociale beroering die de 
openbare veiligheid in gevaar zal 
brengen en dat eiser bij eventuele 
invrijheidstelling het verder onder
zoek zal dwarsbomen, « mede » in
gevolge de druk die op hem zou 
worden uitgeoefend; 

Dat de appelrechters met die re
dengeving, en door vast te stellen 
dat die gegevens, eigen aan de zaak 
en de persoonlij kheid van de ver
dachte, ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden uitmaken die de 
openbare veiligheid raken, hun be
slissing overeenkomstig artikel 5 
van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis en, zonder de 
in het middel ingeroepen wetsbepa
lingen te schenden, naar recht ver
antwoorden en regelmatig met rede
nen omkleden; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

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

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

25 juni 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. E. Coraz
za, Antwerpen. 

Nr. 648 

2' KAMER - 26 juni 1985 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE TE
RECHTZITTING - NIET GOEDGEKEURDE TOE-

VOEGINGEN EN TUSSENGESCHREVEN WOOR-
' DEN - TUSSENGESCHREVEN WOORDEN ALS 

NIET BESTAANDE BESCHOuWp. 

De niet goedgekeurde tussengeschreven 
woorden en toevoegingen' in een pro
ces-verbaal van de terechtzitting van 
een strafrechtscollege worden als niet 
bestaande beschouwd (1). (Art. 78 Sv.) 

(CAGNIAUX, " GROEP JOSI " ]II.V. T. DEGRELLE 
E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3322) 

HET HOF; - Gelet op het bestr& 
den arrest, op 13 oktober 1983 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Cagniaux, beklaagde : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 78, 153, 211 van 
bet Wetboek van Strafvordering, 96 en 
97 van de Grondwet, 

doordat bet arrest, waarbij eiser we
gens onopzettelijk doden veroordeeld 
wordt tot een hoofdgevangenisstraf van 
zes maanden en tot vergoeding van de 
door dat misdrijf veroorzaakte schade, is 
uitgesproken op 13 oktober 1983, nadat 
de zaak was behandeld op de terechtzit
ting van 19 september 1983, 

terwijl de vaststelling dat die terecht
zitting in het openbaar is gehouden, en
kel blijkt uit een tussen de regels van 
bet proces-verbaal van de desbetreffende 
terechtzitting met de hand geschreven 
vermelding, zonder dat die vermelding 
regelmatig is goedgekeurd, zodat deze 
tussen de regels geschreven doch niet 
goedgekeurde tekst krachtens artikel 78 
van bet Wetboek van Strafvordering, dat 
van toepassing is op al de authentieke 
akten van de strafrechtspleging en met 
name op de processen-verbaal van de te
rechtzittingen, als niet bestaande wordt 
beschouwd; het Hof derhalve onmogelijk 
kan nagaan of de door artikel 96 van de 
Grondwet en door artikel 153 van het 
Wetboek van Strafvordering juncto arti
kel 211 van dat wetboek als substantiEHe 
rechtsvorm voorgeschreven openbaar
heid van de debatten in acht is genomen; 

(1) Cass., 14 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 278). 
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het arrest, nu het beschikkende gedeelte 
~egrond is op zodanige debatten, nietig 
1s; 

Overwegende dat in het proces
verbaal van de op 19 september 1983 
door het Hof van Beroep te Luik ge
houden terechtzitting tussen de der
de en de vierde regel met de pen 
het woord « openbaar » is toege
voegd zonder dat dit tussengeschre
ven woord werd goedgekeurd; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 78 van het Wetboek van Straf
vordering de niet. goedgekeurde tus
sen de regels geschreven tekst, de 
niet goedgekeurde doorhalingen en 
verwijzingen als niet bestaande wor
den beschouwd; dat die wetsbepa
ling van toepassing is op alle au
thentieke akten van de strafrechts
pleging; 

Dat het Hof dus onmogelijk kan 
nagaan of de terechtzitting van 19 
september 1983 waarop de zaak is 
behandeld, in het openbaar is ge
houden zoals wordt vereist door ar
tikel 96 van de Grondwet en artikel 
153 van het Wetboek van Strafvor
dering dat krachtens artikel 211 van 
voormeld wetboek van toepassing is 
op de rechtspleging voor het appel
gerecht; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Groep Josi, 
vrijwillig tussengekomen partij : 

Overwegende dat die voorziening 
enkel gericht is tegen de civielrech
telijke beschikkingen van het arrest; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, vrijwil
lig tussengekomen partij, haar voor
ziening heeft doen betekenen aan 
de partijen waartegen ze is gericht; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat ingevol
ge de hierna op de voorziening van 
eiser uitgesproken vernietiging, de 
door eiseres onregelmatig bestreden 
beslissingen geen voorwerp meer 
hebben; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening van de eiseres naamloze 
vennootschap Groep Josi; vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en civiel
rechtelijke vorderingen, met dien 
verstande dat de beslissingen op de 
door de verweerders tegen de eise
res naamloze vennootschap Groep 
Josi ingestelde civielrechtelijke vor
deringen geen voorwerp meer heb
ben; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; laat de 
kosten van eisers voorziening ten 
laste van de Staat; veroordeelt eise
res in de kosten van haar voorzie
ning; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

26 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, procureur-ge
neraal - Advocaten : mrs. Draps en 
Houtekier. 

Nr. 649 

2• KAMER - 26 juni 1985 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIIT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE CONCLUSIE - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - PER· 
SONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- CASSATIEBEROEP VAN 
DE VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE TE· 
GEN RET GRMEENl:CUAPI>ELIJV- Ml"l'T'OR· 
WAARBORGFONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKO
MEN PARTIJ - GEEN GEDING AANGESPAN· 
NEN TUSSEN HEN OF VEROORDEL!NG VAN DE 
VERZEKERAAR TEN VOORDELE VAN DAT 
FONDS - NIET ONTV ANKELIJK CASSATIEBE· 
ROEP. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
. GEEN ANDERE BESLISSING WAT BETREIT DE 



1490 HOF VAN CASSATIE Nr. 649 

OMVANG VAN DE VERNIETIGING- CASSATIE
BEROEP VAN DE VERZEKERAAR VAN DE BE
KLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SING DAT DE BEKLAAGDE DOOR DE OVER
EENKOMST GEDEKT BLIJFT - CASSATIE EN 
DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING WAARBIJ HET GEMEENSCHAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFONDS BUITEN DE 
ZAAK WORDT GESTELD EN WAARTEGEN 
GEEN ENKELE VOOR DE FEITENRECHTER BIJ 
DE ZAAK BETROKKEN PARTIJ EEN ONTVAN
KELIJK CASSATIEBEROEP KON INSTELLEN. 

1• De bewijskracht van de conclusie van 
partijen wordt door een arrest mis
kend wanneer het zegt dat niet wordt 
betwist dat het gedekte voertuig on
bruikbaar of buiten gebruik gesteld 
was op de dag dat met een vervan
gingsvoertuig een ongeval werd ver
oorzaakt, als zulks niet wordt beves
tigd in de conclusie van een der 
partijen, en evenmin wordt erkend in 
de conclusie van de andere partij (1). 

2• De verzekeraar van de beklaagde is 
niet ontvankelijk om zich in cassatie 
te voorzien tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds dat voor het 
strafgerecht vrijwillig is tussengeko
men, wanneer tussen die partijen geen 
geding is aangespannen en geen ver
oordeling van de verzekeraar van de 
beklaagde ten gunste van dat Fonds is 
uitgesproken (2). 

a• Wanneer, op het cassatieberoep van 
de verzekeraar van de beklaagde, de 
beslissingen op de tegen hem ingestel
de burgerlijke rechtsvorderingen ver
nietigd worden, strekt die vernietiging 
zich uit tot de beslissing die het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds 
buiten de zaak stelt en die, wat de ver
nietiging betreft, geen andere be~lis
sing is, nu geen van de voor de fei~f!n
rechter bij de zaak betrokken partiJen 
daartegen een ontvankelijk cassatiebe
roep kon instellen (3). 

(1) Zie Cass.. 21 okt. 1980, A.R. nr. O!IZl 
(A.l.:., 1980-81, nr. 113). 

(2) Cass., 26 mei 1982, A.R. nr. 2166 
(A.C., 1981-82, nr. 573). 

(3) Zie Cass., 3 nov. 1969 (A.C., 1970, 224), 8 
nov. 1976 (ibid., 1977, 281), 26 april 1978 
(~b~d., 1978, 993), 11 jan. 1983, ~.R. nr. 7406 
(Ibid., 1982-83, nr. 274), 4 me1 1983, A.R. 
nr. 2752 (ibid., 1982-83, nr. 484), 24 mei 1983, 
A.R. nr. 8044 (ibid., 1982-83, nr. 528). 

(L'AVENIR FAMILIAL N.V. T. XHONNEUX, 
PREAUX, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MU
TUALITEITEN, CHARPENTIER, GEMEENSCHAPPE-

LIJK MOTORWAARBORGFONDS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4193) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

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

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Charpentier te
gen eiseres ingestelde civielrechte
lijke vordering: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1 
van de wet van 11 juni 1874 op de verze
kering in het algemeen, 1 en 2, § 1, van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, 

doordat het arrest, ofschoon het vast
stelt dat Charpentier bij eiseres een po
lis had afgesloten ter verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor 
het gebruik van een vrachtwagen Bed
ford, niettemin beslist dat hij de dag van 
de feiten krachtens artikel 33 van de al
gemene voorwaarden van de polis regel
matig verzekerd was voor het gebruik 
van een vrachtwagen Ford, en bijgevolg 
het beroepen vonnis waarbij eiseres tot 
vergoeding van de schade van de burger
lijke partijen Xhoneux, Preaux en 
Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten was veroordeeld, bevestigt op grond 
« ( ... ) dat niet wordt betwist dat Charpen
tier die nieuwe vrachtwagen een week 
v66r het litigieuze ongeval had aange
kocht, daar zijn vorig voertuig defect en 
onbruikbaar was, waardoor elke vorm 
van bedrog, zoals het gelijktijdig in het 
verkeer brengen van de beide voertui
gen, onmogelijk was; dat (eiseres) be
toogt dat artikel 33 van de algemene 
voorwaarden van de polis ten deze niet 
van toepassing is, vermits het uitsluitend 
handelt over de " overdracht " van het 
aangewezen voertuig; (dat) nochtans, ( ... ) 
het Hof van Cassatie sedert zijn arrest 
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van 8 oktober 1962 ( ... ) heeft beslist dat 
artikel 33 zich leende tot een interpreta
tie op basis van de in de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek vast
gelegde beginselen van goede trouw en 
billijkheid en niet beperkt was tot het 
daarin uitdrukkelijk vermelde geval van 
" overdracht ", maar ook kon worden toe
gepast op gelijkaardige gevallen, zoals 
de onbetwistbare buitengebruikstelling; 
dat de vrachtwagen Bedford dadelijk na 
de buitengebruikstelling was vervangen, 
zodat de verdachte de dekking van het 
contract bleef genieten gedurende een 
termijn van acht dagen die op de dag 
van de feiten nog niet verstreken was 
( ... ) », 

terwijl, eerste onderdeel, de beklaagde 
Charpentier in zijn conclusie van hager 
beroep enkel deed gelden, enerzijds, 
« dat (hij) bij zijn ondervraging door de 
verbalisanten op 28 februari 1981, dag 
van het gebeurde, spontaan had ver
klaard dat hij de vrachtwagen Ford een 
week geleden had gekocht omdat zijn 
vrachtwagen Bedford defect was ge
raakt » en, anderzijds, « dat de termijn 
van acht dagen niet verstreken was tus
sen het tijdstip waarop de vrachtwagen 
Bedford defect was geraakt en de dag 
van het ongeval waarop hij met de 
vrachtwagen Ford reed »; de beklaagde 
Charpentier aldus met betrekking tot de 
verzekerde vrachtwagen Bedford aileen 
verklaarde dat hij een week v66r het 
schadegeval « defect was geraakt », maar 
niet dat de vrachtwagen op het ogenblik 
van het ongeval onbruikbaar of, meer 
nog, voorgoed buiten gebruik was ge
steld; het overigens nergens uit de con
clusie van eiseres blijkt dat zij zou heb
ben toegegeven dat de vrachtwagen Bed
ford onbruikbaar was of buiten gebruik 
was gesteld; het arrest derhalve niet zon
der de bewijskracht zowel van de conclu
sie van de beklaagde Charpentier als 
van die van eiseres te miskennen, kon 
beslissen • dat niet wordt betwist dat 
Charpentier (de) nieuwe vrachtwagen 
(van het merk Ford) een week v66r het 
litigieuze ongeval had aangekocht, daar 
zijn vorig voertuig defect en onbruikbaar 
was, waardoor elke vorm van bedrog, zo
als het gelijktijdig in het verkeer bren
gen van de beide voertuigen onmogelijk 
was » (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, het op onderhavig 
geval toepasselijke artikel 1 van de mo
delpolis bepaalt dat « de Maatschappij 
door dit contract, overeenkomstig de wet 

van 1 juli 1956, en onder de hierna vol
gende voorwaarden, de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de verzekerde 
dekt voor de schade in Belgie veroor
zaakt door het motorrijtuig dat in de bij
zondere voorwaarden is omschreven »; 
de dekking wordt uitgebreid tot het tijde
lijk gebruikte vervangingsvoertuig of het 
toevallig bestuurde voertuig, op voor
waarde dat het aan een derde toebehoort 
(artikel 4, 1, a, b, van de modelpolis); ar
tikel 33 zijnerzijds bepaalt dat « in geval 
van overdracht van het omschreven 
voertuig, de verzekeringnemer daarvan 
binnen acht dagen mededeling moet 
doen aan de maatschappij en de dekking 
van het contract hem in dit geval ver
worven blijft ( ... ) »; men weliswaar nog 
kan aannemen dat de toepassing van 
laatstgenoemde bepaling niet beperkt is 
tot het enkele geval dat het daarin uit
drukkelijk vermelde voertuig wordt over
gedragen maar tot gelijkaardige geval
len, zoals de definitieve buitengebruik
stelling van het verzekerde voertuig, 
moet worden uitgebreid; het daarentegen 
onaanvaardbaar is de bij voormeld arti
kel 33 bepaalde uitbreiding van de dek
king tot het vervangingsvoertuig ook toe 
te passen op het geval waarin het verze
kerde voertuig slechts tijdelijk buiten ge
bruik is; enerzijds, het geval van tijde
lijke vervanging van het verzekerde 
voertuig door een ander voertuig niet bij 
analogie kan worden gelijkgesteld met 
het geval van « overdracht van het voer
tuig », enig geval waarover artikel 33 
spreekt; anderzijds, de mogelijkheid dat 
twee door dezelfde polis gedekte voertui
gen in het verkeer worden gebracht, niet 
uitgesloten is in het geval dat het aange
wezen voertuig aileen maar voor een tijd 
buiten gebruik is; het aangewezen voer
tuig immers, wanneer het niet buiten 
dienst is gesteld, maar aileen ten gevolge 
van een defect niet bruikbaar wordt, ge
dekt blijft door de verzekeringspolis; bo
vendien, het geval waarin een voertuig 
wegens defect buiten gebruik is, hele
maal niet gelijkt op het geval van « over
dracht », vermits de verzekeringnemer 
de mogelijkheid behoudt om gelijk wan
neer het voertuig opnieuw in het verkeer 
te brengen; een analogische toepassing 
van artikel 33 van de polis bijgevolg in 
zodanig geval uitgesloten is; het arrest 
derhalve niet op grand van de enkele 
vaststelling dat beklaagde « (de) nieuwe 
vrachtwagen een week v66r het litigieu
ze ongeval had aangekocht daar zijn vo
rig voertuig defect en onbruikbaar was, 
waardoor elke vorm van bedrog, zoals 
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het gelijktijdig in het verkeer brengen Dat het eerste onderdeel gegrond 
van de beide voertuigen, onmogelijk is; 
was », kon beslissen dat het vorige voer-
tuig buiten gebruik was en dat het hier 
dus ging om een gelijkaardig geval als 
dit van overdracht, het enige geval waar
van artikel 33 van de modelpolis uitdruk
kelijk spreekt; het arrest hierdoor aan 
die bepaling een zin en een draagwijdte 
verleent die onverenigbaar zijn met de 
bewoordingen ervan en derhalve de be
wijskracht miskent van de akte die ze 
bevat (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); het arrest bijgevolg de verbinden
de kracht die de polis tussen de partijen 
wettelijk heeft, miskent (schending van 
de artikelen 1134, 1135 van het Burger
lijk Wetboek, 1 van de wet van 11 juni 
1874, 1 en 2, § 1, van de wet van 1 juli 
1956 waarin het door het verzekerings
contract gedekte risico omschreven 
wordt); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de verweerder 

Charpentier in de door hem bij het 
hof van beroep neergelegde conclu
sie door het in het middel weergege
ven verweer aan te voeren, niet 
heeft betoogd dat zijn vrachtwagen 
Bedford, die door de litigieuze polis 
was verzekerd, onbruikbaar was ten 
gevolge van het defect, en dat hij 
voorgoed buiten gebruik was; 

Overwegende dat nergens uit de 
door eiseres voor het hof van beroep 
genomen conclusie blijkt dat zij had 
toegegeven dat de vrachtwagen Bed
ford onbruikbaar was of buiten ge
bruik was gesteld; 

Overwegende derhalve dat het ar
rest, waar het vermeldt « dat niet 
wordt betwist dat Charpentier 
(thans verweerder) die nieuwe 
vrachtwagen (van het merk Ford) 
een week v66r het ongeval had aan
gekocht, daar zijn vorig voertuig 
(van het merk Bedford) defect en 
onbruikbaar was, waardoor elke 
vorm van bedrog, zoals het gelijktij
dig in het verkeer brengen van de 
beide voertuigen, onmogelijk was », 
de bewijskracht zowel van de con
clusie van de verweerder Charpen
tier als van de conclusie van eiseres 
miskent; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders Xhonneux, Preaux en 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten tegen eiseres: 

Overwegende dat eiseres ver
klaart afstand te doen van haar 
voorziening, in zoverre ze tegen die 
beslissingen gericht is, op de enkele 
grond dat die beslissingen geen 
eindbeslissingen zijn in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de eindbeslissing op de door de 
verweerder Charpentier tegen eise
res ingestelde civielrechtelijke vor
dering de vernietiging tot gevolg 
heeft van de niet definitieve beslis
singen die op de tegen haar inge
stelde rechtsvorderingen zijn gewe
zen en door dezelfde onwettigheid 
zijn aangetast, en zulks ondanks de 
door eiseres gedane afstand die niet 
als berusting kan worden uitgelegd; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen tegen de 
verweerder Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds : 

Overwegende dat er tussen eise
res en verweerder geen geding is 
aangegaan en dat het arrest tegen 
eiseres geen veroordeling uitspreekt 
die verweerder ten goede komt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de tegen eiseres je
gens de burgerlijke partijen uitge
sproken veroordeling de vernieti
ging tot gevolg heeft van het be
schikkende gedeelte van het arrest 
waarbij verweerder buiten het ge
ding wordt gesteld, nu geen van de 
voor de feitenrechter gedingvoeren
de partijen tegen dat beschikkende 
gedeelte een ontvankelijke voorzie
ning kon instellen en die derhalve 
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geen afzonderlijke beschikking is 
wat de omvang van de cassatie be
treft; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel 
dat niet tot ruimere cassatie kan lei
den, verleent akte van de afstand 
van de voorziening van eiseres in 
zoverre ze gericht is tegen de beslis
singen op de tegen haar door de 
verweerders Xhonneux, Preaux en 
de Landsbond der Christelijke Mu
tualiteiten ingestelde civielrechte-· 
lijke vorderingen; vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

26 juni 1985 - 2• karoer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Draps en Si
mont. 

Nr. 650 

2• KAMER - 26 juni 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
UITGIFTE VAN HET BEROEPEN VONNIS- BE
GRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING BIJ VER
STEK GEWEZEN T.A.V. DE BURGERLIJKE PAR
TIJ EN WAARTEGEN DIE PARTIJ VERZET KAN 
AANTEKENEN - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE V66R HET VERSTRIJKEN VAN 
DE VERZETTERMIJN - NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP. 

1° De « uitgifte » van het beroepen von
nis, die in strafzaken met de andere 
procedurestukken aan de griffie van 
het appelgerecht moet worden toege
zonden, is niet de grosse van het be
roepen vonnis, bekleed met het formu
Jier van tenuitvoerlegging, maar een 
afschrift getekend door de griffier (1). 

2° Wanneer tegen een t.a. v. de burger
Jijke partij bij verstek gewezen beslis
sing door die partij verzet kan worden 
gedaan, is niet ontvankelijk het cassa
tieberoep dat de beklaagde tegen de 
burgerlijke partij tijdens de verzetter
mijn instelt (2). (Art. 413 Sv.) 

(PUTZEYS T. DELGOFFE, JAMSIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4256) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 februari 1985 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, ... 
Over het tweede middel, hieruit afge

leid dat het bestreden vonnis uitspraak 
heeft gedaan op overlegging van een 
eenvoudig, door de griffier eensluidend 
verklaard afschrift van het beroepen 
vonnis, zonder formulier van tenuitvoer
legging: 

Overwegende dat het aan het ap
pelgerecht voor te leggen dossier 
niet de met het formulier van ten
uitvoerlegging beklede grosse van 
het beroepen vonnis hoeft te bevat
ten, maar een door de griffier eens
luidend verklaard afschrift van dat 
vonnis; 

Dat ten deze dat afschrift, dat 
door de griffier van de rechtbank 

(1) Cass., 7 sept. 1982, A.R. nr. 7169 (A.C., 
1982-83, nr. 15). 

(2) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 428). 
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die de beslissing heeft gewezen, 
eensluidend is verklaard, is gevoegd 
bij het rechtsplegingsdossier; 

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; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweersters ingestelde ci
vielrechtelijke vorderingen; 

Overwegende dat, nu het vonnis 
bij verstek is gewezen ten aanzien 
van die partijen, de voorziening, in
gesteld op 28 februari 1985, d.i. ge
durende de verzettermijn, niet ont
vankelijk is; 

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

26 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Helvetius - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Bribosia, 
Hoei. 

Nr. 651 

2' KAMER - 26 juni 1985 

verwJJzmg van een zaak van de ene 
rechtbank naar een andere, wegens 
gewettigde verdenking, wanneer de 
zaak bij het eerstbedoelde rechtscolle
ge niet meer aanhangig is op het ogen
blik dat het Hoi uitspraak moet doen 
(1). (Art. 542 Sv.) 

(RAFFIONE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4396) 

HET HOF; - Gelet op het op 20 
mei 1985 op de griffie van het Hof 
neergelegde verzoekschrift waarin 
eiser, op grond van gewettigde ver
denking, vraagt dat de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Charleroi, « 6' 
gesplitste correctionele kamer », de 
onder de nrs. 49.889 en 50.730/79 
van de parketnotities ingeschreven 
zaak uit handen zou geven en ze 
zou verwijzen naar een andere 
rechtbank van eerste aanleg, zitting 
houdende in correctionele zaken; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi, 6' kamer, in 
de zaak uitspraak heeft gedaan bij 
het op tegenspraak gewezen vonnis 
van 21 maart 1985; 

Dat het verzoekschrift geen voor
werp meer heeft en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

26 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Biitzler. 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -
GEWETTIGDE VERDENKING VER· 
ZOEKSCHRIFT GERICHT TEGEN EEN RECHTS- 1----------------
COLLEGE WAARBIJ DE ZAAK NIET MEER AAN: 
HANGIG IS - NIET ONTVANKELIJK VER
ZOEKSCHRIFT. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
staansreden, is het verzoekschrift tot 

(1) Zie Cass., 10 nov. 1975 (A.C., 1976, 319) 
en 18 juli 1980 (ibid., 1979-80, nr. 694); R. De
lange, Optreden van het Hof van Cassatie bij 
onttrekking van de zaak aan de rechter en 
verwijzing van een rechtbank naar een ande
re, plecht. openingsrede van 2 sept. 1974, 
nr. 13. 
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2• KAMER - 26 juni 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN DIENST-

PLICHTZAKEN - MIDDEL DAT HET HOF ZOU 
VERPLICHTEN TOT EEN ONDERZOEK VAN FEl
TEN WAARVOOR HET NIET BEVOEGD IS -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
DIENSTPLICHTZAKEN - STUK AAN DE GRIF
FIE VERZONDEN NA HET VERSTRIJKEN VAN 
DE TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE 
STELLEN - STUK WAAROP HET HOF GEEN 
ACHT MAG SLAAN. 

of verweerschrift in te dienen; dat de 
herkeuringsraad niet in het bezit is ge
steld van de foto's, rontgenfoto's en ge
neeskundige stukken die tot staving van 
zijn aanvraag zijn overgelegd en over
handigd zijn aan de buitenlandse ge
neesheer-keurder die hem heeft onder
zocht, vermits laatstgenoemde, krachtens 
artikel 46, § 3, van die wetten, niet ver
plicht is die stukken bij zijn verslag te 
voegen wanneer hij tot dienstongeschikt
heid besluit; dat eiser, ingevolge het feit 
dat ten onrechte op hem toepassing 
werd gemaakt van de hiervoren aangege
ven wettelijke bepalingen, beroofd werd 
van een substantiele rechtsvorm, name
lijk zijn verhoor door de herkeurings
raad: 

1° Niet ontvankelijk is het middel dat Overwegende dat uit de geding-
het Hoi zou verplichten tot een onder- stukken waarop het Hof vermag 
zoek van feiten waarvoor het niet be- acht te slaan, blijkt dat eiser 
voegd is (1). (Art. 95 Gw.) I « woont » te Wolwelange (Groother-

2o I d' t 1' ht k h t r:r t togdom Luxemburg); dat daarente-n Jenspic za en mag e .no ·t k 1 d' kk 
geen acht slaan op een tot staving van ge_J?- Ul gee~. en e van 1e stu en 
de voorziening ingediend stuk dat aan bl~~kt dat hiJ o?k een .. ~ewone ver-
de griffie is gezonden na het verstrij- bhJfplaats had m Belg1e; 
ken van de termijn om cassatieberoep 
in te stellen (2). (Art. 51 Dienstplicht
wet.) 

{BOLKAERTS} 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. M 389 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 maart 1985 ge
wezen door de Herkeuringsraad van 
de provincie Luik; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
eiser, ofschoon woonachtig te Wolwe
lange in het Grootherdogdom Luxem
burg, zijn gewone verblijfplaats had te 
Grivegnee in Belgie; dat er geen redenen 
waren om de artikelen 44, tweede lid, en 
46 van de gecoordineerde dienstplicht
wetten op hem toe te passen; dat eiser 
hierdoor de mogelijkheid werd ontzegd 
om persoonlijk gehoord te worden door 
de herkeuringsraad, ten zetel van die 
raad gekeurd te worden en een memorie 

(1) Cass., 20 sept. 1983, A.R. nr. 8094 
(A.C., 1983-84, nr. 26); zie Cass., 27 april 1984, 
A.R. nr. 4027 (ibid., nr. 498). 

(2) Cass., 26 maart 1979 (A.C., 1978-79, 873). 

Dat derhalve het onderzoek van 
het middel het Hof zou verplichten 
tot een onderzoek van feiten waar
toe het niet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het schrijven van Mr. De
fourny, advocaat te Luik, en op het 
daarbij gevoegde stuk, dat eerst op 
20 juni 1985, dus buiten de bij arti
kel 51, § 2, van de gecoi:irdineerde 
dienstplichtwetten gestelde termijn, 
op de griffie van het Hof zijn inge
komen, verwerpt de voorziening. 

26 juni 1985 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Bosly - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, adovcaat-gene
raal. 
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Nr. 653 

2' KAMER - 26 juni 1985 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING VAN DE HECHTENIS - ART. 5 WET 
VOORLOPIGE HECHTENIS - REDENGEVING. 

De ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die dermate de openbare veilig
heid raken dat de voorlopige hechtenis 
moet worden gehandhaafd, worden on
der vermelding van gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van 
de verdachte nauwkeurig omschreven 
door het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling dat, op grand van 
feitelijke gegevens die het opgeeft, 
vaststelt dat terecht kan worden ge
vreesd dat, mocht hij in vrijheid wor
den gesteld, hij strafbare feiten zou 
plegen of zou pogen zich aan het ge
recht te onttrekken, terwijl hij in Bel
gie geen vaste verblijfplaats heeft. 

(DUCROCQ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4408) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 mei 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5 van de wet 
van 20 april 1874, gewijzigd bij de wet 
van 13 maart 1973, 3 en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis beveelt, zonder 
een nauwkeurige omschrijving te geven 
van de gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte die 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den opleveren en die, uit overwegingen 
van openbare veiligheid, de handhaving 
van de voorlopige hechtenis noodzakelijk 
maken, 

terwijl het onderzoeksgerecht in de be
schikking tot handhaving van de voorlo
pige hechtenis een nauwkeurige om
schrijving moet geven van de gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid 
van de verdachte die ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden opleveren en 

die de openbare veiligheid dermate ra
ken dat de voorlopige hechtenis moet 
worden gehandhaafd; de beslissing het 
bestaan van die twee voorwaarden nauw
keurig moet vaststellen; het arrest bijge
volg, nu het enkel vaststelt dat de in de 
beschikking van 26 april 1985 omschre
ven gegevens nog altijd bestaan en de 
openbare veiligheid dermate raken dat 
de voorlopige hechtenis moet worden ge
handhaafd, dat bovendien de aan de con
clusienemer verweten telastleggingen 
bijzonder zwaarwichtig zijn en de open
bare veiligheid aantasten en dat het te
vens valt te vrezen dat de verdachte, die 
verblijf noch inkomen heeft, zal door
gaan met het pelgen van misdrijven, zo 
hij in voorlopige vrijheid zou worden ge
steld, niet duidelijk de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van ei
ser aanwijst die het als zwaarwichtig en 
uitzonderlijk heeft beschouwd : 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 97 van de Grondwet niet van 
toepassing is op de beslissingen van 
de onderzoeksgerechten inzake 
voorlopige hechtenis; 

Dat het middel in dat opzicht faalt 
naar recht; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest, met overneming van de gran
den van de beroepen beschikking 
waarin werd verwezen naar de be
schikking die op 27 maart 1985 door 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel in de 
zaak werd gewezen, vermeldt : « .•• 
dat er tegen verdachte (thans eiser) 
ernstige aanwijzingen bestaan dat 
hij zich heeft schuldig gemaakt aan 
de hem verweten misdrijven; dat 
een aantal identiteitspapieren die in 
het bezit waren van verdachte maar 
hem niet toebehoorden, werden te
ruggevonden bij een derde, Hansor 
genaamd; dat hij heeft toegegeven 
een rijbewijs te hebben vervalst en 
verschillende hem niet toebehoren
de cheques te hebben uitgegeven; 
( ... ) dat het herhaaldelijk plegen ple
gen van die misdrijven wijst op een 
uitgesproken geneigdheid van ver
dachte tot deze vorm van misdadig
heid, wat een bijzonder gevaar bete
kent voor de openbare veilgheid; dat 
er gegronde redenen zijn om te vre
zen dat de verdachte, zo hij in voor-
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lopige vrijheid werd gesteld, zal 
doorgaan met het plegen van deze 
misdrijven of, nu hij geen vast ver
blijf heeft in Belgie, zal pogen zich 
aan het gerecht te onttrekken »; 

Overwegende dat het arrest in 
een eigen redengeving erop wij st 
« ... dat hieraan moet worden toege
voegd dat verdachte werd aangetrof
fen in het bezit van een aantal valse 
identiteitskaarten en rijbewijzen; 
dat verdachte toegeeft in Belgie on
der valse namen te hebben geleefd 
en flessen alcohol te hebben gesto
len; dat die feiten bijzonder ernstig 
zijn doordat ze de administratieve 
of politionele opsporingen belemme
ren en de openbare veiligheid aan
tasten, nu de verdachte zowel in 
Belgie als in het buitenland misdrij
ven tegen goederen begaat; dat het 
bovendien te vrezen valt dat de ver
dachte, die verblijf noch inkomen 
heeft, zal doorgaan met het plegen 
van die misdrijven zo hij in voorlo
pige vrijheid zou worden gesteld »; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
onder vermelding van de gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijk
heid van eiser, de ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid dermate raken 
dat de voorlopige hechtenis moet 
worden gehandhaafd, nauwkeurig 
omschrijft; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis beveelt zonder te 
antwoorden op de conclusie die eiser op 
10 mei 1985 tot staving van zijn verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling heeft in
gediend bij de kamer van inbeschuldi
gingstelling, 

terwijl het arrest het onderzoeksge
recht waarbij de handhaving van de 
voorlopige hechtenis wordt bevolen, zo
danig met redenen dient te zijn omkleed 
dat erin geantwoord wordt op de door ei
ser uiteengezette middelen; het arrest 
bijgevolg, nu het de handhaving van de 
voorlopige hechtenis verantwoordt door 
de gronden van de beschikking van 26 

april 1985 van de raadkamer en die van 
de vordering van de procureur-generaal 
over te nemen, zonder te antwoorden op 
de door eiser tegen die gronden aange
voerde middelen, niet wettig de handha
ving van eisers voorlopige hechtenis kon 
bevelen: 

·overwegende dat, enerzijds, arti
kel 97 van de Grondwet niet van 
toepassing is op de beslissingen van 
de onderzoeksgerechten inzake 
voorlopige hechtenis; 

Dat het middel in dat opzicht faalt 
naar recht; 

Overwegende dat, anderzijds, · ei
ser niet duidelijk aangeeft op welke 
vordering, exceptie of verweer het 
arrest niet antwoordt; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
nauwkeurigheid; 

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. 

26 juni 1985 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten: mr. S. Kalugina, 
Brussel. 

Nr. 654 

ALGEMENE VERGADERING - 26 juni 1985 

RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER -
RECHTER DIE TEKORT KOMT AAN DE PLICH
TEN VAN ZIJN AMBT OF DOOR ZIJN GEDRAG 
AFBREUK DOET AAr; DE WAARDIGHEID VAN 



1498 HOF VAN CASSATIE Nr. 654 

ZIJN AMBT - TUCHTVORDERING - AAN
VRAAG TOT VERVROEGDE INRUSTESTELLING 
OM GEZONDHEIDSREDENEN - ZONDER GE
VOLGEN. 

De rechter die door zijn gedrag ernstig 
afbreuk heeft gedaan aan de waardig
heid van zijn ambt, kan, zelfs als hij 
een aanvraag heeft ingediend om ver
vroegd in ruste te worden gesteld om 
gezondheidsredenen, een tuchtstraf op
Jopen, daar een dergelijke aanvraag 
geen grand kan zijn om de uitspraak 
van die straf op te schorten. 

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. D ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7421) 

HET HOF VAN CASSATIE; - In 
algemene vergadering, samenge
steld overeenkomstig artikel 348 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

« Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal in dit Hof, 
Overwegende dat de heer D ... , ge-

boren te ... , wonende te ... , tot rech
ter in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te ... is benoemd bij konink
lijk besluit van 28 maart 1972 en dat 
hij de lle april 1972 op de zitting 
van het Hof van Beroep te Luik de 
bij artikel 2 van het decreet van 20 
juli 1931 (lees: 1831) voorgeschreven 
eed heeft afgelegd; 

Overwegende dat hij herhaalde
lijk en onder andere op 26 juli 1983 
in staat van dronkenschap en veel 
te laat naar het paleis van justitie te 
Verviers is gekomen voor een zit
ting waarop hij moest aanwezig 
zijn; dat hij op 15 september 1983 in 
zodanige staat verkeerde dat hij 
geen getuigenverhoor in een echt
scheidingszaak heeft kunnen hou
den en door de voorzitter van de 
rechtbank moest worden vervangen; 
dat hij zich kort geleden, op 14 mei 
1985, ziek heeft gemeld en zijn ambt 
niet heeft vervuld, terwijl de recht-

bank overbelast is en de aangevoer
de reden voor zijn afwezigheid blijk
baar niet waar was; 

Overwegende dat verweerder, on
danks de bepalingen van artikel 770 
van het Gerechtelijk Wetboek, vaak 
verzuimt de vonnissen binnen een 
maand na het sluiten van de debat
ten uit te spreken; dat hij per 28 fe
bruari 1984 geen vonnis had uitge
sproken in 22 zaken waarin hij de 
debatten sedert meer dan een 
maand gesloten had verklaard; voor 
vijf zaken er meer dan twee maan
den, en voor negen andere, meer 
dan drie maanden vertraging was; 
dat hij in de maand maart 1985, na 
zijn ziekteverlof van 8 januari tot 4 
maart 1984, zes vonnissen heeft uit
gesproken in zaken waarin de de
batten reeds in oktober en novem
ber 1984 gesloten waren verklaard; 

Overwegende dat verweerder tij
dens de laatste twee jaar afwezig is 
geweest en helemaal niet heeft ge
werkt gedurende ongeveer negen 
maanden en daartoe zijn zwakke ge
zondheid aanvoerde; dat die slechte 
gezondheid zo niet veroorzaakt is, 
althans verergerde door het gere
geld en onmatig alcoholgebruik; 

Overwegende dat zijn kennelijk 
wangedrag wordt afgekeurd door 
zijn collega's, de balie en het pu
bliek; dat hij de bij de artikelen 203 
en 213 van het Burgerlijk Wetboek 
voorgeschreven verplichtingen je
gens zijn echtgenote en zijn kinde
ren niet naleeft; 

Overwegende dat de vermaningen 
die hem op 5 oktober 1983 en 17 mei 
1984 door de eerste voorzitter van 
het Hof van Beroep te ... , en her
haaldelijk door de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te ... , 
zijn gegeven, tot niets hebben ge
diend; 

Overwegende dat de heer D ... zijn 
ambtsplichten heeft verzuimd en dat 
hij door zijn wangedrag niet waar
dig is deel te nemen aan de uitoefe
ning van de Rechterlijke Macht; 

Gelet op de artikelen 100, tweede 
lid, van de Grondwet 404, 405, 409, 
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417 tot 420 en 422 tot 426 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Vordert dat het den Hove behage, 
om in algemene vergadering, recht
sprekend in openbare zitting en na 
onderzoek, de heer D ... uit zijn ambt 
van rechter in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te ... te ontzetten en 
hem in de kosten te veroordelen. 

Brussel, 30 mei 1985. 
De procureur-generaal, 

(get.) E. Krings. » 

Gehoord de heer ... die vraagt dat 
de zaak in raadkamer zou worden 
behandeld; 

Gehoord de procureur-generaal in 
zijn conclusie, waarbij hij het Hof 
verzoekt recht te doen op de hierbo
ven overgenomen vordering van 30 
mei 1985, strekkende tot ontzetting 
van ... uit zijn ambt van rechter in 
de Rechtbank van eerste Aanleg te 
... , 

Gehoord de comparant, bijgestaan 
door Mr. Ranscelot, advocaat; 

Gezien het dossier dat door de 
procureur-generaal aan het Hof is 
voorgelegd; 

Overwegende dat zowel daaruit 
als uit het onderzoek door het Hof 
is komen vast te staan : 

Dat de comparant herhaaldelijk 
zijn ambtsplichten grovelijk heeft 
verzuimd; 

Dat hij niet betwist dat die tekort
komingen hieraan te wijten zijn dat 
hij zich geregeld en onmatig aan de 
drank heeft overgegeven; dat indien, 
zoals hij beweert, zijn staat van 
dronkenschap eveneens te wijten 
was aan het innemen van genees
middelen, hij toch op de hoogte was 
van de synergetische werking van 
die geneesmiddelen en de alcohol; 

Dat de comparant erkent dat zijn 
toestand aanstoot heeft gegeven; 

Overwegende dat de comparant, 
door zijn gedrag, ernstig afbreuk 
heeft gedaan aan de waardigheid 
van zijn ambt; 

Overwegende dat, ook al heeft hij 
heden een verzoek ingediend om 

voor de medische commissie te ver
schijnen met het oog op zijn ver
vroegd pensioen wegens gezond
heidsredenen, die omstandigheid de 
uitspraak van een disciplinaire 
sanctie niet kan doen opschorten; 

Overwegende echter dat ermee re
kening moet worden gehouden dat 
comparant, voordat de disciplinaire 
vordering werd ingesteld, zich van 
een deel van zijn verplichtingen je
gens zijn echtgenote en zijn kinde
ren heeft gekweten; dat tevens moet 
worden rekening gehouden met zijn 
gezondheidstoestand; 

Dat, gelet op die omstandigheden, 
op grond van de hierna reeds ver
melde feiten, de verder bepaalde 
tuchtsanctie dient te worden uitge
sproken; 

Om die redenen, rechtdoende in 
openbare terechtzitting, na behande
ling van de zaak in raadkamer, ge
let op de artikelen 404, 405, 409, 418 
tot 420, 422 tot 424, 426 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 100, tweede 
lid, van de Grondwet, spreekt ten 
laste van ... een tuchtsanctie uit van 
zes maanden schorsing; veroordeelt 
hem in de kosten. 

26 juni 1985 - Algemene vergadering 
- Voorzitter: de h. Chatel, eerste voor
zitter - Verslaggever: de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Ranscelot, Luik. 

Nr. 655 

ALGEMENE VERGADERING - 26 juni 1985 

RECHTERLIJKE TUCHT - PLAATSVER

VANGEND RECHTER - PLAATSVERVANGEND 
RECHTER DIE TEKORT GEKOMEN IS AAN DE 
PLICHTEN VAN ZIJN AMBT OF DOOR Z!JN GE
DRAG AFBREUK HEEFT GEDAAN AAN DE 
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WAARDIGHEID VAN ZIJN AMBT- TUCHTVOR
DERING - AANBOD VAN ONTSLAG - ZONDER 
GEVOLG. 

De plaatsvervangend rechter die is ver
oordeeld wegens valsheid in geschrifte 
en verduistering, heeft door zijn ge
drag atbreuk gedaan aan de waardig
heid van zijn ambt is niet meer waar
dig dee] te nemen aan de uitoefening 
van de Rechterlijke Macht; het Hoi 
ontzet hem uit zijn ambt, zelfs als hij 
zijn ontslag heeft aangeboden, daar 
die omstandigheid het instellen van 
een tuchtvordering niet kan tegenge
houden en evenmin grond kan opleve
ren tot opschorting van de beslissing 
in de zaak. 

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. S ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 74.22) 

HET HOF VAN CASSATIE; - In 
algemene vergadering, samenge
steld overeenkomstig artikel 348 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

Gelet op de schriftelijke vordering 
van de procureur-generaal, die luidt 
als volgt: 

« Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal in dit Hof, 
Overwegende dat de heer S ... , ge-

boren te ... , wonende te ... , tot 
plaatsvervangend rechter in het Vre
degerecht, eerste kanton, te ... , is be
noemd bij koninklijk besluit van 12 
september 1972 en dat hij de 29e 
september 1972 op de openbare zit
ting van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te ... de bij artikel 2 van het 
decreet van 20 juli 1831 voorgeschre
ven eed heeft afgelegd; 

Overwegende dat de heer S... is 
veroordeeld : 

1) bij een in kracht van gewijsde
1 

gegaan arrest van het Hof van Be
roep te ... , van 14 november 1983, tot 
vier maanden gevangenisstraf met 
uitstel van vijf jaar en honderd 
frank geldboete, vermeerderd meti 
390 deciemen, dit is 4.000 frank, of 1 
een vervangende gevangenisstraf 
van een maand, wegens verduiste-

ring van een bedrag van 30.300 
frank; 

2) bij een in kracht van gewijsde 
gegaan arrest van het Hof van Be
roep te ... , van 18 december 1984, tot 
vier maanden gevangenisstraf met 
uitstel van vijf jaar en tweehonderd 
frank geldboete, vermeerderd met 
590 deciemen, dit is 12.000 frank of 
een vervangende gevangenisstraf 
van twee maanden, wegens verschil
lende misdrijven (( valsheid in ge
schrifte en gebruik van valse stuk
ken », met name instructies te 
hebben opgesteld en gegeven om 
een valse dagvaarding tot terugvor
dering te doen opmaken, waarin hij 
misbruik maakte van het wettelijk 
vermoeden van het mandaat van ad
vocaat; 

Overwegende dat uit die veroorde
lingen, uit de aard en de ernst van 
de bestrafte feiten, alsmede uit de 
daaruit voortvloeiende beroepsfou
ten blijkt dat de heer S ... niet meer 
waardig is deel te nemen aan de uit
oefening van de Rechterlijke Macht; 

Gelet op de artikelen 100, tweede 
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 
417 tot 420 en 422 tot 426 van het 
Gerechtelijk W etboek, vordert dat 
het den Hove behage om in algeme
ne vergadering, rechtsprekend in 
openbare zitting en na onderzoek, 
de heer S ... uit zijn ambt van plaats
vervangend rechter in het Vredege
recht van het eerste kanton te ... te 
ontzetten en hem in de kosten te 
veroordelen, 

Brussel, 30 mei 1985. 
De procureur-generaal, 

(get.) E. Krings. » 

Gehoord de heer ... die vraagt dat 
de zaak in raadkamer zou worden 
behandeld; 

Gehoord de procureur-generaal in 
zijn conclusie, waarbij hij het Hof 
verzoekt recht te doen op de hierbo
ven overgenomen vordering van 30 
mei 1985, strekkende tot ontzetting 
van ... uit zijn ambt van plaatsver
vangend rechter in het Vredegerecht 
van het eerste kanton te ... ; 
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Gehoord de comparant, bijgestaan 
door mr. Delahaye, advocaat bij het 
Hof van Cassatie; 

Gezien zijn conclusie; 
Gezien het dossier van de straf

rechterlijke onderzoeken en de ar
resten, die respectievelijk op 14 no
vember 1983 door het Hof van 
Beroep te ... en op 18 december 1984 
door het Hof van Beroep te ... zijn 
gewezen; 

Overwegende dat de door de com
parant opgelopen veroordelingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan; dat 
het feit dat de comparant zijn ant
slag heeft aangeboden, trouwens, 
niets afdoet aan de uitoefening van 
de disciplinaire vordering; 

Dat er derhalve geen grond be
staat om de beslissing in de zaak uit 
te stellen; 

Overwegende dat zowel uit de 
voormelde arresten als uit het on
derzoek door het Hof blijkt dat de 
heer S ... door zijn gedrag ernstig af
breuk heeft gedaan aan de waardig
heid van zijn ambt van plaatsver
vangend rechter en dat hij derhalve 
niet meer waardig is deel te nemen 
aan de uitoefening van de Rechter
lijke Macht; 

Om die redenen, rechtdoende in 
openbare terechtzitting, na behande
ling van de zaak in de raadkamer, 
gelet op de artikelen 404, 405, 409, 
413, 417 tot 420, 422 tot 424, 426 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 100, 
tweede lid, van de Grondwet, ontzet 
... uit zijn ambt van plaatsvervan
gend rechter in het Vredegerecht 
van het eerste kanton te ... ; veroor
deelt hem in de kosten. 

26 juni 1985 - Algemene vergadering 
- Voorzitter: de h. Chatel, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advocaat: 
mr. Delahaye. 

Nr. 656 

1 • KAMER - 27 juni 1985 

1° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE OR
DENING EN STEDEBOUW, ART. 69, EERSTE LID 
- VERPLICHTING TOT OVERSCHRIJVING IN 
HET HYPOTHEEKKANTOOR VAN HET GEBIED 
WAAR DE GOEDEREN GELEGEN ZIJN - EX· 
PLOOT TOT INLEIDING VAN HET GEDING OP 
GROND VAN ART. 67- OMVANG. 

2° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE OR· 
DENING EN STEDEBOUW, ART. 64 - IN STAND 
HOUDEN VAN MET DE WET STRIJDIGE WER
KEN - VERJARING VAN DE STRAFVORDE· 
RING- AANVANG VAN DE TERMIJN. 

3° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE OR· 
DENING EN STEDEBOUW, ART. 64 - BEPALING 
VAN OPENBARE ORDE. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
RECHTSVORDERING TOT HERSTEL VAN DE 
PLAATSEN IN HUN VORIGE STAAT - GEEN 
BETWISTING DAT EEN PARTIJ DE WERKEN 
HEEFT UITGEVOERD EN IN STAND GEHOU· 
DEN - GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECH
TER UITDRUKKELIJK VAST TE STELLEN DAT 
T.A.V. DIE PARTIJ ALLE BESTANDDELEN VAN 
HET MISDRIJF VERENIGD ZIJN. 

5° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LUKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID TEGEN EEN MIDDEL OPGEWOR
PEN EN HJERUIT AFGELEID DAT DE DOOR 
DAT MIDDEL BEKRITISEERDE REDEN TEN 
OVERVLOEDE IS GEGEVEN - AANNEMING 
VAN DE GROND VAN NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

6° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID TEGEN EEN MIDDEL OPGEWOR
PEN EN HJERUIT AFGELEID DAT HET MIDDEL 
NIEUW IS - MIDDEL WAARVAN DE APPEL
RECHTER KENNIS HEEFT GENOMEN DOOR DE 
CONCLUSIE VAN DE EISERES- GEEN NIEUW 
MIDDEL - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJK
HEID NIET AANNEEMBAAR. 

7° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - MISBRUIK VAN RECHT- MISBRUIK 
VAN HET RECHT OM HET HERSTEL VAN DE 
PLAATSEN IN HUN VORIGE STAAT TE VORDE
REN- BEGRIP 
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1" De verplichting om in het hypotheek
kantoor van het gebied waar de goede
ren gelegen zijn, het exploot tot inlei
ding van het geding op grand van art. 
67 van de Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw over te schrijven, is niet 
toepasselijk op de conclusie die het 
voorwerp van de vordering tot een an
dere partij uitbreidt, zonder het te wij
zigen. 

2" Het in stand houden van met de wet 
strijdige werken is een voortdurend 
misdrijf waardoor een duurzame en 
ongeoorloofde toestand wordt gescha
pen die blijft bestaan zonder ander 
toedoen van de dader; wanneer de 
rechter vaststelt dat het plegen van 
het misdrijf aan de gang was op de 
dag van de dagvaarding en dat zulks 
nog steeds zo is op de dag dat hij uit
spraak doet, beslist hij wettig dat de 
verjaring nog niet is beginnen te ]open 
(1). 

3" De bepalingen van de Wet Ruimte
Jijke Ordening en Stedebouw zijn van 
openbare orde (2). 

4" Wanneer niet wordt betwist dat een 
partij de werken heeft uitgevoerd en 
in stand gehouden, is de burgerlijke 
rechter niet verplicht uitdrukkelijk 
vast te stellen dat t.a.v. die partij alle 
bestanddelen van het misdrijf ver
enigd zijn, voordat hij het herstel van 
de plaatsen in hun vorige staat beveelt 
(3). 

5" Niet ontvankelijk is het middel dat 
een ten overvloede gegeven reden be
kritiseert (4). 

6" Een grand van niet-ontvankelijkheid 
die tegen een middel is opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat het middel nieuw 
is, kan niet worden aangenomen wan
neer de feitenrechter van dat middel 
heeft kennis genomen door de conclu
sie van de eiseres (5). 

(1) Zie Cass., 22 april 1968 (A.C., 1968, 1059), 
Cass., 19 jan. 1971 libid., 1971, 487). 

(2) Zie Cass., 24 jan. 1985, A.R. nr. 7167 
(A.C., 1985-86, nr. 307). 

7" Geen misbruik van recht pleegt een 
gemeente die in het algemeen belang 
uitgevaardigde voorschriften van een 
bijzonder plan van aanleg doet nale
ven, als zij dat recht niet uitoefent op 
een wijze die de normale uitoefening 
ervan te buiten gaat (6). 

(VERLOO T. GEMEENTE ELSENE, COLRUYT N.V., 
COLRUYT N.V. T. GEMEENTE ELSENE, VERLOO) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7086 en 7087) 

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

Overwegende dat de voorzienin
gen in de zaken, onder de nummers 
7086 en 7087 van de algemene rol, 
gericht zijn tegen hetzelfde arrest; 
dat zij dienen te worden gevoegd : 

I. Op de voorziening van de ven
nootschap Colruyt (A.R. nr. 7087) : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 69, inzonder
heid het eerste lid, van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, gewijzigd bij artikel 25 van de wet 
van 22 december 1970, en 809 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, in verband met de 
exceptie van eiseres, volgens welke er 
geen overschrijving is geweest van de 
akte tot inleiding van het door verweer
ster tegen haar ingestelde geding, ten 
deze, zoals het arrest vaststelt, de vierde 
aanvullende conclusie die verweerster 
voor de eerste rechter heeft ingediend, 
beslist dat er geen grond bestaat om die 
exceptie toe te wijzen, op grond dat • de 
hypotheekbewaarder geweigerd heeft die 
conclusie over te schrijven, hoewel zij 
een vordering inleidt tegen een persoon 
waarvan in de dagvaarding geen sprake 
is; dat de wet op de stedebouw (artikel 
69) niet voorziet in de overschrijving van 
conclusies; dat wanneer de gedinginlei
dende dagvaarding, zoals ten deze, is 
overgeschreven, derden voldoende be
schermd zijn door de wettelijke verplich
ting om op de kant van de overgeschre-

(3) Zie Cass., 15 juni 1972 (A.C., 1972, 963). 

( 4) Cass., 15 okt. 1981, A.R. nr. 6375 
(.n..C., 1981-82, nr. 118). 1--"---------------

(5) Cass., 23 juni 1983, A.R. 
(A.C., 1982-83, nr. 591). 

nr. 6847 (6) Zie Cass., 6 april 1984, A.R. nr. 3998 
(A.C., 1983-84, nr. 456). 
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ven dagvaarding iedere in de zaak 
gewezen beslissing te vermelden, dat het 
later optreden van een medeverweerder, 
immers, uit de kwaliteiten van de beslis
sing zou blijken, en dat de door eiseres 
opgeworpen grond van niet-ontvankelijk
heid trouwens slechts een middel betref
fende de procesorde is waardoor de pro-· 
cedure niet nietig wordt », 

terwijl artikel 69, eerste lid, van de 
wet van 29 maart 1962 de overschrijving 
voorschrijft van het « exploot tot inlei
ding van het geding », op grond van arti
kel 67 van dezelfde wet; krachtens de ar
tikelen 700, 706 en 809 van het Gerechte
lijk Wetboek een vordering kan worden 
ingeleid door een dagvaarding of door 
een proces-verbaal van vrijwillige ver
schijning (artikelen 700 en 706 van het 
Gerechtelijk Wetboek), of nog tussen 
partijen in het geding, bij ter griffie re
gelmatig neergelegde conclusie (artikel 
809 van het Gerechtelijk Wetboek); al
dus, en ingevolge die bepaling van het 
Gerechtelijk Wetboek, de regelmatig ter 
griffie neergelegde conclusie neerkomt 
op het exploot tot inleiding van het ge
ding tegen de partij ten aanzien van wie 
een vordering bij conclusie wordt inge
steld, artikel 69 van de wet van 29 maart 
1962 derhalve niet enkel de overschrij
ving oplegt van de exploten tot inleiding 
van het geding, namelijk door een dag
vaarding of door een proces-verbaal van 
vrijwillige verschijning, maar ook door 
een regelmatig ter griffie neergelegde 
conclusie, en de exceptie betreffende de 
niet-overschrijving, vastgelegd in artikel 
69 van de wet van 29 maart 1962 en uit
drukkelijk door eiseres aangevoerd, ver
biedt dat de rechter uitspraak doet over 
de vordering zolang het exploot tot inlei
ding van het geding niet is overgeschre
ven; men zich derhalve niet behoeft af te 
vragen of de bescherming van derden, 
bij niet-overschrijving van zodanige con
clusie, voldoende gewaarborgd is door de 
overschrijving van een akte tot inleiding 
van een ander geding dan dat waarvan 
de inleidende akte niet is overgeschre
ven; in elk geval, de omstandigheid dat 
volgens het huidige artikel 69, derde lid, 
van de wet van 29 maart 1962 iedere in 
de zaak gewezen beslissing wordt over
geschreven op de kant van de overschrij
ving van het exploot, derden geenszins 
beschermt; immers, niets verbiedt de 
rechter om bij afzonderlijke beslissingen 
uitspraak te doen op afzonderlijke bij 
hem aanhangige vorderingen en met na
me de vordering niet gegrond te verkla
ren, die oorspronkelijk bij dagvaarding 

of proces-verbaal van vrijwillige verschij
ning is ingesteld, zonder uitspraak te 
doen op een andere vordering, die bij 
conclusie zou zijn ingeleid, en geen en
kele procedureregel de rechter, in dat ge
val, verplicht in de kwaliteiten van zijn 
beslissing te vermelden, dat een partij 
ook betrokken is in een vordering waar
over hij geen uitspraak doet, zodat de 
vermelding van die beslissing op de kant 
van het exploot evenmin het bestaan van 
een afzonderlijke vordering doet blijken; 
waaruit volgt dat het arrest niet, zonder 
voormeld artikel 69 van de wet van 29 
maart 1962 te schenden, kon zeggen dat 
volgens die bepaling een conclusie niet 
behoeft te worden overgeschreven en bij
gevolg niet tegelijk kon beslissen over de 
vordering van verweerster tegen eiseres, 
hoewel die vordering is ingesteld bij een 
conclusie, die niet op het hypotheekkan
toor is overgeschreven; het arrest, boven
dien, door aan de conclusie waarbij ver
weerster haar vordering tegen eiseres 
heeft ingesteld, niet de benaming • ex
ploot tot inleiding van het geding » te ge
ven, ook artikel 809 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt: 

Overwegende dat, volgens artikel 
69, eerste lid, van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, het exploot tot inlei
ding van het geding, op grond van 
artikel 67, in het hypotheekkantoor 
van het gebied waar de goederen 
zijn gelegen, wordt overgeschreven; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, enerzijds, dat de dagvaarding 
tot inleiding van het geding werd 
overgeschreven, namelijk de dag
vaarding van 2 december 1966, 
waarbij de gemeente Elsene de h. 
Verloo voor de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel heeft gedaagd 
teneinde tegen hem het verbod te 
doen uitspreken om in het litigieuze 
pand handel te drijven of te laten 
drijven in een ruimte van meer van 
17 meter diep en hem te doen ver
oordelen de plaats in haar vorige 
staat te herstellen; 

Dat het arrest er, anderzijds, op 
wij st dat de hypotheekbewaarder de 
overschrijving heeft geweigerd van 
de voor dezelfde rechtbank neerge
legde conclusie, waarin de gemeente 
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Elsene het voorwerp van haar oor
spronkelijke hoofdvordering uit
breidde tot de vennootschap Colruyt; 

Overwegende dat Verloo, oor
spronkelijke verweerder, bij dag
vaarding van 19 december 1979, de 
vennootschap Colruyt tot tussen
komst en vrijwaring heeft opgeroe
pen; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 700, 706 en 809 van het Ge
rechtelijk Wetboek, tussen de partij
en in het geding een vordering kan 
worden ingesteld bij een regelmatig 
ter griffie neergelegde conclusie; 

Overwegende dat de verplichting 
om in het hypotheekkantoor van het 
gebied waar de goederen gelegen 
zij n, het exploot tot inleiding van 
het geding, op grond van artikel 67 
van de wet van 29 maart 1962, over 
te schrijven de bescherming van 
derden beoogt; 

Dat die wettelijke bepaling, der
halve, niet van toepassing is op de 
conclusie die het voorwerp van de 
vordering zonder wijziging tot een 
andere partij uitbreidt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 26 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 
30 mei 1961, 64, 67 van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, respectievelijk gewijzigd bij de ar
tikelen 20 en 23 van de wet van 22 de
cember 1970, 66, 67 van het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op de door eiseres aangevoerde exceptie 
van verjaring en hieruit afgeleid dat de 
rechtsvordering van verweerster is inge
leid meer dan vijf jaar nadat in de liti
gieuze scheidswand openingen werden 
gemaakt, en doordat het de exceptie af
wijst op grond « dat uit de context (van 
de dagvaarding) blijkt dat (verweerster), 
aan de appellant (thans tweede verweer
der) het verwijt maakt niet alleen dat hij 
de opening in de wand, op de grens van 
de 17 meter heeft gemaakt, maar ook 
dat hij ze in stand heeft gehouden, zodat 
handel is gedreven, in strijd met de voor
schriften van het bijzonder plan van 

aanleg; dat (verweerster) dus steunt op 
een voortdurend misdrijf, dat aan de 
gang was op de dag van de dagvaarding 
en dat thans nog voortduurt, zodat de 
verjaring nog niet is beginnen te lopen "• 

terwijl, eerste onderdeel, het misdrijf 
« in stand houden van onregelmatig uit
gevoerde werken » onderstelt dat nage
gaan en vastgesteld wordt dat degene 
aan wie zodanig misdrijf wordt ten laste 
gelegd, een positieve handeling heeft 
verricht waardoor de werken worden in 
stand gehouden, en, ten deze, hoewel het 
arrest eraan herinnert dat eiseres het 
pand huurt en er een « supermarkt » ex
ploiteert, het daarentegen niet vaststelt 
dat eiseres zelf en op haar eigen initia
tief in de wand openingen had gemaakt 
en evenmin, a fortiori, dat zij ze mede 
had in stand gehouden; het enkele feit 
dat zij een handelszaak exploiteert in 
een ruimte van 40,50 meter diep en daar
door gebruik maakt van de openingen in 
de wand, geen positieve handeling tot 
het in stand houden van de litigieuze 
werken is; waaruit volgt dat het arrest, 
dat niet vaststelt dat eiseres zelf en wer
kelijk de openingen in de litigieuze 
scheidswand heeft in stand gehouden, 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
zij zich zou schuldig gemaakt hebben 
aan dit voortdurend misdrijf (schending 
van de artikelen 66 en 67 van het Straf
wetboek) en, bijgevolg, verklaren dat de 
rechtsvordering van verweerster tegen 
eiseres niet verjaard was (schending van 
artikel 26 van de wet van 17 april1878); 

tweede onderdeel, de beslissing, in zo
verre zij gegrond is op een door eiseres 
beweerdelijk gepleegd strafbaar feit, te 
weten het in stand houden van werken 
in strijd met de voorschriften inzake ste
debouw (artikel 64 van de wet van 29 
maart 1962), de rechtsvordering van ver
weerster inwilligt - welke rechtsvorde
ring is ingesteld op grond van artikel 67 
van de wet van 29 maart 1962 - en eise
res veroordeelt, om regelmatig met rede
nen te zijn omkleed, moet vaststellen dat 
ten aanzien van eiseres alle bestandde
len van het misdrijf verenigd zijn; zij te
vens, om de veroordeling van eiseres 
naar recht te verantwoorden, moet vast
stellen dat eiseres de openingen in de 
wand in stand heeft gehouden als dader, 
mededader of althans als medeplichtige, 
en, ten deze, het arrest er enkel op wijst 
dat eiseres een kleinhandelszaak exploi
teert in een pand waar « in de scheids
wand drie glazen deuren werden aange
bracht, zodat, wanneer die deuren open 
blijven staan, zij de gehele benedenver-
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dieping van beide gebouwen verande
ren... in een enkel handelslokaal voor 
een supermarkt, dat toegankelijk is voor 
het publiek over heel de diepte van het 
lokaal »; het zodoende niet vaststelt dat 
de bestanddelen van het aan eiseres ten 
laste gelegde misdrijf, te weten dat in de 
litigieuze scheidswand openingen zijn ge
maakt en dat die onregelmatigheid in 
stand is gehouden, door eiseres zou zijn 
gepleegd; terwijl, zoals hierboven is ge
zegd, het enkel gebruik van een pand 
waarin onregelmatige werken zijn uitge
voerd, niet neerkomt op een handeling 
waardoor die werken worden in stand 
gehouden; waaruit volgt dat de beslissing 
die de rechtsvordering van verweerster 
gegrond verklaart in zoverre zij gericht 
is tegen eiseres, en die deze veroordeelt 
om opnieuw een scheidsmuur op de li
miet van 17 meter aan te brengen, noch 
naar recht is verantwoord (schending 
van de artikelen 64, 67 van de wet van 
29 maart 1962, 66 en 67 van het Strafwet
boek), noch regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat de vordering van de ge
meente Elsene niet alleen gegrond 
is op de uitvoering, maar ook op het 
in stand houden van de openingen 
in de scheidswand op de limiet van 
17 meter; 

Overwegende dat het in stand 
houden van werken in strijd met de 
wet een voortdurend misdrijf is, 
waardoor een duurzame en ongeoor
loofde toestand wordt geschapen die 
blijft bestaan zonder ander toedoen 
van de dader; 

Overwegende dat het arrest, dat 
oordeelt dat het plegen van het mis
drijf, dat de gemeente Elsene in dat 
verband aanvoert, aan de gang was 
op de dag van de dagvaarding en 
dat zulks nog steeds zo was bij de 
uitspraak van het hof van beroep, 
zodat de verjaring niet is beginnen 
te lopen, derhalve, de in het mid
del aangewezen bepalingen niet 
schendt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door de gemeente Elsene te-

gen het middel opgeworpen en hier
uit afgeleid dat het middel nieuw 
is: 

Overwegende dat de wet van 29 
maart 1962 de openbare orde raakt; 
dat het middel afgeleid uit de schen
ding ervan, derhalve voor het eerst 
voor het Hof kan worden opgewor
pen; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat het beroepen 

vonnis had geoordeeld dat de hoofd
vordering moest worden gericht te
gen degene die de werken uitge
voerd of in stand gehouden heeft, 
namelijk, ten deze, de vennootschap 
Colruyt; 

Dat deze vennootschap noch in 
haar akte van hoger beroep, noch in 
haar appelconclusie, het vonnis 
dienaangaande heeft bekritiseerd; 

Overwegende dat het arrest. nu 
niet was betwist dat de vennoot
schap Colruyt de werken uitgevoerd 
en in stand gehouden had, niet ver
plicht was uitdrukkelijk vast te stel
len dat, ten aanzien van die ven
nootschap, alle bestanddelen van 
het misdrijf waren verenigd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, 67, 78 van 
de Grondwet, 2, tweede lid, van de wet 
van 23 december 1946 houdende oprich
ting van de Raad van State, later artikel 
3 van de wetten op de Raad van State, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
12 januari 1973, zoals het van kracht was 
v66r de wijziging ervan bij artikel 18 van 
de bijzondere wet tot hervorming der in
stellingen van 9 augustus 1980, 5, 6 van 
de wet van 18 april 1898 betreffende het 
gebruik van de Vlaamse taal in de offi
ciEHe bekendmakingen, gewijzigd bij de 
wetten van 3 augustus 1924 en 19 juli 
1951, zoals zij van kracht waren tot hun 
opheffing bij artikel 9 van de wet van 31 
mei 1961, 3, 8, 27 van de besluitwet van 2 
december 1946 betreffende de stede
bouw, zoals zij van kracht waren v66r 
hun opheffing bij de wet van 29 maart 
1962 houdende organil;atie van de ruim-
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telijke ordening en van de stedebouw 
64, 67 en 73a van bedoelde wet van 29 
maart 1962, 

doordat het arrest, uitspraak doende 
over de door eiseres opgeworpen betwis
ting over de geldigheid van het bijzonder 
plan van aanleg en van het koninklijk 
besluit van 5 september 1960, waarbij 
het plan bindende kracht heeft gekre
gen, dat koninklijk besluit geldig en ver
bindend verklaart, 

terwijl, eerste onderdeel, de aan de 
Koning ingevolge de artikelen 3 en 8 van 
de besluitwet van 2 december 1946 ver
leende bevoegdheden bestaan in verorde
ningsbevoegdheden, die gegrond zijn op 
artikel 67 van de Grondwet of, zo niet 
op artikel 78 van de Grondwet; enkel d~ 
Koning die bevoegdheden heeft, krach
tens artikel 25 van de Grondwet; bijge
volg de besluiten waarbij de Koning 
overeenkomstig artikel 8 van de besluit
wet van 2 december 1946 over de bijzon
dere plannen van aanleg beslist en er de 
bindende kracht aan verleent, die het ar
rest erkent, verordenende besluiten zijn· 
zij betrekking hebben op algemene er{ 
onpersoonlijke normen, die toepasselijk 
zijn op alle burgers of op abstract vast
gestelde categorieen burgers, ten deze, 
de burgers die op het in het bijzonder 
plan van aanleg bedoelde grondgebied 
werken willen uitvoeren of in stand hou
den; over die besluiten, bijgevolg, vooraf 
een advies dient te worden gegeven door 
de afdeling wetgeving van de Raad van 
State, zulks overeenkomstig het oor
spronkelijke artikel 2, tweede lid, van de 
wet van 23 december 1946; noch uit de 
vaststellingen van het arrest, noch uit de 
vermelding van de goedkeuring van het 
koninklijk besluit van 5 september 1960, 
waarvan de goedkeuring bekendgemaakt 
is in het Belgisch Staatsblad van 1960, 
blz. 8250, noch uit enig ander regelmatig 
aan het hof van beroep overgelegd gege
ven blijkt dat het koninklijk besluit van 
5 september 1960 voorafgaandelijk voor 
advies aan de afdeling wetgeving van de 
Raad van State is voorgelegd of dat, ge
let op de dringende noodzaak, die forma
liteit niet was vereist; dat koninklijk be
sluit dus artikel 2, tweede lid, van de wet 
van 24 december 1946 schendt; het dus 
nietig is, zodat de hoven en rechtbanken, 
overeenkomstig artikel 107 van de Gron
dwet, de toepassing ervan moeten weige
ren; waaruit volgt dat het arrest, door te 
beslissen dat het koninklijk besluit van 5 
september 1960 geldig is en dat het bin
dende kracht heeft kunnen verlenen aan 
het litigieuze bijzonder plan van aanleg, 

dat, naar eiseres wordt verweten, door 
haar overtreden zou zijn, artikel 2 twee
de lid, van de wet van 23 decembe~ 1946 
voor zoveel nodig, de andere in het mid: 
del. aangewezen bepalingen, met uitzon
dermg van de artikelen 5 en 6 van de 
wet van 18 april 1898, schendt; 

tweede onderdeel, artikel 5 van de wet 
van 18 april 1898, zoals het van kracht 
was bij de goedkeuring van het konink
lijk besluit van 5 september 1960 waar
bij bindende kracht wordt verlee~d aan 
het litigieuze bijzonder plan van aanleg, 
bepaalt dat de koninklijke besluiten wor
den opgesteld en bekendgemaakt in de 
F~anse en in de Vlaamse taal, dat zij 
bmnen de maand hunner dagtekening in 
het Belgisch Staatsblad bekend worden 
gemaakt en dat zij, vanaf de tiende dag 
n.~ ~un bekendmaking, bindend zijn, ten
ZIJ m het besluit een andere termijn is 
bepaald; artikel 6 van dezelfde wet be
paalt dat de koninklijke besluiten, waar
bij niet alle burgers belang hebben bin
dend zijn vanaf hun kennisgeving aan 
de betrokkenen; het koninklijk besluit 
van 5 september 1960, dat van bindende 
aard is en betrekking heeft op alle bur
gers, niet integraal in het Belgisch 
Staatsblad is bekendgemaakt en zelfs in 
de onderstelling dat het geen betrekking 
heeft op alle burgers, uit de vaststellin
gen van het arrest niet blijkt dat het ter 
kennis van eiseres zou zijn gebracht· 
waaruit volgt dat het arrest, door het ko: 
ninklijk besluit van 5 september 1960 ten 
aanzien van eiseres bindend te verkla
ren, hoewel het niet integraal in het Bel
gisch Staatsblad is bekendgemaakt of 
aan eiseres is ter kennis gebracht de ar
tikelen 5 en 6 van de wet van l8 april 
1898 schendt : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door de gemeente Elsene te
gen het middel opgeworpen en hier
uit afgeleid dat het middel van 
belang is ontbloot : 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat een vergunning vereist was om 
openingen te maken in de scheids
wand tussen de twee delen van het 
gebouw, dat Verloo aan de vennoot
schap Colruyt in huur heeft gege
ven; dat het immers om een verbou
wingswerk ging dat niet kan worden 
beschouwd als een eenvoudig in
standhoudings- of onderhoudswerk 
daar de bedoeling en het gevolg er: 
van was dat het achterste gebouw 
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een andere bestemming zou krijgen 
dan die welke het tot dan had; 

Dat het arrest aldus oordeelt dat 
de werken om de openingen te rna
ken, waarmee in 1965 was begon
nen, niet wettig konden worden uit
gevoerd zonder dat een nieuwe 
bouwvergunning werd afgeleverd; 

Dat deze overweging die niet door 
de voorziening wordt bekritiseerd, 
de beslissing verantwoordt dat het 
maken van openingen in de scheids
wand onwettig was, evenals de ver
oordeling van de vennootschap Col
ruyt om die scheidswand in zijn 
vorige staat te herstellen; 

Overwegende dat derhalve de re
den volgens welke het maken van 
openingen in de scheidswand boven
dien in strijd was met de op 25 april 
1961 en 5 mei 1961 afgeleverde ver
gunning en met de voorschriften 
van het bijzonder plan van aanleg, 
ten overvloede was gegeven; 

Dat het middel dat enkel tegen 
een ten overvloede gegeven reden is 
gericht, niet ontvankelijk is, bij ge
brek aan belang; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

II. Op de voorziening van de par
tij Verloo (A.R. nr. 7086): 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, e, van de 
besluitwet van 2 december 1946 betref
fende de stedebouw, zoals zij van kracht 
was tot bij de opheffing ervan bij de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
hoofdvordering van de eerste verweer
ster gegrond verklaart, in zoverre zij ge
richt is tegen tweede verweerster en be
slist dat de tegen deze verweerster 
uitgesproken veroordelingen gemeen
schappelijk zijn en als dusdanig aan ei
ser kunnen worden tegengeworpen, op 
grond onder meer : dat eiser de geldig
heid van het bijzonder plan van aanleg 
en van het koninklijk besluit van 5 sep
tember 1960, waarbij het bindende 
kracht heeft gekregen, betwist; dat eiser 
aanvoert dat de algemene of bijzondere 

voorschriften inzake gezondheidsleer, 
veiligheid en esthetiek, waarvan sprake 
is in het eerste lid, e, van artikel 3 van 
de besluitwet van 2 december 1946, in 
dat plan niet zouden zijn aangegeven; 
dat eisers kritiek niet gefundeerd is; dat 
in de besluitwet van 2 december 1946 
wordt bepaald dat de bijzondere plannen 
van aanleg « in functie van het door 
(hem) beoogde doel » de algemene voor
schriften aangeven waarvan ten deze ge
wag wordt gemaakt; dat eerste verweer
ster terecht doet gelden dat het doel van 
de besluitwet van 2 december 1946 be
treffende de gezondheidsleer, veiligheid 
en esthetiek verwezenlijkt is in de voor
schriften van het litigieuze plan, die het 
gebruik, de bewoning, de afmetingen van 
de gebouwen, de groenstroken, het ge
bruik van bepaalde materialen in de be
trokken wijk (Boondaal) regelen over
eenkomstig de gemeenteverordening (in
zake politie, hygiene en bouw) die de 
gemeente reeds heeft goedgekeurd; dat 
het litigieuze plan moet worden gelezen 
met inachtneming van de grafische voor
stelling en geschreven voorschriften er
van, met name artikel 2, nu iedere bepa
ling moet worden gelezen met inachtne
ming van het geheel, 

terwijl artikel 3, e, van de besluitwet 
van 2 december 1946 bepaalt dat de bij
zondere plannen van aanleg de algeme·· 
ne of bijzondere voorschriften aangeven 
in verband met de gezondheidsleer, vei
ligheid en esthetiek, met inachtneming 
van het door dat besluit nagestreefde 
doel; die voorschriften in het plan hetzij 
geschreven, hetzij grafisch moeten voor
komen; het bijzonder plan van aanleg 
echter niet voldoet aan de vereisten van 
voormeld artikel 3, als het voor de voor
schriften in verband met de gezondheids
leer, veiligheid en esthetiek alleen maar 
verwijst naar andere documenten, zoals 
de bestaande gemeenteverordeningen 
(inzake politie, hygiene en bouw); het be
streden arrest de overeenstemming van 
het litigieuze bijzonder plan van aanleg 
met het voormelde voorschrift enkel doet 
steunen op de omstandigheden, ener
zijds, dat de voorschriften van het plan 
het gebruik, de bewoning, de afmetingen 
van de gebouwen, de groenstroken en 
het gebruik van bepaalde materialen re
gelen « overeenkomstig de gemeentever
ordeningen (van politie, hygiene en 
bouw), die reeds door (de gemeente) zijn 
aangenomen » en, anderzijds, dat reke
ning moet worden gehouden met artikel 
2 van de geschreven voorschriften van 
het plan waarin ten hoogste in verband 
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met hygiene, veiligheid en esthetiek 
wordt bepaald dat « voor zover daarvan 
in het onderhavige plan wordt afgewe
ken, elk bouwwerk moet voldoen aan de 
voorwaarden van de algemene bouwver
ordening van de gemeente, die van 
kracht is op het ogenblik dat de aan
vraag tot het verkrijgen van een bouw
vergunning is ingediend »; waaruit volgt · 
dat het bestreden arrest, dat beslist dat 
het bijzonder plan van aanleg overeen
stemt met de bepalingen van artikel 3, e, 
van de besluitwet van 2 december 1946, 
zonder vast te stellen dat de voorschrif
ten inzake hygiene, veiligheid en esthe
tiek, in het plan voorkomen, niet naar 
recht is verantwoord (schending van arti
kel 3, e, van de besluitwet van 2 decem
ber 1946) : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door de gemeente Elsene te
gen het middel opgeworpen en hier
uit afgeleid dat het middel van 
belang is ontbloot : 

Overwegende dat het middel en
kel gericht is tegen de reden van 
het arrest volgens welke de in 1965 
uitgevoerde werken in strijd waren 
met het bijzonder plan van aanleg 
op grondslag waarvan de bouwver
gunning is afgegeven; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het derde middel van de voorzie
ning van de vennootschap Colruyt 
volgt dat die reden ten overvloede is 
gegeven; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 18 van de 
besluitwet van 2 december 1946 betref
fende de stedebouw, zoals het van kracht 
was tot de opheffing ervan bij de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en de stede
bouw, 97 en 107 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, zegt 
dat de hoofdvordering van eerste ver
weerster gegrond is in zoverre zij gericht 
is tegen tweede verweerster, en beslist 
dat de tegen deze uitgesproken veroorde
lingen gemeenschappelijk zijn en als 
dusdanig aan eiser kunnen worden te
gengeworpen, op grond onder meer dat 
het maken van openingen in de scheids
wand tussen het hoofdgebouw en het 
achterliggend gebouw strijdig is met de 

vergunning van 25 april en 5 mei 1961 
waarin als voorwaarde is gesteld dat d~ 
winkel ten hoogste 17 meter diep zou 
zijn; dat eiser ten onrechte betoogt dat 
die vergunning, die op 25 april 1961 door 
de minister van Openbare Werken en op 
5 mei 1961 door de gemeente Elsene is 
afgegeven, niet noodzakelijk zou geweest 
zijn en dat de erin voorkomende beper
kingen geen wettige grondslag zouden 
hebben; dat tot in 1961 het pand van 
40,50 meter diep bestond uit een hoofd
gebouw aan de voorkant, dat tot woning 
diende, en een achtergebouw tegen het 
eerste gebouw aan, bestemd voor een 
werk- of bewaarplaats; dat ingevolge de 
door voormelde vergunning toegelaten 
werken de benedenverdieping van het 
hoofdgebouw (alsmede de gevel) omge
bouwd werd in een winkel van 17 meter 
diep; dat zodanige werken, die volgens 
de plans van een architect zijn uitge
voerd, geen « eenvoudige instandhou
dings- of onderhoudswerken • waren, de 
enige werken waarop de besluitwet van 
2 december 1946 niet van toepassing is, 
maar vielen onder het begrip « bouwen », 
bedoeld in artikel 18 van die besluitwet, 

terwijl artikel 18 van het koninklijk 
besluit van 2 december 1946 bepaalt dat 
• niemand mag bouwen, afbreken of we
deropbouwen • zonder voorafgaande ge
schreven en uitdrukkelijke toelating van 
de minister van Openbare Werken of 
van zijn afgevaardigde; die bepaling, in 
tegenstelling met artikel 44 van de wet 
van 29 maart 1962, niet voorziet in een 
bouwvergunning voor « verbouwingen 
van een bestaande waning, met uitzonde
ring van instandhoudings- en onder
houdswerken »; voor de door eiser uitge
voerde verbouwingswerken dus geen 
bouwvergunning vereist was; de vergun
ning van 25 april en 5 mei 1961 dus niet 
noodzakelijk was, de erin voorkomende 
beperkingen geen wettelijke grondslag 
hebben en het hof van beroep er dus, 
overeenkomstig artikel 107 van de Grand
wet, geen rekening mocht mee houden; 
waaruit volgt dat het bestreden arrest, 
dat verklaart dat werken in strijd zijn 
met een voorwaarde van een bouwver
gunning, die geen wettelijke grondslag 
heeft (schending van artikel 107 van de 
Grondwet), niet naar recht is verant
woord (schending van artikel 18 van de 
besluitwet van 2 december 1946): 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door de gemeente Elsene te-
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gen het middel opgeworpen en hier
uit afgeleid dat dit middel van 
belang is ontbloot: 

Overwegende dat het middel en
kel is gericht tegen de reden van 
het arrest, volgens welke de litigieu
ze werken in strijd waren met de 
voorschriften van de bouwvergun
ning van 25 april en 5 mei 1961; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het derde middel van de voorzie
ning van de vennootschap Colruyt 
volgt dat die reden ten overvloede is 
gegeven; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel volgens hetwelk de rechter de oor
zaak van een vordering niet mag wijzi
gen, van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de rechten van de verdediging, 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de rechter geen uitspraak mag 
doen over niet gevorderde zaken en van 
de artikelen 702, 807, 1138, 2•, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat het bestreden arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
hoofdvordering van eerste verweerster 
gegrond verklaart, voor zover zij gericht 
is tegen tweede verweerster en bes!ist 
dat de tegen deze verweerster uitgespro
ken veroordelingen gemeenschappelijk 
zijn en als zodanig aan eiser kunnen 
worden tegenworpen, op grond onder 
meer : dat het maken van openingen in 
de scheidswand tussen het hoofdgebouw 
en het achtergebouw strijdig is met de 
voorschriften van het bijzonder plan van 
aanleg, 

terwijl, eerste verweerster, Lowe! in de 
gedinginleidende dagvaarding als in 
haar conclusies voor de eerste rechter en 
voor het hof van beroep, haar vordering 
enkel hierop heeft gegrond dat de inde
ling van het litigieuze pand, na voormel
de verbouwing, niet meer overeenstemt 
met de voorwaarden van de bouwvergun
ning van 25 april en 5 mei 1961; het be
streden arrest, door de vordering van 
eerste verweerster aan te nemen op 
grond dat de litigieuze werken in strijd 
met het bijzonder plan van aanleg zijn 
uitgevoerd, aldus de oorzaak van de vor
dering wijzigt; waaruit volgt dat het be
streden arrest, door eiser om voormelde 

red en en te veroordelen, 1" het algemeen 
rechtsbeginsel schendt volgens hetwelk 
de rechter geen uitspraak mag doen over 
niet gevorderde zaken (schending van de 
in het middel aangewezen bepalingen en 
inzonderheid van het algemeen rechtsbe
ginsel en van de artikelen 807 en 1138, 
inzonderheid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek); 2• op onwettige wijze de oor
zaak van de tegen eiser gerichte verde
ring, dit wil zeggen de juridische grand
slag van die vordering wijzigt en, derhal
ve, de rechten van de verdediging en het 
algemeeri rechtsbeginsel volgens hetwelk 
de rechter geen uitspraak mag doen over 
niet gevorderde zaken, miskent (schen
ding van de in het middel aangewezen 
bepalingen en inzonderheid van de alge
mene rechtsbeginsels en van de artike
len 702, 807 en 1138, 2•, van het Gerech
telijk Wetboek waarvan in het middel 
sprake is): 

Overwegende dat verweerster, zo
wel in haar tweede conclusie voor 
de eerste rechter als in haar derde 
appelconclusie, haar vordering niet 
enkel steunde op de schending van 
de voorwaarden van de in 1961 afge
leverde bouwvergunning, maar ook 
op de niet-naleving van de voor
schriften van het bijzonder plan van 
aanleg; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, van het al
gemeen beginsel van rechtsmisbruik en 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
hoofdvordering van eerste verweerster 
gegrond verklaart, in zoverre zij gericht 
is tegen tweede verweerster, en beslist 
dat de tegen deze verweerster uitgespro
ken veroordelingen gemeenschappelijk 
zijn en als zodanig aan eiser kunnen 
worden tegengeworpen, op grond, onder 
meer : dat eisers bewering dat de rechts
vordering van de gemeente Elsene op 
misbruik van recht zou neerkomen, niet 
gegrond is; dat eerste verweerster van 
haar recht geen misbruik maakt wan
neer zij de in het algemeen belang uitge
vaardigde voorschriften van het bijzon
der plan van aanleg poogt te doen 
naleven; dat het hof van beroep niet mag 
oordelen of wijzigingen van bepaalde 
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voorschriften gepast zouden zijn, het
geen, ten deze, trouwens niet is aange
toond, 

terwijl de uitoefening van een recht op 
een wijze, die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de normale uitoefening 
van dat recht door een voorzichtig en 
toegewijd mens, rechtsmisbruik is; het, 
om te beslissen dat er geen misbruik 
van recht is, niet voldoende is vast te 
stellen dat het uitgeoefende recht berust 
op « in het algemeen belang uitgevaar
digde » voorschriften; er, integendeel, 
moet worden nagegaan of « de uitoefe
ning » van dat recht, in de bijzondere 
omstandigheden van het geval, normaal 
is dan wei, integendeel, een misbruik 
van recht oplevert, ongeacht het doel 
van de uitgevaardigde voorschriften 
waarin dit recht is neergelegd; waaruit 
volgt dat het bestreden arrest, dat eisers 
verweer volgens hetwelk eerste verweer
ster rechtsmisbruik begaat, verwerpt op 
grond aileen dat de poging om in het al
gemeen belang uitgevaardigde voor
schriften te doen naleven, geen rechts
misbruik is, niet naar recht is verant
woord (schending van het algemeen 
beginsel inzake rechtsmisbruik en, voor 
zoveel nodig, van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, waarin 
van dat beginsel toepassing wordt ge
maakt): 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat de gemeente Elsene van haar 
recht geen misbruik maakt bij haar 
poging om de in het algemeen be
lang uitgevaardigde voorschriften 
van het bijzonder plan van aanleg 
te doen naleven; 

Dat het arrest bovendien erop 
wijst: dat uit een arrest van de 
Raad van State blijkt dat verweer
ster zich tevens ertegen heeft verzet 
dat in dezelfde wijk een andere su
permarkt werd gevestigd; dat het 
feit dat de gemeente Elsene heeft 
willen discrimineren, niet is aange
toond; dat evenmin is bewezen dat 
vertraging bij het onderzoek van de 
zaak voor de eerste rechter zou te 
wijten zijn aan de gemeente Elsene; 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen en beschouwingen blijkt dat, 
om te beslissen dat de rechtsvorde
ring van de gemeente Elsene geen 
misbruik van recht oplevert, het ar
rest niet enkel rekening heeft ge-

houden met het bij de uitvaardiging 
van de voorschriften van het plan 
van aanleg nagestreefde doel, maar 
ook met de wijze waarop de daaruit 
voor de gemeenteoverheid voort
vloeiende rechten zijn uitgeoefend, 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van de erin vermelde feite
lijke gegevens, met een onaantast
bare beoordeling beslist dat de ge
meente Elsene de normale uitoefe
ning van haar recht niet is te buiten 
gegaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt iedere ei
sende partij in de helft van alle kos
ten. 

27 juni 1985 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Simont, Kirkpatrick en 
DeBruyn. 

Nr. 657 

1 • KAMER - 27 juni 1985 

1° 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. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID TEGEN EEN MIDDEL OPGEWOR
PEN, MAAR GEGROND OP WETTELIJKE BEPA
LINGEN BETREFFENDE DE ONTVANKELIJK
HEID VAN HET CASSATIEBEROEP - GROND 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET AAN
NEEMBAAR. 
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3° OVEREENKOMST VERBINDENDE 

KRACHT - RECHTER DIE OP EEN IN DE 
OVEREENKOMST NIET VOORKOMENDE VER
EISTE STEUNT OM DE RECHTEN EN VERBIN
TENISSEN VAN PARTIJEN VAST TE STELLEN 
- SCHENDING VAN ART. 1134 B.W. 

lo Niet aanneembaar is de tegen een 
middel opgeworpen grand van niet-ont
vankelijkbeid, waarvan bet onderzoek 
onafscheidbaar is van bet onderzoek 
van dat middel (1). 

2° Niet aanneembaar is de grand van 
niet-ontvankelijkheid, die tegen een 
middel is opgeworpen en steunt op 
wettelijke bepalingen betreffende de 
ontvankelijkheid van bet cassatiebe
roep. 

3° De verbindende kracbt van een tussen 
partijen gesloten overeenkomst betref
fende een verkoop-f.o.b.-losbaven, 
wordt door bet arrest miskend wan
neer bet aan een van die partijen ver
plicbtingen oplegt waarvan in die clau
sule geen sprake is, zoals de verplicb
ting te zorgen voor een verpakking die 
bestand is tegen bet vervoer tot op de 
plaats van bestemming (2). 

{PRODUITS DOLOMITIQUES DE MERLEMONT N.V. 
T. ACIERAS PAZ DEL RIO N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7207) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1137, 
1349, 1353, 1582, 1603, 1604, 1606, 1608, 
1609, 1614, 1615, 1624, 1625, 1641 tot 1648, 
2219, 2242 tot 2259 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, van het 
beschikkingsbeginsel en van het alge
meen beginsel inzake de eerbiediging 
van het recht van verdediging, 

(1) Zie Cass., 26 jan. 1984, A.R. nr. 6965 
(A.C., 1983-84, nr. 282). 

(2) Zie Cass., 13 mei 1976 (A.C., 1976, 1019); 
zie ook CAEYMAEX, Les principes de la vente 
f.o.b., nr. 93, biz. 60 e.v.; FREDERICQ, Principes 
de droit commercial, bd. 1, nr. 203; contra DE 
PAGE, Traite, bd. IV, nr. 26, biz. 49. 

doordat het arrest, nadat het heeft 
vastgesteld dat eiseres aan verweerster 
300 ton dolomiet, die bestemd was voor 
haar fabriek te Belencito, f.o.b. Antwer
pen had verkocht, dat de goederen in 
1.039 vaten over zee waren verzonden tot 
in de haven van Santa Marta in Colum
bie, dit is de plaats waar men overeenge
komen was de goederen in ontvangst te 
nemen, dat bij de inontvangstneming op 
4 oktober 1976 was vastgesteld dat er op 
1.039 vaten 43 in slechte staat waren, dat 
de koper in september, oktober en de
cember de overige vaten langs de weg en 
per spoor had vervoerd tot in Belencito 
waar nog zichtbare gebreken werden 
vastgesteld bij 100 vaten (noot A.P.R. 
van 8 oktober 1976), dat de firma Corey
rna - lasthebber van de verkoper in Co
lumbie, die bevoegd was om de door de 
koper aangevoerde gebreken vast te stel
len en de aan de verkoper door te zen
den klachten op te tekenen -, in okto
ber 1976 door de koper ervan verwittigd 
werd dat het produkt wegens vochtig
heid in slechte staat verkeerde, inder
daad zodanige hydratatie in november 
1976 heeft vastgesteld, op grond van de 
overweging dat de koper de zichtbare ge
breken bij de 43 vaten in Santa Marta 
had doen constateren en binnen korte 
termijn protest had aangetekend tegen 
het verborgen gebrek te wijten aan de 
hydratatie van de recht van de goederen, 
de vordering, die verweerster op 7 februa
ri 1978 had ingesteld, ontvankelijk en 
gegrond verklaart, zowel wegens niet-na
koming van de verbintenis tot aflevering, 
als krachtens vrijwaring voor verborgen 
gebreken, bijgevolg, de verkoop ontbon
den verklaart ten nadele van eiseres en 
deze ertoe veroordeelt om aan verweer
ster de tegenwaarde in Belgische frank 
van 73.565,29 US-dollar in hoofdsom, be
nevens de rente, te betalen, op grond : 
1° dat bij de f.o.b.-verkoop de goederen 
voor risico blijven van de verkoper tot de 
inontvangstneming door de vervoerder, 
op welk ogenblik zij dan aan de koper 
worden afgeleverd, dat evenwel, ten de
ze, Santa Marta, haven van bestemming, 
als plaats van inontvangstneming was 
aangeduid, 2° dat het leveren van een 
zaak met een zichtbaar gebrek een te
kortkoming aan de afleveringsverplich
ting is, 3o dat eiseres, die wist dat het 
dolomiet te Belencito moest worden ge
bruikt en dat hydratatie zeer slecht was 
voor het verkochte produkt, aldus de re
sultaatsverbintenis aanging om de goe
deren in Belencito te doen toekomen in 
vaten en hermetiscb gesloten zakken, zo-



1512 HOF VAN CASSATIE Nr. 657 

dat er geen hydratatie mogelijk was, dat 
de vaten niet mochten opengemaakt wor
den voor de aanvaarding voordat zij in 
de fabriek van bestemming toekwamen, 
zodat de verbintenis van eiseres, niette
genstaande de f.o.b.-clausule, niet kon 
beperkt worden tot de aflevering te San
ta Marta, en betekende dat noodzakelijk 
moest worden gezorgd voor een verpak
king die hestand was tegen het vervoer 
per vrachtwagen of per spoor, en zulks 
tot in Belencito, 4" dat een gebrek aan 
overeenstemming, dat pas na gebruik 
van het materiaal kan worden beoor
deeld, strookt met het begrip « verborgen 
gebrek », dat, ongeacht de bij de 43 va
ten vastgestelde zichtbare gebreken, 
moet worden nagegaan of het dolomiet 
geschikt is voor zijn gebruik, 5" dat uit 
de opeenvolgende feiten - waaronder : 
de aankomst. te Santa Marta op 31 au
gustus 1976, interne nota's van de koper 
in oktober 1976, de vaststelling op 4 no
vember 1976 door Coreyma van de reden 
van de klacht, de betwisting van de fei
ten door de verkoper op 17 december 
1976, de weigering in april 1977 door de 
verkoper van een door de koper voorge
stelde expertise en de door het eenzijdig 
deskundigenonderzoek op verzoek van 
de koper, het door de koper in juli 1977 
gedane verzoek om schadeloosstelling en 
de weigering van de verkoper in septem
ber 1977 -, het bewijs voortvloeit dat 
het dolomiet niet de vereiste eigenschap
pen had op het ogenblik dat het kon 
worden onderzocht, dat wil zeggen in ok
tober 1976, te Belencito, 6" dat de verko
per zich niet kan beroepen op een ver
traging bij het instellen van de rechts
vordering, aangezien de eerste klachten 
bij de bevoegde persoon binnen een ta
melijk korte tijd zijn binnengekomen en 
de rechtsvordering niet kon vervallen 
wegens voortdurende klachten en het 
voeren van onderhandelingen met het 
oog op een minnelijke regeling, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
enerzijds, aan eiseres een tekortkoming 
verwijt aan haar afleveringsverplichting 
in verband met 43 vaten met zichtbare 
gebreken, die zijn vastgesteld bij hun in
ontvangstneming in Sante Marta en, an
derzijds, haar, wat de vrijwaring voor ge
borgen gebreken betreft, aansprakelijk 
verklaart voor het verborgen gebrek als 
de hydratatie van de rest van de goede
ren, ten gevolge van de gebrekkige ver
pakking, zonder te antwoorden op het 
middel in de conclusie in hoger beroep 
van eiseres volgens hetwelk verweerster 
tot slot bij 146 + 420 + 432, in totaal 998 

vaten, zichtbare gebreken aanvoerde, 
die, in de onderstelling dat zij bestonden 
bij de aankomst in Santa Marta, bij de 
inontvangstneming hadden moeten aan
gegeven zijn, zodat de verkoper, indien 
hij geen klachten had, niet moest in
staan voor die zichtbare gebreken, noch 
voor de gevolgen ervan, ten deze, de 
hydratatie van het produkt; dat gebrek 
aan antwoord op de conclusie van eise
res artikel 97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, in een f.o.b.-ver
koop-haven van inlading, de verplichtin
gen van de verkoper, waaronder de ver
bintenis tot aflevering met overdracht 
van de daaraan verbonden risico's, in be
ginsel volledig ten uitvoer worden ge
bracht in de haven van inlading; in af
wijking daarvan, de aanvaarding-inont
vangstneming om vast te stellen dat de 
verkoper zijn afleveringsverbintenis is 
nagekomen, in gemeenschappelijk over
leg van partijen kan gebeuren in de ha
ven van bestemming; de afleveringsver
bintenis van de verkoper, ten deze ten 
uitvoer wordt gelegd door de aflevering 
op de plaats die was vastgesteld voor de 
aanvaarding-inontvangstneming van de 
overeengekomen goederen, die op de 
kosten van de verkoper derwijze waren 
verpakt dat zij geschikt waren voor het 
vervoer naar die plaats en de risico's, in 
elk geval, bij de aflevering op de koper 
overgaan; de omstandigheid dat onzicht
bare gebreken van de goederen desnoods 
kunnen vastgesteld worden op de plaats 
waar zij worden aangewend, niet tot ge
volg heeft dat de afleveringsverbintenis 
de verkoper ertoe zou verplichten de 
overeengekomen goederen af te leveren 
op een andere plaats dan de voor de aan
vaarding-inontvangstneming vastgestelde 
plaats, zoals de plaats waar ze worden 
gebruikt, nadat de koper ze heeft ver
voerd tussen de plaats van aanvaarding 
en de plaats van gebruik, zelfs al is deze 
door de verkoper gekend, en die op kos
ten van de verkoper zodanig zijn verpakt 
dat zij door de koper kunnen worden 
vervoerd tussen de plaats, die is vastge
steld voor de aanvaarding-inontvangstne
ming, en de plaats van gebruik, zelfs al 
is deze door de verkoper gekend, en de 
verkoper niet moet instaan voor de risi
co's of voor de gebreken waarvan het be
staan is gebleken na de aflevering op de 
voor de aanvaarding vastgestelde plaats; 
het arrest, om eiseres aansprakelijk te 
verklaren wegens de f.o.b.-verkoop Ant
werpen van goederen, die de koper na 
het overeengekomen zeevervoer in de 
Columbiaanse haven Santa Marta moest 
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aanvaarden, beslist heeft dat zij tot een 
resultaatsverbintenis was gehouden, na
melijk dat zij de goederen in vaten en 
hermetisch gesloten zakken diende te 
vervoeren om zonder hydratatie toe te 
komen in Belencito, de plaats waar de 
koper ze zou gebruiken na het vervoer 
door die koper van Santa Marta naar 
Belencito, de gevolgen en de verbinden
de kracht van de tussen partijen geslo
ten f.o.b.-verkoop miskent en aan eiseres 
verplichtingen oplegt waartoe zij noch 
wettelijk noch contractueel verbonden 
was en derhalve de artikelen 1134, 1135, 
1137, 1582, 1603, 1604, 1606, 1608, 1609, 
1614, 1615, 1624, 1625 en 1641 tot 1647 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; ge
steld - quod non - dat de f.o.b.-verko
per van goederen, die in de haven van 
bestemming moeten worden afgeleverd 
en aanvaard, verplicht is ervoor te zor
gen dat zij behoorlijk verpakt zijn, zulks 
niet enkel voor het vervoer tot in de ha
ven van bestemming, maar ook, als hij 
de plaats kent waar de goederen door de 
koper zullen gebruikt worden, behoorlijk 
verpakt voor het vervoer van de haven 
van bestemming naar die waar zij ge
bruikt worden, dan nog zal de aanvaar
ding, indien de koper in de haven van 
bestemming geen voorbehoud heeft ge
maakt, het feit dat de goederen eventu
eel niet behoorlijk verpakt zijn voor het 
vervoer tussen de haven van bestem
ming en de plaats van gebruik, dekken; 
zodanige aanvaarding aan de koper het 
recht ontneemt om zich erop te beroepen 
dat de goederen niet behoorlijk waren 
verpakt en dat de verkochte zaak ge
brekkig kon zijn toen zij op de plaats 
van gebruik aankwam, ten gevolge van 
een vervoer waarvan de risico's niet ten 
laste vallen van de verkoper, ongeacht of 
het gaat om de verbintenis tot aflevering 
van de goederen dan wel om de op de 
verkoper rustende vrijwaring voor de 
verborgen gebreken; het arrest dat, na te 
hebben vastgesteld dat de koper de goe
deren, die de verkoper in de haven van 
bestemming had afgeleverd, had aan
vaard onder het enkele voorbehoud dat 
43 vaten op 1.039 zichtbare gebreken ver
toonden, eiseres als f.o.b.-verkoper van 
die goederen niet wettig aansprakelijk 
kon verklaren wegens het verborgen ge
brek, namelijk de hydratatie van het dol
omiet als gevolg van het gebrek aan 
waterdichtheid van de verpakking bij de 
aankomst op de plaats van gebruik, na 
vervoer op risico van de koper van uit de 
haven van bestemming, zonder misken
ning van de gevolgen en van de verbin
dende kracht van de tussen partijen ge-

sloten f.o.b.-verkoop, of aan eiseres geen 
verplichtingen kon opleggen waartoe zij 
noch wettelijk noch contractueel verbon
den was (schending van de artikelen 
1134, 1135, 1137, 1582, 1603, 1604, 1606, 
1608, 1609, 1614, 1615, 1624, 1625 en 1641 
tot 1647 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest, nu het en
kel zegt dat de eerste klachten van de 
koper binnen tamelijk korte tijd zijn 
geuit en dat de rechtsvordering niet kon 
vervallen zijn wegens voortdurende 
klachten en het voeren van onderhande
lingen, de korte termijn, die het ten deze 
toepasselijk acht, niet aangeeft en aldus 
niet antwoordt op de middelen in de ap
pelconclusie van eiseres waarin zij de 
appelrechter erom verzoekt die termijn 
vast te stellen op drie maand, rekening 
houdende met de aard van het gebrek of 
ten hoogste zes maanden, gelet op de ge
bruiken van de plaats van de verkoop, 
zoals zij in het Burgerlijk Wetboek en in 
het Columbiaans Wetboek van Koophan
del zijn vastgesteld; dit gebrek aan ant
woord op de conclusie een schending van 
artikel 97 van de Grondwet is; 

vierde onderdeel, de bij artikel 1648 
van het Burgerlijk Wetboek voorgeschre
ven korte termijn voor het instellen van 
_de rechtsvordering tot vrijwaring we gens 
verborgen gebreken een vervaltermijn is, 
waarvan de loop niet kan worden gestuit 
of geschorst; door te beslissen dat de ter
mijn niet kon vervallen wegens voortdu
rende klachten en het voeren van onder
handelingen met het oog op een minne
lijke regeling, het arrest derhalve de 
artikelen 1648, 2219 en 2242 tot 2259 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; onge
acht de onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter van het vertrekpunt en 
de duur ervan, de bij artikel 1648 van 
het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven 
termijn voor het instellen van de rechts
vordering wegens koopvernietigende ge
breken, in elk geval, noch geschorst 
noch onderbroken kan worden door een
voudige, zelfs voortdurende klachten van 
de koper, aangezien er van zodanige 
schorsing enkel sprake kan zijn als er 
ten gevolge van die klachten echte on
derhandelingen gevoerd zijn tussen ko
per en verkoper met het oog op een min
nelijke regeling; onderhandelingen im
mers overleg, besprekingen en beraad 
onderstellen waardoor aan de koper te 
verstaan wordt gegeven dat de verkoper 
een minnelijke regeling wil treffen; een 
herhaalde eenzijdig-a klacht geen onder-
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handelingen zijn; zowel in de eigen gran
den van de appelrechters, als in de 
uiteenzetting der feiten door de eerste 
rechter waarnaar zij verwijzen, wordt 
vastgesteld dat eiseres reeds vanaf de
cember 1976 over de feiten had geklaagd, 
dat zij niet had willen tegenwoordig zijn 
bij het door de koper voorgestelde des
kundigenonderzoek op tegenspraak en 
dat zij, in september 1977, de door de ko
per in juli 1977 ingediende vordering tot 
schadeloosstelling had afgewezen; het ar
rest, uit die gegevens, niet logisch of 
wettig kon afleiden dat er onderhande
lingen aan de gang waren met het oog 
op een minnelijke regeling waardoor de 
korte termijn van artikel 1648 van het 
Burgerlijk Wetboek geschorst of gestuit 
zou zijn, zonder de artikelen 1349, 1453, 
1648, 2219 en 2242 tot 2259 van het Bur
gerlijk Wetboek te schenden; dat boven
dien, nu verweerster de inachtneming 
door haar van de korte termijn, ten deze, 
enkel had verantwoord door beschouwin
gen over de intrinsieke duur van die ter
mijn, en over de schorsing ervan ten ge
volge van haar klachten, zonder zich te 
beroepen op het bestaan van onderhan
delingen met het oog op een minnelijke 
regeling, het arrest niet kon steunen op 
de schorsende of stuitende werking van 
zodanige onderhandelingen om de excep
tie van eiseres, dat de vordering te laat 
was ingesteld, af te wijzen zonder het 
beginsel van de autonomie der partijen 
of het algemeen beginsel inzake het 
recht van verdediging te schenden; 

vijfde onderdeel, enkel het ten tijde 
van de aflevering bestaande gebrek aan
leiding kan geven tot de vrijwaring van 
de verkoper wegens verborgen gebreken; 
het arrest, dat vaststelt dat die afleve
ring moest plaatshebben te Santa Marta, 
te weten op de plaats die was vastge
steld voor de aanvaarding-inontvangstne
ming, waar de goederen op 31 augustus 
1976 waren toegekomen, en dat vervol
gens oordeelt dat door vermoedens is be
wezen « dat het door P.D.M. geleverde 
dolomiet niet de gewenste eigenschap
pen had toen het mogelijk was het dolo
miet te onderzoeken, te weten te Belen
cite, vanaf oktober 1976 », aldus het 
tijdstip waarop het gebrek kon worden 
vastgesteld, verwart met het tijdstip 
waarop het gebrek moest bestaan om 
aanleiding te geven tot de vrijwaring van 
de verkoper; het arrest, nu het niet heeft 
vastgesteld dat het gebrek hestand op 
het ogenblik dat de goederen op 31 au
gustus 1976 te Santa Marta zijn afgele-

verd, de artikelen 1641, 1643, 1644, 1645, 
1647 en 1648 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Over de eerste grand van niet-ont
vankelijkheid, door verweerster te
gen het middel opgeworpen en hier
uit afgeleid dat het middel, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is doordat, in de onderstelling dat 
het arrest niet kon oordelen dat de 
resultaatsverbintenis waartoe eise
res was gehouden, betrekking had 
op de vrijwaring voor de verborgen 
gebreken, de ontbinding van de ver
koop ten nadele van de verkoper, in 
elk geval, zou verantwoord zijn op 
de basis van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek en het, derhal
ve, overbodig is te onderzoeken of 
de bij artikel 1648 van dat wetboek 
voorgeschreven korte termijn ge
schorst is ten gevolge van de voort
durende klachten van verweerster 
of het bestaan van onderhandelin
gen met het oog op een minnelijke 
regeling, nu de verj aring van de vor
dering tot ontbinding van de koop 
verjaart door verloop van dertig ja
ren: 

Overwegende dat het middel loo
chent dat eiseres, ter uitvoering van 
de clausule f.o.b.-loshaven, ertoe ge
houden was de goederen zonder 
enig gebrek af te leveren op de 
plaats waar ze door de koper zou
den worden gebruikt en dat zij daar
door een resultaatsverbintenis had 
aangegaan; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het onderzoek van de grand van 
niet-ontvankelijkheid onafscheid
baar is van het onderzoek van het 
middel; 

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

Over de tweede grand van niet
ontvankelijkheid door verweerster 
tegen het middel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat dit middel niet 
ontvankelijk is, gezien de artikelen 
608 en 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek, daar de gevolgen van de 
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f.o.b.-verkoop niet wettelijk geregle
menteerd zijn : 

Overwegende dat de artikelen 608 
en 1080 van het Gerechtelijk Wet
hoek betrekking hebben op de ont
vankelijkheid van de voorziening; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid, die tegen het middel is ge
richt, derhalve, niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel : 
W at het tweede onderdeel be

treft : 
Overwegende dat, uit de gegevens 

van de zaak, zoals de eerste rechter 
ze heeft uiteengezet in bewoordin
gen die de appelrechters integraal 
hebben overgenomen, blijkt dat de 
partijen zijn overeengekomen dat de 
verkochte goederen door en op kos
ten van de verkoper tot in Santa 
Marta (Columbie), de haven van be
stemming, zouden worden verzon
den, en daar in ontvangst zouden 
worden genomen na aanvaarding 
door de koper; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat de koper eiseres had gewezen 
op het belang dat hij hechtte aan de 
kwaliteit van het produkt en op de 
noodzaak dat dit produkt door een 
behoorlijke verpakking beveiligd 
was tegen het gevaar voor hydrata
tie, zodanig dat zij op de hoogte was 
van de eventuele schadelijke gevol
gen van dat verschijnsel voor het 
dolomiet; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de verkoper, door onder die 
voorwaarden te contracteren, zich 
verbond tot een resultaatsverbinte
nis, namelijk de verbintenis om, ge
let op de aard van de goederen, de 
goederen te Belencito (plaats waar 
zij zouden gebruikt worden) te doen 
toekomen in vaten en hermetisch 
gesloten zakken om hydratatie te 
vermijden; dat die verbintenis om 
de zaak zonder enig gebrek te leve
ren, die op elke ter zake gespeciali
seerde fabricant of verkoper rust, 
derhalve, niettegenstaande de f.o.b.
clausule, zoals zij door eiseres werd 
opgevat, niet kan worden beperkt 

tot de aflevering te Santa Marta; dat 
de vaten met het dolomiet, immers, 
om verder hermetisch te blijven, zo
als het hoorde, niet mochten open
gedaan worden voor aanvaarding, 
voordat zij in de fabriek van be
stemming toekwamen; dat het feit 
dat de koper niet heeft geprotes
teerd op de plaats waar en op het 
ogenblik dat de aanvaarding moest 
geschieden, hem niet het recht ont
neemt een vordering in te stellen 
wegens de gebreken, die hij mate
rieel niet heeft kunnen vaststellen 
of doen vaststellen op de plaats en 
het ogenblik, zoals was overeenge
komen; dat weliswaar te Santa Mar
ta bij drieenveertig vaten en te Be
lencito bij honderd vaten zichtbare 
gebreken zijn vastgesteld; dat de 
vraag niet was of de vaten al dan 
niet in slechte staat waren, maar 
wel of het dolomiet daarin voor het 
gebruik was geschikt; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat eiseres « haar resul
taatsverbintenis diende uit te voeren 
tot op de plaats van bestemming 
van het produkt, te weten Belenci
to » en dat die verbintenis « bete
kende dat zij moest zorgen voor een 
verpakking die hestand was tegen 
het vervoer op die plaats, terwijl het 
vervoer per vrachtwagen of per 
spoor, ten deze, een vervoermiddel 
was waarvan de gevolgen te voor
zien waren », aan eiseres verplich
tingen oplegt waarvan geen sprake 
was in de tussen partijen overeenge
komen f.o.b.-clausule-loshaven en al
dus de verbindende kracht van de 
tussen partijen wettelijke bedongen 
overeenkomst schendt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 
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27 juni 1985 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Das
sesse en Simont. 

Nr. 658 

1 • KAMER - 27 juni 1985 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
E.E.G.-VERDRAG - VERORDENINGEN VAN DE 
MINISTERRAAD VAN DE GEMEENSCHAP -
VERORDENING NR. 17 VAN 6 FEBRUARI 1962, 
ART. 9 - MEDEDINGINGSREGELS - DOOR DE 
COMMISSIE GEEN PROCEDURE INGELEID 
KRACHTENS DE ARTT. 2, 3 OF 6 VAN DIE VER
ORDENING - BEVOEGDHEID VAN DE AUTORI
TEITEN VAN DE LID-STATEN VAN DE GEMEEN
SCHAP OM DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 85, 
LID 1, VAN HET VERDRAG TOE TE PASSEN. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
E.E.G.-VERDRAG - VERORDENINGEN VAN DE 
MINISTERRAAD VAN DE GEMEENSCHAP -
VERORDENING NR. 17 VAN 6 FEBRUARI 1962, 
ART. 9, LID 3 - NATIONALE AUTORITEITEN 
BEVOEGD OM DE BEPALINGEN VAN ART. 85, 
LID 1, VAN HET VERDRAG TOE TE PASSEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK OE
FENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN 
REDEN - NIET ONTVANKEL!JK M!DDEL. 

4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
E.E.G.-VERDRAG- VERORDENINGEN VAN DE 
MINISTERRAAD VAN DE GEMEENSCHAP -
VERORDENING NR. 17 VAN 6 FEBRUARI 1962, 
ART. 4, LID 2 - MEDEDINGINGSREGELS -
MOGEL!JKHEID DAT EEN AFSPRAAK ONTHE
VEN WORDT VAN DE AANMELDINGSPLICHT
RECHTER DAARDOOR NIET VERPLICHT OM 
Z!JN UITSPRAAK UIT TE STELLEN OVER DE 
RECHTSVORDERING WAARB!J NIETIGHEID 
VAN RECHTSWEGE, ALS BEDOELD IN ART. 85, 
LID 1, VAN HET VERDRAG, WORDT AANGE
VOERD. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERL!JKE ZAKEN -

CONS!DERANSEN DIE ZIJN AANGEHAALD IN 
DE CONCLUSIE MAAR WAARUIT GEEN ENKEL 
RECHTSGEVOLG WORDT AFGELEID - RECH
TER NIET VERPLICHT DAAROP TE AN'T\VOOR
DEN. 

6° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
E.E.G.-VERDRAG, ART. 85 - AFSPRAKEN 
VERBODEN OVEREENKOMSTEN. 

7° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
L!JKE ZAKEN - MIDDEL BERUSTEND OP EEN 
VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING - GEMIS AAN FEITELIJKE 
GRONDSLAG. 

8° KOOPHANDEL, KOOPMAN - HAN
DELSPRAKTIJKEN - VRIJE MEDEDINGING -
GEOORLOOFD KARAKTER - VEREISTEN. 

9° ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING 
- HANDELSPRAKTIJKEN - GEOORLOOFD 
KARAKTER - VEREISTEN. 

10° KOOPHANDEL, KOOPMAN - HAN
DELSPRAKTIJKEN - EERLIJK HANDELSGE
BRUIK - WEIGERING VAN BEVOORRADING. 

11° BEWIJS - ALGEMEEN- BURGERLIJKE 
ZAKEN - BEWIJSLAST - OMKERING - BE
GRIP. 

12° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
L!JKE ZAKEN - M!DDEL DAT KRITIEK OE
FENT OP EEN RED EN W AAROP DE BESTRE
DEN BESLISSING NIET IS GEGROND - NIET 
ONTVANKEL!JK M!DDEL. 

13° CASSATIEMIDDELEN - BURGER
LUKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT OP 
DE CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD - BE
SL!SSING WAARIN OP DE CONCLUSIE IS GE
ANTWOORD - M!DDEL DAT FEITEL!JKE 
GRONDSLAG MIST. 

14° TUSSENKOMST - BURGERL!JKE ZA
KEN - CASSATIEGEDING - VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST 
DOOR ElSER INGESTELD- VERWERPING VAN 
DE VOORZIENING - VORDERING ZONDER BE
LANG. 

1" De autoriteiten van de Lid-Staten van 
de Europese Economische Gemeen
schap blijven bevoegd om de bepalin
gen van art. 85, lid 1, E.E.G.-Verdrag 
toe te passen overeenkomstig art. 88 
van dit verdrag, zolang de Commissie 
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geen procedure heeft ingeleid krach
tens de artt. 2, 3 en 6 (1). 

2' De nationale autoriteiten bevoegd om 
de bepalingen van art. 85, lid 1, E.E.G.
Verdrag toe te passen, zijn de nation
ale rechtbanken, wanneer de verbods
bepalingen van art. 85, lid 1, ingevolge 
hun directe werking op de betrekkin
gen tussen particulieren, aan de zijde 
van de justitiabelen rechtstreeks rech
ten doen ontstaan die door de nation
ale rechtbanken moeten worden be
schermd (2). 

3' Zonder belang en derhalve niet ont
vankelijk is het middel dat kritiek oe
fent op een ten overvloede gegeven re
den van de bestreden beslissing (3). 

4' De omstandigheid dat voor een af
spraak ontheffing van de aanmeldings
plicht kan worden verleend, brengt 
voor de rechter niet de verplichting 
mee zijn uitspraak uit te stellen over 
de rechtsvordering waarbij de nietig
heid van rechtswege, als bedoeld in 
art. 85, lid 1, E.E.G.-Verdrag, wordt 
aangevoerd (4). 

5' De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een conclusie waaruit de partij 
geen enkel rechtsgevolg afleidt, met 
name in verband met de bevoegdheid 
van de nationale rechter (5). 

6' Naar luid van art. 85 E.E.G.-Verdrag 
zijn met de gemeenschappelijke markt 
onverenigbaar en verboden alle over
eenkomsten tussen ondernemingen, al-

(1) en (2) Zie Cass., 8 juni 1967 (A.C., 1967, 
1227) en de conclusie van proc.-gen. Dumon, 
toen advocaat-generaal (J.T., 9 sept. 1967, 459 
en vlg.), Hof van Justitie, 30 jan. 1974 (zaak 
127173, B.R.T. t. Sabam, Jurisprudentie, 1974, 
51), 6 feb. 1973 (zaak 48172, Brouwerij van 
Haecht, Jurisprudentie, 1973, 77), 16 juni 1981 
(zaak 126/80, Salonia, Jurisprudentie, 1981, 
1563); zie ook WAELBROECK, J.T., 1963, 690, 
« Droit de Ia Communaute economique eu
ropeenne •, d. 4, 157; VAN GERVEN, Tijdschrift 
voor Privaatrech~ 1964, 711;, BRAuN, GLEiss en 
KIRSCH, Droit des ententes de la Communaute 
economique europenne, 2de uitgave, 432. 

(3) Cass., 14 mei 1982, A.R. nr. 3372 
(A.C., 1982, nr. 548). 

le besluiten van ondernemersvereni
gingen en aile onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen welke de handel 
tussen Lid-Staten ongunstig kunnen 
bei'nvloeden en ertoe strekken of ten 
gevolge hebben dat de mededinging 
binnen de gemeenschappelijke markt 
wordt verhinderd, beperkt of vervalst; 
daaronder valt de weigering van een 
vennootschap die het alleenverkoop
recht bezit van bijna alle buitenlandse 
persprodukten, om een andere ven
nootschap te bevoorraden met buiten
Jandse dagbladen en periodieken, ver
mits zodanige weigering onoverko
melijke moelijkheden schept voor 
Jaa tstbedoelde vennootschap. 

7' Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een onjuiste uitlegging van de 
bestreden beslissing berust (6). 

8' en go Vrije mededinging is geen abso
Juut recht maar wordt beperkt door de 
uitoefening van hetzelfde recht door 
anderen; afspraken zijn slech ts geoor
Joofd in zoverre ze niet indruisen te
gen het algemeen belang. De afspraak 
is ongeoorloofd wanneer ze voortvloeit 
uit een willekeurige, discriminerende 
feitelijke gedraging die is ingegeven 
door andere overwegingen dan de 
rechtmatige economische belangen van 
producenten, verdelers en detailhande
Jaars (7). (Art. 7 wet 2-17 maart 1791.) 

10° Strijdig met eerlijk handelsgebruik 
want afwijkend van de gangbare re
gels van fatsoen tussen handelaren en 
derhalve als een rechtsmisbruik aan te 
merken, is de weigering om een verde
ler te bevoorraden wanneer die weige
ring voortvloeit uit het verzuim om de 
aard en de kwaliteit van de door die 
verdeler geboden diensten in aanmer
king te nemen, of nog, uit een wille
keurige beoordeling die op geheime 
criteria berust of, ten slotte, uit het 
ontbreken van objectieve criteria die 
de beslissing om geen contract te slui
ten, zouden kunnen rechtvaardigen. 
(Art. 54 wet 14 juli 1971 op de han
delspraktijken.) 

11° De bewijslast wordt niet omgekeerd 
wanneer in de beslissing, volgens wei-

(4) Zie Hof van Justitie, 6 feb. 1973 (zaak 1------------------
48172, Brouwenj van Haecht, Jurisprudentie, (6) Cass., 26 jan. 1984, A.R. nr. 6916 
1973, 77). (A.C., 1983-84, nr 281). 

(5) Zie Cass., 11 maart 1983, A.R. nr. 3720 (7) Zie Cass., 2 juni 1960 (R.C . .l.B., 1961, 
(A.C., 1982-83, nr 384). 206). 
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ke de tot staving van een weigering 
van verkoop aangevoerde gronden fei
telijke grondslag missen, wordt aange
geven dat het gemis aan objectieve cri
teria de controle op de feitelijke gege
vens en de invloed ervan op de 
gronden van de weigering onmogelijk 
maakt (8). (Art. 1315 B.W.) 

12" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat kritiek oefent 
op een considerans van de bestreden 
beslissing waarop die beslissing niet 
gegrond is (9). 

13" Het middel waarin de rechter wordt 
verweten niet te hebben geantwoord 
op een conclusie, ofschoon hierop wet 
is geantwoord in de bestreden beslis
sing, mist feitelijke grondslag (10). 
(Art. 97 Gw.) 

14" Verwerping van de voorziening ont
neemt alle belang aan eisers vordering 
tot bindendverklaring van het arrest 
(11). 

(AGENCES ET MESSAGERIES DE LA PRESSE N.V. 
T. CLUB N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7211) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1983 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 85, 87, 88 van 
het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, onder
tekend te Rome op 25 maart 1957 en 
goedgekeurd bij de wet van 2 december 
1957, 1, 4, inzonderheid 2, 6, 9, inzonder
heid 3, van de E.E.G.-verordening nr. 
17/62 van de Raad van 6 februari 1962, 
genaamd « Eerste verordening over de 

{8) Zie Cass., 9 sept. 1982, A.R. nr. 
(A.C., 1982-83, nr. 28). 

{9) Cass., 20 feb. 1981, A.R. nr. 
(A.C., 1980-81, nr. 371). 

{10) Cass., 24 sept. 1981, A.R. nr. 
(A.C., 1981-82, nr. 67). 

{11) Cass., 10 mei 1984, A.R. nr. 
(A.C., 1983-84, nr. 518). 

6644 

2922 

6390 

7048 

toepassing van de artikelen 85 en 86 van 
het Verdrag », 97 van de Grondwet en 5 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, om in zijn beschik
kend gedeelte vast te stellen dat eiseres 
en de tot bindendverklaring van het ar
rest opgeroepen partijen « met de eer
lijke handelspraktijken strijdige daden 
hebben gesteld waardoor zij de be
roepsbelangen van (verweerster) hebben 
geschaad door onderling overeen te ko
men haar geen persprodukten te leve
ren », en om aan eiseres en aan de tot 
bindendverklaring van het arrest opge
roepen vennootschappen te bevelen 
• overeenkomstig de handelspraktijken 
inzake persdistributie in te gaan op ver
weersters vraag om in sommige verkoop
punten bevoorraad te worden met Bel
gische en buitenlandse dagbladen en 
periodieken •, in zijn motieven beslist 
dat • de litigieuze weigeringen (van eise
res en van de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partijen om aan 
verweerster Belgische en buitenlandse 
persprodukten te leveren) artikel 85.1 
van het E.E.G.-Verdrag overtreden », zo
dat • de toepassing van de binnenlandse 
wet (op de handelspraktijken) geenszins 
strijdig is met de bepalingen van dat ver
drag » en weigert de uitspraak over de 
onverenigbaarheid van de litigieuze on
.derling overlegde praktijk met genoemd 
artikel 85 op te schorten tot de E.E.G.
Commissie uitspraak doet over de klacht 
of de klachten aangaande die praktijk, 
op grand « dat de toepassing op een be
paalde overeenkomst - ten deze de 
overeenkomst van 12 maart 1976 - of op 
bepaalde bedingen ervan, van de bij arti
kel 85 bepaalde nietigheid van rechtswe
ge afhangt, enerzijds, van het bewijs dat 
de aangeklaagde overeenkomst onder de 
criteria van punt 1 valt en, anderzijds, 
van het ontbreken van de afwijking be
paald in punt 3; dat artikel 4 van de ver
ordening nr. 17/62 van 6 februari 1962 
bepaalt dat de ondernemingen die een 
beroep willen doen op de afwijking van 
artikel 85, lid 3, van het Verdrag, die 
overeenkomst moeten aanmelden bij de 
Commissie; dat ten deze vaststaat dat de 
aangeklaagde overeenkomst - d.d. 12 
maart 1976 - niet is aangemeld en tot 
op heden niet het voorwerp van een be
slissing van de Commissie heeft uitge
maakt; dat artikel 9 van de verordening 
nr. 17/62 van de Raad ... de bevoegdheid 
ter zake van de Commissie omschrijft; 
dat lid 3 van artikel 9 bepaalt dat de au
toriteiten van de Lid-Staten bevoegd blij
ven " zolang de Commissie geen procedu-
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re heeft ingeleid "; ... dat ten deze de 
Commissie nog steeds aan het voorberei
dend onderzoek toe is en geen proces
suele handeling heeft gesteld »; dat op 
het middel dat door sommige tot bin
dendverklaring van het arrest opgeroe
pen partijen is aangevoerd en volgens 
hetwelk « tegenstrijdigheid mogelijk was 
tussen de gevorderde beslissing tot sta
king en de beslissing die diende te wor
den genomen door de Commissie op de 
klachten tegen het stelsel vari de regio
nale consultatieve commissies >>, « de eer
ste rechter heeft geantwoord ... door te 
zeggen dat de nationale rechter, wan
neer hij niet verplicht is zijn uitspraak 
op te schorten, daarvan afziet " als het 
duidelijk is dat het betwiste akkoord on
verenigbaar is met artikel 85 "; dat de 
wijze waarop de eerste rechter het mid
del heeft beantwoord, evenwel niet wordt 
bijgetreden door de appelrechters, ver
mits, wanneer de Commissie nog niet be
voegd is - omdat zij nog geen procedu
re heeft ingeleid -, de rechter op straffe 
van rechtsweigering niet mag weigeren 
uitspraak te doen over de regelmatig bij 
hem aanhangig gemaakte vordering; dat 
het min of meer klaarblijkelijk karakter 
van de onverenigbaarheid van de hem 
voorgelegde feiten met de artikelen 85 
en 86 van het E.E.G.-Verdrag geen in
vloed heeft op de bevoegdheid van de na
tionale rechter en geen afbreuk doet aan 
zijn plicht het geschil te beslechten; dat 
hij zijn beslissing alleen dan mag op
schorten als hij oordeelt het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen te moeten raadplegen over de uitleg
ging van het E.E.G.-Verdrag, overeen
komstig artikel 177 van het E.E.G.-Ver
drag; ... dat, zelfs als de beoordeling en 
de kwalificatie van de feiten van de zaak 
vereisen dat de nationale rechter bij wie 
de vordering tot staking aanhangig is, 
middelen onderzoekt die zijn afgeleid uit 
de artikelen 85 en 86 van het E.E.G.-Ver
drag, hij die middelen mag onderzoeken; 
dat de appelrechters zich in onderhavig 
geval voldoende ingelicht achten door de 
bewoordingen van het E.E.G.-Verdrag 
zelf en door de toelichtingen en kom
mentaren die door het Hof van Justitie 
in zijn rechtspraak zijn verstrekt; ... dat 
er dus - ten dele ook op andere gran
den - redenen zijn om de weigering van 
de eerste rechter om zijn uitspraak op te 
schorten, te bevestigen », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 9, lid 
3, van voormelde verordening nr. 17/62 
bepaalt dat « zolang de Commissie geen 
procedure heeft ingeleid krachtens de ar-

tikelen 2, 3 of 6, de autoriteiten van de 
Lid-Staten overeenkomstig artikel 88 van 
het Verdrag bevoegd blijven artikel 85, 
lid 1, en artikel 86 toe te passen, ook in
dien de termijnen welke in artikel 5, lid 
1, en in artikel 7, lid 2, voor de aanmel
ding zijn vastgesteld, nog niet verstreken 
zijn •; de nationale rechtbanken waarbij 
een geschil over particuliere belangen 
aanhangig is, geen « autoriteiten van een 
Lid-Staat • zijn in de zin van dat artikel 
en van artikel 88 van het Verdrag waar
naar het verwijst; het hof van beroep bij
gevolg de beslissing om de uitspraak 
niet op te schorten tot aan de beslissing 
van de Commissie niet wettig kon gran
den op bovenvermeld artikel 9, lid 3 
(schending van artikel 9, inzonderheid 
lid 3, van bovenvermelde verordening 
nr. 17/62 en, voor zoveel nodig, van de 
artikelen 85, 87 en 88 van het reeds aan
gehaalde Verdrag); 

tweede onderdeel, artikel 5 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat « er 
rechtsweigering bestaat wanneer de 
rechter weigert recht te spreken onder 
enig voorwendsel •; er geen rechtsweige
ring is wanneer een rechter zijn uit
spraak opschort tot een andere wettelijk 
bevoegde autoriteit zich over de zaak 
heeft uitgesproken; het arrest bijgevolg, 
nu het de weigering om de uitspraak op 
te schorten tot aan de beslissing van de 
Commissie, grondt op de overweging dat 
de rechter « op straffe van rechtsweige
ring niet mag weigeren uitspraak te 
doen over de regelmatig bij hem aanhan
gig gemaakte vordering », het wettelijk 
begrip rechtsweigering miskent en der
halve artikel 5 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt; 

derde onderdeel, hoewel in beginsel 
«de overeenkomsten, besluiten en onder
ling afgestemde feitelijke gedragingen 
die zijn bedoeld in artikel 85, lid 1, van 
het Verdrag, ... en ten gunste waarvan 
de betrokkenen een beroep willen doen 
op artikel 85, lid 3, bij de Commissie 
moeten worden aangemeld • (artikel 4, 
lid 1, van bovenvermelde E.E.G.-verorde
ning nr. 17/62), van die regel wordt afge
weken door artikel 4, lid 2, van bovenge
noemde verordening nr. 17/62, met name 
« wanneer daaraan slechts ondernemin
gen uit een Lid-Staat deelnemen en die 
overeenkomsten, besluiten en gedragin
gen geen betrekking hebben op de in
voer of de uitvoer tussen Lid-Staten •; ei
seres in haar conclusie voor de appel
rechters (biz. 11) uitvoerig betoogde dat 
de overeenkomst of de betwiste onder
ling afgestemde feitelijke gedraging on-
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der die uitzondering viel; het arrest bij
gevolg, nu het enkel erop wijst • dat het 
vaststaat dat ten deze de aangeklaagde 
overeenkomst - d.d. 12 maart 1976 -
niet is aangemeld », en, in een daarop
volgende beweegreden (blz. 30), « dat de 
nationale rechter niet bevoegd is zich uit 
te spreken over de toepasselijkheid van 
lid 3 van artikel 85 van het E.E.G.-Ver
drag dat bovendien ... niet de overeen
komst zelf door de appelrechters wordt 
veroordeeld maar de wijze waarop die in 
de praktijk wordt toegepast "• artikel 4, 
lid 2, van bovengenoemde verordening 
nr. 17/62 schendt, welk artikel zowel van 
toepassing is op de overeenkomsten als 
op de onderling afgestemde feitelijke ge
dragingen waardoor de partijen bij een 
overeenkomst deze laatste uitvoeren; het 
arrest bovendien geen passend antwoord 
geeft op de passus uit de conclusie waar
in eiseres betoogde dat artikel 4, lid 2, in 
onderhavig geval van toepassing was, en 
dus niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

vierde onderdeel, de nationale rechter, 
wanneer hij wordt aangezocht zich uit te 
spreken over de verenigbaarheid met ar
tikel 85 van het Verdrag, van een af
spraak of onderling afgestemde feitelijke 
gedraging die is aangemeld of die krach
tens artikel 4, lid 2, van bovengenoemde 
verordening nr. 17/62 niet valt onder de 
aanmeldingsplicht, die afspraak of feite
lijke gedraging niet onverenigbaar mag 
verklaren met artikel 85, tenzij hij vast
stelt dat de onverenigbaarheid niet kan 
worden betwist, hetgeen onder meer ver
onderstelt dat het buiten twijfel staat dat 
de Commissie met betrekking tot de af
spraak of de onderling afgestemde feite
lijke gedraging geen beslissing kan ne-. 
men waarbij, krachtens lid 3 van artikel 
85, lid 1 niet van toepassing wordt ver
klaard op de bedoelde overeenkomst of 
feitelijke gedraging; nu zodanige beslis
sing gevolgen ab initio kan hebben voor 
de overeenkomsten en feitelijke gedra
gingen die niet vallen onder de aanmel
dingsplicht (artikel 6, lid 2, van bovenge
noemde verordening nr. 17 /62) er ten 
aanzien van dergelijke overeenkomsten 
of feitelijke gedragingen niet wettig kan 
worden beslist dat zij « artikel 85, lid 1, 
van het E.E.G.-Verdrag overtreden », als 
de mogelijkheid bestaat dat lid 1 door de 
Commissie met terugwerkende kracht 
niet van toepassing wordt verklaard; het 
arrest bijgevolg, door uitdrukkelijk te 
weigeren te onderzoeken of de onver
enigbaarheid van de betwiste feitelijke 

gedraging met artikel 85 van het Ver
drag vaststaat, door te verklaren « dat 
het min of meer klaarblijkelijk karakter 
van de onverenigbaarheid van de hem 
voorgelegde feiten met de artikelen 85 
en 86 van het E.E.G.-Verdrag geen in
vloed heeft op de bevoegdheid van de na
tionale rechter », en door, zonder de be
slissing van de Commissie over de bij 
haar aanhangig gemaakte klachten af te 
wachten, te beslissen dat « de litigieuze 
weigeringen ... een inbreuk vormen op 
artikel 85, lid 1, van het E.E.G.-Ver
drag », het geheel van de in het middel 
vermelde bepalingen schendt (met uit
zondering van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 5 van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, enerzijds, naar 

luid van artikel 9, lid 3, van verorde
ning nr. 17/62, de autoriteiten van 
de Lid-Staten, overeenkomstig arti
kel 88 van het Verdrag, bevoegd blij
ven artikel 85, lid 1, toe te passen, 
zolang de Commissie geen procedu
re heeft ingeleid krachtens de arti
kelen 2, 3 of 6; 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dit punt te worden bestreden, 
vaststelt dat de Commissie nog 
steeds aan het voorbereidend onder
zoek toe is en geen processuele han
deling heeft gesteld; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
nationale autoriteiten die krachtens 
artikel 9, lid 3, van de verordening 
bevoegd zijn om artikel 85, lid 1, 
van het Verdrag toe te passen, de 
nationale rechtbanken zijn wanneer 
de verbodsbepalingen vervat i.n arti
kel 85, lid 1, ingevolge hun directe 
werking op de betrekkingen tussen 
particulieren, rechtstreeks ten aan
zien van de rechtsonderhorigen 
rechten doen ontstaan die door de 
nationale rechtbanken moeten wor
den beschermd; 

Dat het eerste onderdeel faalt 
naar recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel volgt dat de 
in het tweede onderdeel bekritiseer-
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de gronden ten overvloede zijn gege
ven en dat derhalve dit onderdeel 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de omstandig

heid dat de litigieuze overeenkomst 
van de aanmeldingsplicht zou kun
nen worden ontheven, voor de rech
ter niet de verplichting meebrengt 
om zijn uitspraak over de vordering, 
waarbij de nietigheid van rechtswe
ge bedoeld in artikel 85, lid 1, van 
het E.E.G.-Verdr.ag wordt aange
voerd, op te schorten; 

Dat dit onderdeel, in zoverre het 
de schending aanvoert van artikel 4, 
lid 2, van verordening nr. 17/62, der
halve niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

Dat, voor het overige, het arrest 
niet behoefde te antwoorden op de 
in dit onderdeel aangegeven conclu
sie, daar niet blijkt dat eiseres daar
in een gevolgtrekking maakte met 
betrekking tot de bevoegdheid van 
de nationale rechter; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

hebben vastgesteld dat het beroepen 
vonnis had verklaard dat « wanneer 
de nationale rechter niet verplicht is 
zijn uitspraak op te schorten, hij 
daarvan afziet als het duidelijk is 
dat het betwiste akkoord onverenig
baar is met artikel 85 »; die verkla
ring van de hand wijst op grond dat 
« wanneer de Commissie nog niet 
bevoegd is omdat ze nog geen proce
dure heeft ingeleid - de rechter 
niet mag weigeren uitspraak te 
doen over de regelmatig bij hem 
aanhangig gemaakte vordering »; 
dat het hieraan toevoegt dat het 
min of meer klaarblijkelijk karakter 
van de onverenigbaarheid van de 
hem voorgelegde feiten met de arti
kelen 85 en 86 van het E.E.G.-Ver
drag geen invloed heeft op de be
voegdheid van de nationale rechter 
en geen afbreuk doet aan zijn plicht 
het geschil te beslechten; 

Overwegende dat het arrest uit de 
bekritiseerde consideransen dus ai
leen afleidt dat de rechter zonder 
uitstel uitspraak moet doen; dat, 
vermits zoals blijkt uit het antwoord 
op het eerste onderdeel van het mid
del, het hof van beroep gerechtigd 
was zijn beslissing niet uit te stel
len, de hoven aangegeven gronden 
ten overvloede gegeven zijn; 

Dat het vierde onderdeel derhalve 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 85 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, ondertekend 
te Rome op 25 maart 1957 en goedge
keurd bij de wet van 2 december 1957, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om in zijn beschik
kend gedeelte vast te stellen dat eiseres 
en de tot bindendverklaring van het ar
rest opgeroepen partijen « met de eer
lijke handelsgebruiken strijdige daden 
hebben gesteld waardoor zij de be
roepsbelangen van (verweerster) hebben 
geschaad door onderling overeen te ko
men haar geen persprodukten te leve
ren », en om eiseres en de tot bindend
verklaring van het arrest opgeroepen 
vennootschappen te bevelen « om, over
eenkomstig de handelspraktijken inzake 
persdistributie, in te gaan op (verweer
sters) vraag om in sommige verkooppun
ten bevoorraad te worden met Belgische 
en buitenlandse dagbladen en periodie
ken », in zijn motieven beslist dat « de li
tigieuze weigeringen (van eiseres en van 
de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen vennootschappen om aan 
verweerster Belgische en buitenlandse 
persprodukten te leveren) een inbreuk 
vormen op artikel 85, lid 1, van het 
E.E.G.-Verdrag, zodat « de toepassing 
van de binnenlandse wet ( op de handels
praktijken) geenszins strijdig is met de 
bepalingen van dat verdrag », en doordat 
het arrest het middel van eiseres volgens 
hetwelk « de aangeklaagde feiten de 
handel tussen Lid-Staten niet ongunstig 
kunnen bei:nvloeden », verwerpt op 
grond dat « enerzijds, de inpalming van 
de vennootschap (eiseres) door de Fran
se groep Hachette precies tot doel heeft 
haar meer middelen te verschaffen om 
door de handel tussen de Lid-Staten 
haar werkzaamheden uit te breiden; an
derzijds, het aanzienlijk aantal handels-

. verrichtingen, zowel die welke vallen on-
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der de in het voordeel van de vennoot
schap (eiseres) bestaande overeenkom
sten voor alleenverkoop van buitenland
se persprodukten als die welke betrek
king hebben op de Belgische dagbladen 
en periodieken, de stelling van (eiseres) 
ontkrachten (dertien miljard Belgische 
frank waarvan meer dan een derde voor 
in Belgie ingevoerde persprodukten); dat 
(eiseres) in Belgie de alleenverkoop 
heeft van bijna aile buitenlandse pers
produkten, zodat de weigering van de 
vennootschap (eiseres) om te bevoorra
den met buitenlandse dagbladen en perio
dieken onoverkomelijke moeilijkheden 
schept voor (verweerster); dat, ook al is 
het onmogelijk nauwkeurig de invloed 
vast te stellen die de aangeklaagde feite
lijke gedraging heeft op de markt van 
Belgische dagbladen en periodieken, het 
alleszins vaststaat dat ze aanzienlijk is; 
dat dit de mening is die door het hof 
(van beroep) en door de Raad voor de 
Economische Geschillen wordt gedeeld », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest in 
die redengeving niet antwoordt op de 
conclusie waarin eiseres betoogde « dat 
volgens het Hof van Justitie het bewijs 
moet worden geleverd dat de overeen
komst of de onderling afgestemde feite
lijke gedraging " het bereiken van de 
doelstellingen van de totstandbrenging 
van een markt tussen de Lid-Staten in 
de weg kan staan " ... of dat de overeen
komst "leidt tot de opdeling van de 
markt en de door het Verdrag beoogde 
vrijmaking van het handelsverkeer be
moeilijkt "; dat uit die rechtspraak kan 
worden afgeleid dat uit het enkele feit 
dat een relatief belangrijk dee! van de in 
Belgie verkochte dagbladen en periodie
ken ingevoerd wordt uit andere Lid-Sta- • 
ten, niet automatisch volgt dat de weige
ring om een nieuw verkooppunt te 
vestigen " een ongunstige invloed kan 
hebben op de handel tussen Lid-Staten "; 
dat bovendien moet worden aangetoond 
dat een dergelijke weigering " leidt tot 
opdeling van de markt" en "de vrijma
king van het handelsverkeer bemoei
lijkt " of " het bereiken van de doelstel
lingen van het Verdrag, namelijk de 
totstandkoming van een markt tussen de 
Lid-Staten, in de weg staat "; dat zoiets 
ten deze zeker niet het geval is; dat de 
selectie van de verkooppunten alle dag
bladen en periodieken, ongeacht hun 
Belgische of buitenlandse herkomst, in 
gelijke mate betreft; dat zij in geen en
kel opzicht de Belgische persprodukten 
beschermt »; het arrest immers noch op 
de hierboven aangegeven gronden, noch 

op enige andere grand aangeeft in welk 
opzicht de betwiste onderling afgestemde 
feitelijke gedraging een ongunstige in
vloed zou hebben op de handel tussen de 
Lid-Staten van de Gemeenschappelijke 
Markt; dit ontbreken van een antwoord 
gelijkstaat met de afwezigheid van moti
vering (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, nu het 
niet vaststelt dat de bekritiseerde onder
ling afgestemde feitelijke gedraging een 
ongunstige invloed heeft op de handel 
tussen Lid-Staten van de Gemeenschap, 
de beslissing volgens welke die gedra
ging inbreuk maakt op artikel 85, lid 1, 
van bovenvermeld Verdrag, niet naar 
recht verantwoordt (schending van arti
kel 85, lid 1) : 

Wat het middel in zijn geheel be
treft: 

Overwegende dat artikel 85 van 
het Verdrag bepaalt dat « onverenig
baar met de gemeenschappelijke 
markt en verboden zijn, aile over
eenkomsten tussen ondernemingen, 
aile besluiten van ondernemersver
enigingen en aile onderling afge
stemde feitelijke gedragingen welke 
de handel tussen Lid-Staten ongun
stig kunnen bei:nvloeden en ertoe 
strekken of ten gevolge hebben dat 
de mededinging binnen de gemeen
schappelijke markt wordt verhin
derd, beperkt of vervalst ( ... ); 

Overwegende dat het arrest vast
stelt « dat in Belgie de P.V.D. de al
leenverkoop in handen heeft van 
bijna aile buitenlandse persproduk
ten, zodanig dat de weigering van 
de vennootschap P.V.D. om te be
voorraden met buitenlandse dagbla
den en periodieken onoverkomelijke 
moeilijkheden schept voor (verweer
ster) » en « dat, ook al is het onmo
gelijk nauwkeurig de invloed vast te 
steilen die de aangeklaagde feite
lijke gedraging heeft op de markt 
van Belgische dagbladen en peri
odieken, het alleszins vaststaat dat 
ze aanzienlijk is; dat dit de mening 
is die door het hof (van beroep) en 
door de Raad van de Economische 
Geschillen wordt gedeeld »; 

Overwegende dat het arrest bo
vendien beslist dat « de in het kader 
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van de toepassing van dat akkoord 
(van 12 maart 1976) overeengeko
men weigering van ( eiseres) niette
min een onderling afgestemde feite
lijke gedraging is als bedoeld in 
artikel 85, lid 1, van het E.E.G.-Ver
drag, vermits ze ertoe strekt de me
dedinging binnen de gemeenschap
pelijke markt te verhinderen, te 
beperken of te vervalsen »; 

Dat het arrest regelmatig met re
denen is omkleed en naar recht is 
verantwoord; 

Dat, derhalve, het middel niet kan 
worden aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101 en 1108 
van het Burgerlijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de contrac
tuele vrijheid, vervat onder meer in de 
artikelen 1315 en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van tiel IX van Boek I van 
het Wetboek van Koophandel, 54 en 55 
van de wet van 14 juli 1971 betreffende 
de handelspraktijken, van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en, voor zoveel nodig, van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, volgens hetwelk rechtsmisbruik 
verboden is, van artikel 7 van de wet 
van 2-17 maart 1791 houdende opheffing 
van alle steunrechten, meesterschappen 
en gilderaden, van het algemeen rechts
beginsel van de vrijheid van handel, en 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat eiseres 
en de tot bindendverklaring van het ar
rest opgeroepen partijen « met de eer
lijke handelspraktijken strijdige daden 
hebben gesteld waardoor zij de be
roepsbelangen van (verweerster) hebben 
geschaad, met name door onderling over
een te komen haar geen persprodukten 
te leveren » en eiseres en de tot bindend
verklaring van het arrest opgeroepen 
vennootschappen beveelt om, overeen
komstig de handelspraktijken inzake 
persdistributie, in te gaan op verweer
sters vraag om in sommige verkooppun
ten bevoorraad te worden met Belgische 
en buitenlandse dagbladen en periodie
ken, op grond: 1• dat • de Belgische wet
telijke reglementering van de handel ... 
vereniging of afspraken tussen markt
deelnemers (niet verbiedt); dat de geldig
heid van hun overeenkomsten, afspraken 
of onderling afgestemde feitelijke gedra
gingen evenwel afhangt ... van de recht-

matigheid van de belangen met het oog 
waarop ze zijn tot stand gekomen of toe
gepast, hetgeen onder meer moet blijken 
uit de overeenstemming ervan met het 
algemeen belang ... »; 2° (( dat uit het on
derzoek van de dossiers en van de door 
de partijen overgelegde stukken blijkt 
dat de ten dele of geheel kwalitatieve 
criteria geen enkele invloed hebben ge
had op het negatief advies dat over de 
aanvragen van (verweerster) is uitge
bracht en dat enkel bepalend was het 
concurrentiegevaar voor de verkooppun
ten die geografisch dicht gelegen zijn bij 
die waarvan (verweerster) de werkzaam
heden wenste uit te breiden »; ... 3• « dat 
de appelrechters zich aansluiten bij het 
standpunt van de Raad voor Economi
sche Geschillen die in zijn advies van 14 
mei 1983 tot de conclusie komt dat het 
vaststaat dat de partijen het in 1976 op
gezette selectief distributiestelsel hebben 
gebruikt om (verweerster) zonder recht
matige grond niet te bevoorraden en, 
met name, zonder de aard en de kwali
teit van de diensten die de verkooppun
ten van (verweerster) konden verlenen, 
in aanmerking te nemen; 4• « dat de aan 
(verweerster) tegengeworpen weigerin
gen het resultaat zijn van een afspraak 
tussen beroepsmensen van de geschre
ven pers waarbij allen zich uitspraken 
op grond van criteria waarmee de gega
digden niet bekend waren en op gronden 
die aan laatstgenoemden niet werden 
medegedeeld; dat de belanghebbende 
handelaars niet weten aan welke ob
jectieve criteria zij moeten voldoen om 
bevoorraad te worden en hun aanvraag 
geweigerd zien na afloop van een proce
dure waarin ze niet eens betrokken wor
den »; 5• « dat de achteraf aangevoerde 
gronden, en met name die welke door 
(eiseres en de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partijen) tijdens 
de rechtspleging zijn aangevoerd, meer 
bepaald het argument dat (die partijen) 
trachten af te leiden uit het verband tus
sen de leefbaarheid van de ondernemin
gen en de afstand tussen de verkooppun
ten, feitelijke grondslag missen; dat im
mers het ontbreken van objectieve crite
ria de controle op de feitelijke gegevens 
en hun invloed op de redenen van de 
weigering onmogelijk maakt; dat het ar
gument ontleend aan de geografische lig
ging van de verkooppunten van (ver
weerster) des te minder overtuigend is 
nu het criterium waarop het steunt, her
haaldelijk door eiseres zelf overtreden 
werd ten voordele van andere vennoot
schappen waarin zij belangen heeft »; 
6• « dat het hof (van beroep) zich even-
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eens aansluit bij het standpunt dat de 
Raad voor Economische Geschillen in 
zijn advies heeft ingenomen en waarbij 
de handelwijze (van eiseres en van de 
tot bindendverklaring van het arrest op
geroepen partijen) jegens (verweerster) 
bestempeld wordt als een willekeurige, 
discriminerende feitelijke gedraging die 
is ingegeven door andere overwegingen 
dan de rechtmatige economische belan
gen van de producenten, verdelers en de
tailhandelaren »; 7° << dat er niets tegen is 
om de distributiesector voor de geschre
ven persprodukten te organiseren of af
spraken te maken; dat ook het verbod op 
de doorverkoop van de persprodukten 
niet ongeoorloofd is; dat echter moet 
worden vastgesteld dat de tussen (eise
res en de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partijen) overeengeko
men weigering een met de eerlijke han
delspraktijken strijdige daad is omdat ze 
de vrucht is van de gemeenschappelijke 
en ongeoorloofde wil van (de genoemde 
partijen) om de concurrentie te verhinde
ren of op zijn minst te beperken door 
het concurrentievermogen van (verweer
ster) op een willekeurige en discrimine
rende wijze aan te tasten •, 

terwijl, eerste onderdeel, het beginsel 
van de vrijheid van handel dat is neerge
legd in voornoemd artikel 7 van de wet 
van 2-17 maart 1791, en het beginsel van 
de contractuele vrijheid dat onder meer 
vervat is in de artikelen 1101 en 1108 
van het Burgerlijk Wetboek, impliceren 
dat een ieder in de uitoefening van zijn 
handelswerkzaamheid zijn medecontrac
tant vrij mag kiezen en zijn diensten 
mag weigeren mits hij dat recht niet 
misbruikt, dat wil zeggen mits hij het 
niet uitoefent, hetzij met het oogmerk 
om anderen te schaden, hetzij op een 
wijze die kennelijk de perken van de 
normale uitoefening van dit recht door 
een voorzichtig en bedachtzaam persoon 
te buiten gaat; het arrest, door vast te 
stellen dat de tussen eiseres en andere 
partijen afgesproken weigering uitslui
tend is gegrond op ( « alleen is ingege
ven •) door • het concurrentiegevaar 
voor verkooppunten gelegen in de buurt 
van die waarvan (verweerster) de werk
zaamheden wenste uit te breiden • 
(grond 2), toegeeft dat eiseres uitsluitend 
handelde met het voor elke handelsven
nootschap kenmerkende winstoogmerk; 
het arrest bijgevolg die afgesproken wei
gering niet wettig kon beschouwen als 
een ongeoorloofde daad en een rechts
misbruik (schending van al de in het 
middel aangegeven bepalingen en alge-

mene rechtsbeginselen, met uitzondering 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
1315 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het strijdig is vast 
te stellen, enerzijds, dat de afgesproken 
weigering om de verkooppunten van ver
weerster te bevoorraden « alleen is inge
geven door het concurrentiegevaar voor 
verkooppunten gelegen in de buurt van 
die waarvan (verweerster) de werkzaam
heden wenste uit te breiden » (grond 2) 
en, anderzijds, << de handelwijze van (de 
daders van die onderling afgestemde fei
telijke gedraging) jegens (verweerster) te 
bestempelen als een willekeurige gedra
ging ... die is ingegeven door andere 
overwegingen dan de rechtmatige belan
gen van de producenten, verdelers en de
tailhandelaren » (grond 6) - althans 
voor zover het arrest daaronder verstaat 
de belangen van elke onderneming apart 
beschouwd -;die tegenstrijdigheid in de 
redengeving gelijkstaat met afwezigheid 
van redengeving (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het beginsel van de 
vrijheid van handel, neergelegd in bo
vengenoemd artikel 7 van de wet van 
2-17 maart 1791 en het beginsel van de 
contractuele vrijheid, dat onder meer is 
vervat in de artikelen 1101 en 1108 van 
het Burgerlijk Wetboek, impliceren dat 
een ieder, in de uitoefening van zijn han
delswerkzaamheden, zijn medecontrac
tant vrij mag kiezen en zijn diensten 
mag weigeren, mits hij dat recht niet 
misbruikt, dat wil zeggen mits hij het 
niet uitoefent, hetzij met het oogmerk 
om anderen te schaden, hetzij op een 
wijze die kennelijk de perken van de 
normale uitoefening van dat recht door 
een voorzichtig en bedachtzaam persoon 
te buiten gaat; het normaal is dat een 
handelsvennootschap handelt uit winst
bejag, welk doe! de wet haar toekent; het 
arrest, nu het beslist dat de handelsven
nootschappen de toegang tot het distri
butienet slechts mogen weigeren op 
voorwaarde dat die weigering niet in
druist tegen • het algemeen belang • 
(grond 1 als hierboven weergegeven) of 
tegen de « rechtmatige economische be
langen van producenten, verdelers en 
kleinhandelaren » als geheel beschouwd 
(grond 6 als hierboven weergegeven), de 
in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen en algemene rechtsbeginselen 
schendt (met uitzondering van de artike
len 97 van de Grondwet en 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek); 
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vierde onderdeel, het beginsel van de 
vrijheid van handel, neergelegd in bo
vengenoemd artikel 7 van de wet van 
2-17 maart 1791 en het beginsel van de 
contractuele vrijheid, dat onder meer is 
vervat in de artikelen 1101 en 1108 van 
het Burgerlijk Wetboek, impliceren dat 
een ieder, in de uitoefening van zijn han
delswerkzaamheden, zijn medecontrac
tant vrij mag kiezen en zijn diensten 
mag weigeren mits hij van dat recht 
geen misbruik maakt, dat wil zeggen 
mits hij het niet uitoefent, hetzij met het 
oogmerk om anderen te schaden, hetzij 
op een wijze die kennelijk de perken van 
de normale uitoefening van dat recht 
door een voorzichtig en bedachtzaam 
persoon te buiten gaat; het normaal is 
dat een handelsvennootschap handelt uit 
winstbejag, welk doel de wet haar toe
kent; het bestaan, ten deze, van een mis
bruik van het recht van weigering of, 
volgens de bewoordingen van het arrest, 
van een feitelijke gedraging « die is inge
geven door andere overwegingen dan de 
rechtmatige economische belangen van 
producenten, verdelers en detailhandela
ren » - in de onderstelling dat het ar
rest daaronder verstaat de belangen van 
elke onderneming apart beschouwd -
niet kan worden afgeleid uit de vaststel
lingen van het arrest volgens welke de 
tussen eiseres en andere partijen over
eengekomen weigeringen enkel zijn in
gegeven door « het concurrentiegevaar 
voor de verkooppunten gelegen in de 
buurt van die waarvan (verweerster) de 
werkzaamheden wenste uit te breiden » 
(grond 2), of zijn tegengeworpen « zon
der de aard en de kwaliteit van de dien
sten die de verkooppunten van (verweer
ster) zouden kunnen bieden, in aanmer
king te nemen » (grond 3) of zijn 
gebaseerd op • criteria waarmee de ge
gadigden niet bekend waren en op gron
den die aan laatstgenoemden niet wer
den medegedeeld », « na afloop van een 
procedure waarin ze niet eens betrokken 
werden » (grand 4); het bestaan van 
rechtsmisbruik evenmin kan worden af
geleid uit de overweging dat onmogelijk 
kan worden nagegaan of er een verband 
bestaat tussen de leefbaarheid van de 
ondernemingen en de kleine afstand tus
sen de verkooppunten (grond 5); waaruit 
volgt dat het arrest niet naar recht is 
verantwoord (schending van de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen en 
algemene rechtsbeginselen, met uitzon
dering van de artikelen 97 van de Grand
wet en 1315 van het Burgerlijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, het bewijs van de 
met de eerlijke handelspraktijken strijdi
ge daad of van het rechtsmisbruik dien
de te worden geleverd door verweerster 
die immers voor de feitenrechters de 
vordering tot staking had ingesteld; eise
res in haar conclusie betoogde dat met 
de aangeklaagde weigering beoogd werd 
« een versnippering van de afzet alsook 
een onduldbare toename van het aantal 
onverkochte exemplaren en van de prijs 
van de produkten tegen te gaan, hetgeen 
ongetwijfeld een toegelaten beweegreden 
is » en aanvoerde dat elk van de ver
kooppunten waarvoor verweerster een 
weigering opliep, in de onmiddellijke 
buurt van reeds bestaande verkooppun
ten gelegen was; het arrest, nu het op dit 
verweermiddel en op een gelijkaardig 
middel van de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partijen antwoordt 
dat « het argument dat de appellanten 
trachten af te leiden uit het verband tus
sen de leefbaarheid van de ondernemin
gen en de afstanden tussen de verkoop
punten, feitelijke grondslag mist; het 
ontbreken van objectieve criteria immers 
de controle op de feitelijke gegevens als
ook de invloed ervan op de redenen van 
de weigering onmogelijk maakt », de ver
werping van het aangevoerde verweer
middel grondt op de onmogelijkheid na 
te gaan of dat middel feitelijke grondslag 
bezit, dat wil zeggen op het gebrek van 
het bewijs; daaruit volgt dat het arrest 
eiseres en de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partijen op onwet
tige wijze verplicht tot het bewijzen van 
een feit waarvan het bewijs niet door 
hen diende te worden geleverd (schen
ding van artikel 1315, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek); 

zesde onderdeel, het arrest, in zoverre 
het de onrechtmatigheid van de overeen
gekomen weigering grondt op het feit 
dat hierdoor « het concurrentievermogen 
van (verweerster) wordt aangetast », uit
gaat van het, in een andere grond van 
het arrest uitgesproken idee, dat artikel 
7 van vorengenoemde wet van 2-17 
maart 1791 impliciet in het Belgische 
recht het beginsel van de vrije mededin
ging erkent dat een uitvloeisel is van de 
vrijheid van handel; die wetsbepaling 
nochtans geen ander doel heeft dim de 
bescherming van de handel tegen belem
meringen van administratieve of corpo
ratieve aard en het begrip vrije mededin
ging waarvan ten deze sprake is, niet 
omvat; het arrest bijgevolg artikel 7 van 
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vorengenoemde wet van 2-17 maart 1791 
schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest ver

meldt dat « uit het onderzoek van de 
dossiers en van de door de partijen 
overgelegde stukken blijkt dat de 
ten dele of zuiver kwalitatieve crite
ria geen enkele invloed hebben ge
had op het negatief advies dat over 
de aanvragen van ge'intimeerde 
(thans verweerster) is uitgebracht 
en dat de weigering alleen is ingege
ven door het concurrentiegevaar 
voor de verkooppunten gelegen in 
de buurt van die waarvan (verweer
ster) de werkzaamheden wenste uit 
te breiden »; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest de weigering van bevoor
rading van eiseres op grond van ten 
dele en zuiver kwalitatieve criteria 
verwerpt en dat het enkel het eerst 
aangevoerde criterium in aanmer
ki.t?-g neemt, namelijk « de aanwezig
heid » van andere verkooppunten in 
de buurt van die welke het voor
werp is van de tot de regionale con
sultatieve commissie gerichte aan
vraag om bevoorrading »; 

pat hieruit niet kan worden afge
leid dat het arrest toegeeft dat eise
res geen ander doel op het oog had 
dan het winstoogmerk dat eigen is 
aan elke handelsvennootschap; 

Dat het eerste onderdeel berust 
op een onjuiste lezing van het arrest 
en derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest zon
der tegenstrijdigheid enerzijds heeft 
kunnen verklaren dat « de weige
ring aileen is ingegeven door het 
concurrentiegevaar », dit ten einde 
de ten dele en zuiver kwalitatieve 
criteria uit te sluiten en, anderzijds, 
op de aangegeven en door het mid
del overgenomen gronden, de han
delwijze van eiseres heeft kunnen 
bestempelen als een willekeurige 
feitelijke gedraging·, 

Dat het tweede onderdeel berust 
op een onjuiste lezing van het arrest 
en derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de vrije mede

dinging geen absoluut recht is maar 
beperkt wordt door de uitoefening 
van dezelfde rechten door anderen; 

Overwegende derhalve dat het ar
rest op wettige wijze verklaart dat 
de afspraken slechts geoorloofd wa
ren, in zoverre ze niet indruisten te
gen het algemeen belang en daaruit 
afleidt dat het « zich tevens aansluit 
bij het standpunt dat de Raad voor 
Economische Geschillen in zijn ad
vies heeft ingenomen in zoverre 
daarin de handelwijze (van eiseres) 
bestempeld wordt als een willekeuri
ge, discriminerende feitelijke gedra
ging die is ingegeven door andere 
overwegingen dan de rechtmatige 
economische belangen van produ
centen, verdelers en detailhandela
ren »; 

Dat het derde onderdeel faalt 
naar recht; 

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

te vermelden dat de weigering 
voortvloeit uit het verzuim om de 
aard en de kwaliteit van de door 
verweerster geboden diensten in 
aanmerking te nemen, of nog uit 
een willekeurige beoordeling die op 
geheime criteria berust, of, ten slot
te, uit het ontbreken van objectieve 
criteria die de beslissing om geen 
contract te sluiten, zouden kunnen 
rechtvaardigen, de in dit onderdeel 
vermelde wetsbepalingen en algeme
ne rechtsbeginselen niet schendt, 
doch de beslissing rechtvaardigt, na
melijk dat die daden in strijd zijn 
met de eerlijke gebruiken « omdat 
ze ingaan tegen de gangbare regels 
van fatsoen tussen handelaars » en 
derhalve als rechtsmisbruik moeten 
worden aangemerkt; 

Dat het vierde onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 
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W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het vierde onderdeel van het der
de middel blijkt dat het arrest de 
beslissing over het onrechtmatig ka
rakter van de weigering van eiseres 
om verweerster te bevoorraden, 
naar recht verantwoordt; dat het ar
rest vervolgens beslist dat de gron
den waarop eiseres achteraf en met 
name tijdens de procedure de on
rechtmatigheid van de weigering be
twistte, feitelijke grondslag missen; 
dat het arrest, door eraan toe te voe
gen dat het ontbreken van objectie
ve criteria de controle op de feite
lijke gegevens en hun invloed op de 
gronden van de weigering onmoge
lijk maakt, de bewijslast niet om
keert maar een juiste toepassing 
maakt van artikel 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; 
W at het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest ver

meldt dat « de beschouwingen die 
door de partijen zijn gemaakt over 
de vrijheid van handel en de vrije 
mededinging rechtzetting behoeven 
( ... ) >>; dat het arrest daarna artikel 7 
van de wet van 2-17 maart 1791 aan
haalt en dit als volgt analyseert : 
« het eerste gedeelte bekrachtigt het 
vrijheidsbeginsel en schaft alle be
roepsprivileges af; ( ... ) in het tweede 
gedeelte geeft de wetgever te ken
nen dat hij daarmee niet afziet van 
zijn bevoegdheid om handel en in
dustrie te reglementeren »; 

Overwegende dat het arrest daar
aan geen nadere beschouwingen 
verbindt en het onrechtmatig karak
ter van de weigering grondt op de 
schending van de artikelen 85 van 
het E.E.G.-Verdrag en 54 van de wet 
van 14 juli 1971; 

Dat het zesde onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

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

doordat het hof van beroep kennis 
heeft genomen van de conclusie waarin 
eiseres betoogde : 1 o « dat de omstandig-

heid dat de persprodukten vlug achter
haald zijn de verdelers, alsook de groat
en kleinhandelaren ertoe noopt de leve
ring van die produkten slechts te aan
vaarden wanneer de terugname van de 
onverkochte exemplaren gewaarborgd 
wordt; dat de verdelers dus geen kopers
wederverkopers zijn in de klassieke be
tekenis van het woord; dat ze evenmin 
kopen onder voorwaarde ... vermits de 
door de klant te betalen prijs wordt vast
gesteld door de uitgever, maar dat zij 
verkoopcommissionairs zijn die handelen 
voor rekening van de uitgevers »; 2° « dat 
door niemand wordt betwist dat het de 
uitgevers zijn die de detailhandelsprijs 
vaststellen; dat het trouwens onjuist is te 
beweren dat het {eiseres) is die beslist 
over het al dan niet aankopen en over de 
omvang van de aankopen die ze wil doen 
bij de uitgevers met het oog op de door
verkoop aan de door haar zelf aangewe
zen verkooppunten; dat {eiseres) slechts 
suggesties doet over de hoeveelheden die 
iedere uitgever moet leveren voor een 
welbepaald verkooppunt; ... dat hieruit 
volgt dat (eiseres) niet tot de levering 
aan een welbepaald verkooppunt kan 
worden veroordeeld zonder de gelijktij
dige veroordeling of zonder de uitdruk
kelijke instemming van haar opdrachtge
vers; dat die beschouwing al het lot 
bezegelt van de subsidiaire vordering die 
ertoe strekt alleen (eiseres) te horen ver
oordelen in haar hoedanigheid van ver
deelster van buitenlandse persproduk
ten » {derde conclusie van eiseres in 
hoger beroep); 3o « dat, blijkens haar con
tracten met de uitgevers de bezoldiging 
van (eiseres) enkel bestaat in een deel 
van de detailhandelsprijs en de uitgevers 
het recht hebben om de prijzen vast te 
stellen, hetgeen kenmerkend is voor het 
commissiecontract » (vierde conclusie 
van eiseres in hoger beroep); dat het hof 
van beroep daarna eiseres heeft bevolen 
om, overeenkomstig de handelspraktij
ken inzake persdistributie, in te gaan op 
verweersters vraag om in de verkoop
punten te Anderlecht, Antwerpen, Gent, 
Merksem, Bergen, Ukkel, Sint-Pieters
W oluwe en Leuven bevoorraad te wor
den met buitenlandse dagbladen en perio
dieken, op grond « dat het door {eise
res) uiteengezette argument betreffende 
de juridische aard van haar betrekkin
gen met de uitgevers van dagbladen en 
periodieken alsook met de detailhandela
ren niet ter zake dienend is; ... dat {eise
res) een handelaarster is die het alleen
verkooprecht heeft van een groot aantal 
buitenlandse dagblliden en periodieken 
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en dat zij een groothandel heeft in som
mige persprodukten van de vennoot
schappen lnternationale Uitgevers
maatschappij en Editions J. Dupuis die, 
in hun conclusie, kritiek uitoefenen op 
de paging van (eiseres) om zichzelf voor 
te stellen als het volgzame instrument in 
de handen van de uitgevers van Bel
gische dagbladen en periodieken; dat de 
stelling van (eiseres) weersproken wordt 
door de tijdens de debatten naar voren 
gekomen gegevens waaruit integendeel 
blijkt dat (eiseres) een marktdeelneem
ster is die een zeer actieve rol heeft ge
speeld in de als ongeoorloofd bestempel
de feitelijke gedragingen en dit zowel in 
haar hoedanigheid van distributie-onder
neming als in haar hoedanigheden van 
lid en secretaris van de regionale consul
tatieve commissies die negatieve advie
zen hebben uitgebracht over de aanvra
gen van (verweerster); dat (eiseres) van 
haar vele functies gebruik heeft gemaakt 
om door middel van een willekeurig en 
discriminerend selectief distributiestelsel 
zichzelf en de vennootschappen die on
der haar toezicht staan, te bevoordelen; 
dat met name uit de door (verweerster) 
overgelegde stukken blijkt dat eiseres 
zelf herhaaldelijk op het criterium van 
de geografische ligging van de verkoop
punten inbreuk heeft gemaakt ten voor
dele van door haar gecontroleerde ven
nootschappen ... ; dat het dus vaststaat 
dat (eiseres) niet, zoals ze het wil doen 
voorkomen, gehandeld heeft als eenvou
dige lasthebber van de uitgevers van 
dagbladen en periodieken toen zij (ver
weerster) de toegang tot het distributie
net weigerde; dat zij daarentegen een 
machtige marktdeelneemster is die, wat 
de aangeklaagde daden betreft, zelfstan
dig en op eigen verantwoordelijkheid 
heeft gehandeld », 

terwijl, eerste onderdeel, die redenge
ving in het ongewisse laat of het hof van 
beroep heeft beslist dat eiseres, wat de 
buitenlandse persprodukten betreft, ge
handeld heeft als commissionair belast 
met de alleenverkoop dan wei als groot
handelaarster met alleenverkooprecht; 
die dubbelzinnige redengeving het Hof 
niet in staat stelt de wettigheid van het 
arrest na te gaan en gelijkstaat met af
wezigheid van redengeving (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het hof van beroep, 
zo het in zijn arrest eiseres heeft be
schouwd als een groothandelaarster met 
alleenverkooprecht en niet als een ver
koopcommissionair, niet antwoordt op de 
door eiseres aangevoerde middelen ten 

betoge dat zij verkoopcommissionair 
was, en inzonderheid niet antwoordt op 
de middelen afgeleid uit de door de uit
gevers gegeven waarborg dat onverkoch
te exemplaren zouden worden teruggeno
men, alsook uit het feit dat het de 
uitgevers zijn die de detailhandelsprijs 
vaststellen en dat de bezoldiging van ei
seres enkel bestaat in een dee! van de 
detailhandelsprijs; de overweging dat ei
seres « actief heeft meegewerkt aan de 
als onrechtmatig bestempelde feitelijke 
gedragingen en dit zowel in haar hoeda
nigheid van distributie-onderneming als 
van lid en secretaris van de regionale 
consultatieve commissies die negatieve 
adviezen hebben uitgebracht over de 
aanvragen van (verweerster) • en de ove
rige hierboven weergegeven consideran
sen van het arrest niet uitsluiten dat ei
seres gehandeld heeft als verkoopcom
missionair voor rekening van de buiten
landse uitgevers en derhalve geen pas
send antwoord geven op het middel van 
eiseres; het arrest bijgevolg niet regel
matig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest, zo het be
tekent dat eiseres, wat de buitenlandse 
persprodukten betreft, handelt als com
missionair belast met de alleenverkoop, 
niet antwoordt op het middel van eiseres 
volgens hetwelk zij als commissionair 
« niet kan worden veroordeeld om een 
bepaald verkooppunt te bevoorraden zon
der de gelijktijdige veroordeling of zon
der de uitdrukkelijke instemming van 
haar opdrachtgevers », zodat eiseres on
mogelijk « aileen in haar hoedanigheid 
van verdeelster van buitenlandse pers
produkten • kan worden veroordeeld; het 
arrest bijgevolg niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

Wat het middel in zijn geheel be
treft: 

Overwegende dat het arrest « het 
door (eiseres) uiteengezette argu
ment betreffende de juridische aard 
van haar betrekkingen met de uitge
vers van dagbladen en periodieken 
alsook met de detailhandelaren • als 
niet ter zake dienend beschouwt op 
grond dat « wat dit punt betreft, 
moet worden opgemerkt dat die (ei
seres) een handelaarster is dle het 
alleenverkooprecht heeft van een 
groot aantal buitenlandse dagbladen 
en periodieken en dat zij een groot-
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handel heeft in sommige perspro
dukten van de vennootschappen In
ternationale Uitgeversmaatschappij 
en Editions J. Dupuis »; dat het haar 
vervolgens omschrijft als een distri
butie-onderneming en dat het ten 
slotte uit de voorgaande consideran
sen afleidt « dat het dus vaststaat 
dat de naamloze vennootschap Pers
agentschap Vervoer en Distributie 
niet, zoals ze het wil doen voorko
men, gehandeld heeft als eenvoudi
ge lasthebber van de uitgevers van 
dagbladen en periodieken toen zij 
(verweerster) de toegang tot het dis
tributienet weigerde; dat zij daaren
tegen een machtige marktdeelneem
ster is die, wat de aangeklaagde 
daden betreft, zelfstandig en op ei
gen verantwoordelijkheid heeft ge
handeld »; 

Dat het arrest aldus ondubbelzin
nig antwoordt op de conclusie van 
eiseres en de beslissing waarbij zij 
wordt veroordeeld om een eind te 
maken aan de ongeoorloofde prak
tijken waarvoor zij persoonlijk aan
sprakelijk wordt verklaard, regelma
tig met redenen omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat ingevolge de 
verwerpmg van de voorziening de 
vordering tot bindendverklaring van 
het arrest geen belang meer heeft; 

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

'1.7 juni 1985 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en De Bruyn. 

Nr. 659 

1' KAMER - 27 juni 1985 

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID- TUCHTZA
"KEN - RECHT VAN VERDEDIGING - TOE
ZICHT VAN HET HOF VAN CASSATIE. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
TUCHTZAKEN - TOEZICHT VAN HET HOF VAN 
CASSATIE. 

3° RECHTERLIJKE TUCHT - UITOEFE
NING VAN HET TUCHTRECHT DOOR DE EER
STE VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEP 
- RECHT VAN VERDEDIGING. 

1°, 2° en 3° Het Hof van Cassatie Jeidt uit 
de gedingstukken af dat, met inachtne
ming van het recht van verdediging, 
de processen-verbaal op de basis waar
van een magistraat tuchtrechtelijk 
voor de eerste voorzitter van het hof 
van beroep is vervolgd, te zijner be
schikking zijn gesteld en dat hij daar
van v66r zijn verschijning inzage heeft 
kunnen nemen. 

(S ... T. EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, PROC.-GEN. BIJ DAT HOF) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7299) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 oktober 1984 
door de eerste voorzitter van het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het algemeen beginsel inzake 
het recht van verdediging en van artikel 
97 van de Grondwet, 

doordat de beschikking, om te oorde
len dat eisers gedrag doet blijken van 
lichtzinnigheid en gebrek aan onder
scheidingsvermogen, waardoor hij ern
stig afbreuk heeft gedaan aan de waardig
heid van zijn ambt en bijgevolg om hem 
censuur met berisping als tuchtstraf op 
te leggen, steunt, enerzijds, op de proces
sen-verbaal van de politie van 23 novem
ber, 9 december en 12 december 1983 en, 
anderzijds, op de processen-verbaal van 
de rijkswacht te Leuven (289/B, 290/B, 
291/B) van 4 febru~>.ri 1983. 
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terwijl uit geen enkel stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat die 
processen-verbaal aan eiser zijn medege
deeld of dat deze daarvan inzage heeft 
kunnen nemen; het dossier op het secre
tariaat van de eerste verweerder noch 
die processen-verbaal noch een inventa
ris met de vermelding van hun indiening 
en de dagtekening ervan bevat; de be
schikking die steunt op processen-ver
baal waarvan eiser geen inzage heeft 
kunnen nemen en die hij niet heeft kun
nen weerleggen, bijgevolg het recht van 
verdediging van eiser miskent (schen
ding van van het in het middel aangege
ven algemeen rechtsbeginsel) en het Hof 
in de onmogelijk stelt om de wettigheid 
van die beslissing te toetsen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de regelma
tig aan het Hof overgelegde stukken 
blijkt dat de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Brussel res
pectievelijk op 23 januari en 10 fe
bruari 1984 aan de eerste voorzitter 
van dat hof twee dossiers heeft toe
gezonden met onder andere proces
sen-verbaal, die waren opgemaakt, 
enerzijds, door de gerechtelijke poli
tie bij het parket te Brussel en, an
derzijds, door de rijkswacht te Leu
ven, dat de eerste voorzitter eiser op 
11 april 1984 heeft ondervraagd en 
dat die ondervraging ging over de 
feiten waarop die dossiers betrek
king hadden; 

Dat, hoewel de eerste voorzitter 
op dezelfde dag aan de procureur
generaal schreef en hem « het dos
sier » betreffende eiser overzond om 
hem te laten oordelen of eventuele 
vorderingen wenselijk waren, de 
procureur-generaal op 23 mei 1984 
antwoordt terwijl hij een samenvat
ting gaf van de ten laste van eiser 
gelegde feiten, die betrekking had
den zowel op de bij de brief van 11 
april 1984 gevoegde dossiers, als op 
de ondervraging van de eerste voor
zitter over die feiten; 

Dat de eerste voorzitter op 27 juni 
1984 aan eiser schreef om deze voor 
hem te doen verschijnen en hem 
meedeelde dat het dossier ter inzage 
lag op zijn secretariaat; dat de eer
ste voorzitter in diezelfde brief een 

uitvoerige samenvatting gaf van de 
ten laste van eiser gelegde feiten, 
die zowel op het een als op het an
dere dossier betrekking hadden; 

Dat eiser op 12 september 1984 
voor de eerste voorzitter is versche
nen, terwijl hij was bijgestaan door 
een raadsman; dat hij in zijn ver
weermiddelen over de hem ten laste 
gelegde feiten is gehoord en geen 
conclusie heeft neergelegd; 

Dat uit geen enkel stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, volgt 
dat eiser schending van zijn recht 
van verdediging heeft aangevoerd; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat de processen-ver
baal waarnaar de eerste voorzitter 
in zijn beschikking verwijst, te vin
den zijn in de beide dossiers over de 
feiten op grond waarvan de procu
reur-generaal heeft gevorderd en 
waarvoor eiser door de eerste voor
zitter is opgeroepen en waaromtrent 
hij door hem nadien is gehoord; 

Dat daaruit volgt dat de proces
sen-verbaal, met inachtneming van 
het recht van verdediging, ter be
schikking van eiser zijn gesteld en 
deze ervan inzage heeft kunnen ne
men, 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

27 juni 1985 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal 
- Advocaat: mr. Draps. 
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Nr. 660 

1' KAMER - 28 juni 1985 

1° VERZEKERING - VERGOEDING AAN 
DE GETROFFENE BETAALD DOOR EEN PER
SOON DIE BIJ VERGISSING MEENDE DE VER
ZEKERAAR VAN DE VOOR HET ONGEVAL AAN
SPRAKELIJKE TE ZIJN - RECHTSVORDERING 
TOT TERUGVORDERING VAN HET ONVER
SCHULDIGD BETAALDE - GRONDSLAG. 

2° TERUGVORDERING VAN HET ON-
VERSCHULDIGD BETAALDE 
RECHTSVORDERING TOT TERUGVORDERING 
VAN DE VERGOEDING DIE AAN DE GETROFFE
NE ONVERSCHULDIGD IS BETAALD DOOR EEN 
PERSOON DIE BIJ VERGISSING MEENDE DE 
VERZEKERAAR VAN DE VOOR HET ONGEVAL 
AANSPRAKELIJKE TE ZIJN - GRONDSLAG. 

1 o en 2° Uit de artt. 1235, 1236, 1377 B. W. 
en 20.9° Hypotheek volgt dat hij die bij 
vergissing meende de verzekeraar 
voor bet ongeval aansprakelijke per
soon te zijn en de getroffene heeft ver
goed, terugbetaling van de onverschul
digd betaalde vergoeding verkrijgt (1). 

(AFIA INSURANCE COMPANY N.V. 
T. FEDERALE VERZEKERINGEN S.V., E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4633) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het door laatste verweerster, 
Assubel, Ongevallen en Schade, op
geworpen middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening in zover
re ze tegen haar is gericht, op grond 
dat de beslissing van het hof van be
roep over de eis tot vrijwaring in
gesteld door derde verweerster Ma
ria Bonne tegen laatste verweerster 
Assubel, Ongevallen en Schade, niet 

wordt be'invloed door een eventuele 
cassatie: 

Overwegende dat de eis tot vrij
waring door het hof van beroep 
wordt afgewezen omdat hij << zonder 
voorwerp » is, nu de eis tot terugbe
taling van het onverschuldigde 
wordt verworpen; dat die verwer
ping van de eis tot terugbetaling 
door de voorziening wordt aange
vochten; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid feitelijke grondslag mist; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1235, 1236, 1377 
van het Burgerlijk Wetboek en 20, 9°, 
van de wet van 16 december 1851 zijnde 
titel XVIII van boek III van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
eiseres ten onrechte op de onverschul
digde betaling een beroep deed en daar
toe laat gelden : << 5) Krachtens artikel 
1235 van het Burgerlijk Wetboek kan 
hetgeen betaald is zonder verschuldigd 
te zijn, worden teruggevorderd. In toe
passing van dit beginsel bepaalt artikel 
1377 van het Burgerlijk Wetboek dat 
wanneer een persoon die bij vergissing 
meende schuldenaar te zijn, een schuld 
heeft betaald, hij gerechtigd is het be
taalde van de schuldeiser terug te vorde
ren. Dit artikel veronderstelt een beta
ling gedaan, voor eigen rekening, door 
degene die meende dat een bepaalde 
schuld zijn schuld was. Dit artikel is dan 
ook vreemd aan het geval waarbij een 
persoon al dan niet met subrogatie be
taalt voor rekening van de werkelijke 
schuldenaar. In een dergelijk geval heeft 
degene die de betaling heeft gedaan, 
geen vordering in teruggave jegens de 
schuldenaar (lees: schuldeiser) die hij 
heeft uitbetaald, zelfs indien hij er niet 
zou in slagen zich te doen terugbetalen 
door de schuldenaar. Opdat de N.V. Afia 
Insurance Company (eiseres) zich op 
voormeld artikel 1377 van het Burgerlijk 
W etboek zou kunnen beroepen, volstaat 
het niet dat zij op een verschoonbare 
wijze zou gedwaald hebben over haar 
hoedanigheid van verzekeraar. Vereist is 
ook dat de verzekeraar schuldenaar was 
van de schadelijders. Welnu, dit laatste 
is alvast niet het geval. Behoudens uit-----------------1 zonderingen, die ter zake niet van toe

(1) Zie Cass., 27 nov. 1947 (Bull. en Pasic., 
1947, I, 504) en Cass., 8 mei 1971 (A.C., 1971, 
886). 

passing zijn, hebben zij die door een on
rechtmatige daad schade hebben gele
den, immers geen rechtstreekse vorde-
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ring jegens de verzekeraar van de bur
gerlijke aansprakelijkheid van de dader 
en/of van zijn aansteller. Bonne Maria 
(derde verweerster) in eigen naam en als 
beheerster van de goederen van haar 
minderjarige dochter Goossens Sophie 
(vierde verweerster) alsmede de N.V. 
Belgische Nationale Assurantiekas tegen 
Arbeidsongevallen (vijfde verweerster) 
hadden dan ook geen schuldvordering je
gens de verzekeraar (eerste verweerster) 
van de burgerlijke aansprakelijkheid van 
Degryse Jozef en/of van de N.V. Atco
mex (tweede verweerster) en deze verze
keraar had geen schulden jegens deze 
schadelijders. Het waren aileen Degryse 
Jozef en de N.V. Atcomex die, overeen
komstig het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk van 18 april 1972 
en het arrest van dit (hof van beroep) 
van 12 april 1973, een schuld hadden je
gens ieder van deze schadelijders. Deze 
schulden konden betaald worden door 
Degryse Jozef en/of de N.V. Atcomex 
zelf en verder, met gelijk gevolg, door ie
der ander ( artikel 1236 van het Burger
lijk Wetboek). Wanneer de N.V. Afia In
surance Company aan Bonne Maria, in 
eigen naam en als beheerster van de 
goederen van haar minderjarige dochter 
Goossens Sophie, alsmede aan de N.V. 
Belgische Nationale Assurantiekas tegen 
Arbeidsongevallen respectievelijk 296.041 
frank en 225.420 frank heeft uitbetaald, 
dan heeft zij dit geenszins gedaan omdat 
zij meende dat deze schulden haar schul
den waren, maar om de schulden van de 
ware schuldenaren, Degryse Jozef en de 
N.V. Atcomex, tot kwijting dezer, te beta
len. In deze omstandigheden bestaat er 
in hoofde van Bonne Maria, in eigen 
naam en als beheerster van de goederen 
van haar minderjarige dochter Goossens 
Sophie, en in hoofde van de N.V. Bel
gische Nationale Assurantiekas tegen 
Arbeidsongevallen geen verplichting tot 
teruggave », 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig de artikelen 1235 en 1377 van het 
Burgerlijk Wetboek, de voorwaarden van 
de terugvordering van hetgeen onver
schuldigd werd betaald, beperkt zijn tot 
het voorhanden zijn van een betaling en 
het onverschuldigd karakter daarvan; 
krachtens artikel 1236 van het Burgerlijk 
W etboek, een betaling kan worden ge
daan door ieder die daarbij een belang 
heeft of door een derde, die daarbij geen 
belang heeft, wanneer hij handelt in 
naam en tot kwijting van de schulde
naar, zodat het hof van beroep, door te 
beslissen dat enkel personen die voor ei-

gen rekening betalen, op de terugvorde
ring wegens onverschuldigde betaling 
een beroep kunnen doen, de artikelen 
1235, 1236 en 1377 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt, vermits men niet nood
zakelijk voor eigen rekening dient te be
talen en als toepassingsvoorwaarden van 
de vordering wegens onverschuldigde be
taling enkel in aanmerking komen het 
bestaan van een betaling en het onver
schuldigd karakter ervan, en zodat het 
hof van beroep, door aan te nemen dat 
enkel een schuldenaar - van het slacht
offer - jegens dat slachtoffer op de te
rugvordering wegens onverschuldigde 
betaling een beroep kan doen, de artike
len 1235, 1236 en 1377 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt, vermits men niet nood
zakelijk als schuldenaar een betaling 
kan verrichten en (als) toepassingsvoor
waarden van de vordering wegens onver
schuldigde betaling in aanmerking ko
men, het bestaan van een betaling en 
het onverschuldigd karakter ervan; 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 20, 9", van de wet van 16 december 
1951, het slachtoffer van een ongeval de 
betaling van zijn vordering tot het beko
men van schadevergoeding tegen de ver
zekeraar van de aansprakelijke kan ver
volgen, binnen de perken van de door de 
verzekerde opgelopen aansprakelijkheid 
en van de voorwaarden waarin het ver
zekeringscontract de verzekeraar de ver
plichting oplegt die te vrijwaren, zodat 
het hof van beroep, na te hebben vastge
steld dat er tussen eiseres en de aan
sprakelijke een verzekeringsovereen
komst bestond en dat de slachtoffers (ter 
zake derde, vierde en vijfde verweer
sters) een vordering tot het bekomen 
van schadevergoeding tegen de aanspra
kelijke - verzekerde van eiseres - in
stelden, artikel 20, 9°, van de Hypotheek
wet van 16 december 1851, zijnde titel 
XVIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek, schendt door desondanks aan 
te nemen dat eiseres geen schuldenaar 
van die slachtoffers was en enkel in 
naam en voor rekening van haar verze
kerde betaalde : 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet in een zaak waarin de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorvoertuigen niet 
van toepassing is; 
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Over de door zesde verweerster 
aangevoerde middelen van niet-ont
vankelijkheid van de onderdelen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat ook indien de 

verzekeringsmaatschappij de wil 
heeft gehad de schuld van de bur
gerrechtelijk aansprakelijken te 
kwijten, zulks de vraag niet oplost 
of met toepassing van artikel 1377, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek de terugbetaling van het on
verschuldigde kan geeist worden 
omdat de verzekeringsmaatschappij 
bij vergissing meende verzekeraar 
te zijn; 

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

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest arti
kel 20, go, van de Hypotheekwet ont
leedt en aanwendt door te overwe
gen : « Behoudens uitzonderingen, 
die ter zake niet van toepassing 
zijn, hebben zij die door een on
rechtmatige daad schade hebben ge
leden, immers geen rechtstreekse 
vordering (tegen) de verzekeraar 
van de burgerlijke aansprakelijk
heid van de dader » en door verder 
de aanspraken van de gelaedeerde 
tegenover de verzekeraar te bespre
ken; 

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

W at beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat de wet van 24 

mei 1g35 aan artikel 20 van de Hy
potheekwet een go heeft toegevoegd 
dat bepaalt: « De uit een ongeval 
ontstane schuldvorderingen ten bate 
van een door het ongeval benadeel
de derde of diens rechthebbenden 
zijn bevoorrecht op de vergoeding 
die de verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid ver
schuldigd is op grond van de verze
keringsovereenkomst. Geen betaling 
aan de verzekerde bevrijdt, zolang 
de bevoorrechte schuldeisers niet 
zijn schadeloos gesteld », 

Overwegende dat artikel 20, go, 
aan de gelaedeerde van een ongeval 
geen rechtstreekse vordering toe
kent tegen de verzekeraar van de 
voor het ongeval burgerrechtelijk 
aansprakelijke, in die zin dat de 
schuldvordering van de verzekerde 
zou worden toegekend aan de gelae
deerde en dat die vordering zou be
schut zijn voor excepties die de ver
zekeraar tegen de verzekerde kan 
laten gelden op grond van gebeurte
nissen van na het ongeval; 

Dat nochtans artikel 20, go, aan de 
gelaedeerde van het door de schuld 
van verzekerde veroorzaakte onge
val het recht toekent, ten laste van 
de verzekeraar en op de som welke 
deze laatste aan de verzekerde ver
schuldigd is, de betaling van zijn ei
gen schuldvordering tegen laatstge
noemde te vorderen, binnen de per
ken zowel van de door de verzeker
de opgelopen aansprakelijkheid als 
van de voorwaarden waarin het ver
zekeringscontract aan de verzeke
raar de verplichting oplegt zijn ver
zekerde te vrijwaren; 

Overwegende dat de verzekeraar 
van de burgerrechterlijke aanspra
kelijkheid er belang bij heeft dat de 
verbintenis van de aansprakelijke 
jegens de gelaedeerde wordt vol
daan; dat de verzekeraar derhalve 
de verbintenis kan voldoen overeen
komstig artikel 1236, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat uit de artikelen 
1235, 1236, 1377 van het Burgerlijk 

Wetboek en 20, 9°, van de Hypotheek
wet volgt dat de artikelen 1235 en 
1377 van het Burgerlijk Wetboek 
toepassing vinden wanneer een per
soon betaald heeft in de mening dat 
hij de verzekeraar was, in welk ge
val artikel 20, go, van de Hypothee
kwet gold, maar achteraf blijkt dat 
hij zich vergist heeft; 

Dat het arrest, door het tegendeel 
te beslissen, de in het middel aange
wezen artikelen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; hodut de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen. 

28 juni 1986 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 661 

VAKANTIEKAMER - 18 juli 1985 

1° HOF VAN ASSISEN - VOORZI'ITER 
VAN HET HOF VAN ASSISEN - OPI'REDEN 
ALS ONDERZOEKSRECHTER IN EEN ANDERE 
ZAAK WAARIN DE BESCHULDIGDE WAS VER
VOLGD - GEEN ONVERENIGBAARHEID. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
VOORZI'ITER VAN HET HOF VAN ASSISEN DIE 
HET AMBT VAN ONDERZOEKSRECHTER 
HEEFT VERVULD IN EEN ANDERE ZAAK 
WAARIN DE BESCHULDIGDE WAS VERVOLGD 
- GEEN ONVERENIGBAARHEID. 

3° HOF VAN ASSISEN - ARREST VAN 
VEROORDELING - VOORZIENING IN CASSA
TIE VAN DE BESCHULDIGDE TEGEN DAT AR
REST - DRAAGWIJDTE VAN DIE VOORZIE
NING. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN- VOOR
ZIENING IN CASSATIE VAN DE BESCHULDIG
DE TEGEN HET ARREST VAN VEROORDELING 
- DRAAGWIJDTE VAN DIE VOORZIENING. 

5~ ~OF VAN ASSISEN - VOORZI'ITER 
VAN HET HOF- DISCRETIONAIRE MACHT
BEG RIP. 

1" en 2" Niets verbiedt dat een magis
traat, die de onderzoeksrechter heeft 
vervangen op een terechtzitting van de 

raadkamer bij de uitspraak over de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis van een verdachte, aan wie een 
misdaad was ten laste gelegd, laterals 
voorzitter optreedt van het hoi van as
sisen waarvoor dezelfde persoon als 
beschuldigde terechtstaat ter zake van 
een andere misdaad, die hij heeft ge
pleegd na de veroordeling wegens de 
eerste misdaad, oak al dient die ver
oordeling tot grondslag van de voor 
de tweede misdaad in aanmerking ge
nomen " herhaling ». (Artt. 127 en 292 
Ger.W.; art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens.) 

3" en 4" De beschuldigde, die veroordeeld 
is door het hof van assisen en die zich 
niet in cassatie heeft voorzien tegen 
het verwijzend arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, is niet ont
vankelijk om, tot staving van een voor
ziening in cassatie tegen het veroorde
lend arrest, de nietigheid aan te voe
ren van de proceshandeling, die aan 
het verwijzend arrest is voorafgegaan, 
daar die nietigheid gedekt is overeen
komstig art. 408 Sv. (1). 

5" In de uitoefening van de hem bij de 
wet verleende discretionaire macht 
oordeelt de voorzitter van het Hoi van 
Assisen aileen en in geweten of een 
door de beschuldigde gevraagde onder
zoeksdaad nuttig is om de waarheid 
aan de dag te brengen; meent hij van 
niet, dan behoeft hij de redenen van 
zijn weigering niet aan te geven (2). 

(RASSE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9708) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 mei 1985 door het 
Hof van Assisen van de provincie 
Brabant gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 

(1) Cass., 17 feb. 1976 (A.C., 1976, 706). 

(2) Cass., 22 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 304). 
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doordat dit artikel luidt : « Bij het vast
stellen van zijn burgerlijke rechten en 
verplichtingen of bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem ingestel
de strafvervolging heeft een ieder recht 
op een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak, binnen een redelijke ter
mijn, door een onafhankelijke en onpar
tijdige rechterlijke instantie welke bij de 
wet is ingesteld »; de rechtspraak en 
rechtleer vermeldt : « Formalites prescri
tes a peine de nullite, en matiere crimi
nelle ( ... ). L'interdiction pour les mem
bres de la cour d'appel qui ont vote sur 
la mise en accusation dans la meme af
faire, de presider la Cour d'assises, ou 
d'assister le president; la meme inter
diction s'applique au magistrat qui a 
rempli les fonctions de juge d'instruc
tion >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het Hof van 
Assisen van de provincie Brabant, wat 
betreft de behandeling van de zaak van 
eiser, werd voorgezeten door de heer J. 
Durant; de misdrijven, welke door het 
bestreden arrest van 9 mei 1985 bewezen 
werden verklaard, werden gepleegd se
dert eiser bij arrest van 15 maart 1973, 
uitgesproken door het Hof van Assisen 
van de provincie Brabant en dat kracht 
van gewijsde had op het ogenblik van de 
feiten, veroordeeld werd wegens moord 
op zijn echtgenote Micheline Wijckmans, 
tot een straf van twaalf dwangarbeid; ei
ser derhalve zich in staat van wettelijke 
herhaling bevond; ingevolge deze staat 
van wettelijke herhaling, het dossier 
« Rasse-Wijckmans », noodzakelijkerwij
ze diende te worden gevoegd bij het dos
sier dat thans werd behandeld onder 
voorzitterschap van de heer J. Durant, 
en als dusdanig een dossier vormde; tij
dens de debatten en in het belang van 
de zaak meermaals en uitvoerig werd 
uitgeweid over de zaak « Rasse
Wijckmans •; bij de veroordeling en het 
bepalen van de strafmaat, zowel de ge
zworenen (jury) als het hof van assisen 
ontegensprekelijk rekening hebben ge
houden met de staat van de wettelijke 
her haling; 

tweede onderdeel, de voorzitter van 
het Hof van Assisen van de provincie 
Brabant, in de zaak ten laste van eiser, 
tevens het ambt van onderzoeksrechter 
heeft uitgeoefend; (cfr. stukken 1 tot 5) 
wegens onverenigbaarheid en op straffe 
van absolute nietigheid van de procedu
re, een magistraat die functies heeft ver
vuld als onderzoeksrechter, verbod moet 
worden opgelegd te zetelen als voorzitter 
van het hof van assisen, in een zaak be-

treffende een en dezelfde persoon; de on
afhankelijkheid en de onpartijdigheid 
van de voorzitter van het hof van assisen 
vereist dat hij nooit eerder werd betrok
ken bij het proces dat hij leidt, in welke 
functie ook; in die zin de rechten van de 
verdediging werden geschonden en eiser 
belang heeft bij de behandeling van de 
zaak te zijnen laste, door een onafhanke
lijk en een onpartijdig voorzitter : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt: dat de voorzitter Du
rant in de zaak waarin de voorzie
ning is ingesteld, geen ander ambt 
heeft vervuld en dat de heer De
smedt het ambt van onderzoeks
rechter heeft waargenomen in de 
zaak naar aanleiding waarvan eiser 
op 15 maart 1973 door het Hof 
van Assisen van de provincie Bra
bant wegens moord op Micheline 
Weyckmans veroordeeld werd, ter
wijl het enig optreden van de heer 
Durant in laatstbedoelde zaak erin 
bestond op 4 augustus 1972, bij de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis van eiser, voor de raadkamer 
verslag te doen loco zijn ambtge
noot, de heer Desmedt; 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen volgt dat de aangevoerde 
grief van onverenigbaarheid faalt en 
dat uit het vroegere optreden van de 
voorzitter Durant niet kan worden 
afgeleid dat het recht van eiser op 
de behandeling van zijn zaak door 
een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie in de zin van 
artikel 6.1 van het Verdrag geschon
den werd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 13 en vol
gende van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 

doordat eiser werd vervolgd wegens de 
misdaad van verkrachting gepleegd. c;>p 
de persoon van Martine Ferret (telastleg
ging D); in het kader van deze telastleg
ging, bij beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel van 29 augustus 1983, een onder
zoek aan het lichaam werd bevolen be
treffende de persoon van Martine Ferret; 
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een dergelijke beschikking uiteraard 
zeer belangrijk en de!icaat is en derhal
ve een grondige studie en kennis van het 
strafdossier vereist; die beschikking 
werd verleend door de raadkamer, onder 
voorzitterschap van mevr. F. Lyna; (cfr. 
stuk 6) deze magistraat is ingeschreven 
op het tabel van de franstalige magistra
ten; het geheel van de rechtspleging voor 
de raadkamer, zetelend in strafzaken, 
gevoerd wordt in de taal welke voor de 
daden van het gerechtelijk onderzoek 
wordt gebruikt; in het belang van de 
rechtspraak en in het belang van eiser 
genoemde beschikking diende te worden 
gewezen door een magistraat ingeschre
ven op het tabel der nederlandstalige 
magistraten : 

Overwegende dat eiser geen cas
satieberoep heeft ingesteld tegen 
het arrest waarbij hij naar het hof 
van assisen werd verwezen; dat de 
voorziening aileen tegen de door dat 
hof uitgesproken veroordeling is ge
richt; 

Overwegende dat het middel uit
sluitend betrekking heeft op een 
handeling van de rechtspleging die 
aan het arrest van verwijzing voor
afgaat; dat de nietigheid waardoor 
deze handeling eventueel zou kun
nen zijn aangetast, gedekt is over
eenkomstig artikel 408 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

doordat door eiser ter terechtzitting 
van het hof van assisen zeven pakjes si
garetten werden neergelegd; eiser dat 
hof uitdrukkelijk en meermaals verzocht 
heeft deze sigaretten te laten analyseren; 
eiser zijn verzoek motiveerde door zijn 
vermoeden dat farmaceutische produk
ten werden of worden verwerkt in zijn 
sigaretten, en ten gevolge daarvan zijn 
daden niet voldoende kon of kan contro
leren; ondanks het uitdrukkelijk verzoek 
van eiser, de voorzitter van dat hof stelt 
« dat hij het niet nodig acht enige onder
zoeksmaatregel te moeten bevelen »; de
ze negatieve bes!issing, door het hof van 
assisen evenwel niet werd gemotiveerd; 
het hof van assisen of de voorzitter van 
dat hof, in het kader van de rechten van 
de verdediging en ten einde te voldoen 

aan de belangen van de beschuldigde, 
dient in te gaan op iedere door de be
schuldigde gevraagde bijkomende onder
zoeksmaatregel, althans, in geval van 
weigering, deze negatieve beslissing met 
redenen dient te omkleden : 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting blijkt : 
dat eiser tijdens zijn ondervraging 
door de voorzitter van het hof van 
assisen aan deze laatste zeven pak
jes sigaretten overhandigde en hem 
verzocht deze te doen ontleden; dat 
de voorzitter het niet nodig oordeel
de op dat verzoek in te gaan en die 
beslissing aan eiser meedeelde; 

Overwegende dat de voorzitter 
van het hof van assisen in de uitoe
fening van zijn discretionaire macht 
aileen en in geweten oordeelt of een 
door de beschuldigde gevraagde on
derzoeksmaatregel nuttig is om de 
waarheid aan de dag te brengen en 
de reden van zijn weigering niet be
hoeft aan te geven; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

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

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

18 juli 1985 - Vakantiekamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Chris 
Luyckx, Brussel. 

Nr. 662 

VAKANTIEKAMER - 18 juli 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS - GELDIGHEID 
VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING NIET 
MEER TE BETWISTEN. 
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2° VOORLOPIGE HECHTENIS - ON
DERZOEKSGERECHTEN - HOUDEN STEEDS 
ZITTING MET GESLOTEN DEUREN - GEVOL
GEN. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN - INZA
KE VOORLOPIGE HECHTENIS, HOUDEN 
STEEDS ZITTING MET GESLOTEN DEUREN -
GEVOLGEN. 

1° Wanneer het te beslissen heeft over 
de handhaving van de voorlopige hech
tenis behoeft het onderzoeksgerecht 
zich niet meer uit te spreken over de 
geldigheid van het bevel tot aanhou
ding (1). (Art. 5 Wet Voorlopige Hech
tenis 20 april 1874.) 

2° en 3° Inzake voorlopige hechtenis hou
den de onderzoeksgerechten steeds zit
ting met gesloten deuren; die rechts
vorm wordt verondersteld nageleefd te 
zijn en vereist geen uitdrukkelijke ver
melding in het proces-verbaal van de 
zitting of in de beschikking zelf (2). 

(STADIUS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9752) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 juni 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 95, 96 en 97 
van het W etboek van Strafvordering en 
uit de miskenning van het recht van ver
dediging, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beschikking a quo, het bevel tot 
aanhouding van eiser van 24 februari 
1985 handhaaft en de geldigheid ervan 
vaststelt, 

terwijl een bevel tot aanhouding niet 
alleen getekend moet zijn door hem die 
het heeft verleend, maar bovendien van 
zijn zegel voorzien, aan de verdachte 

(1) Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2616 
(A.C., 1982-83, nr. 187) en 11 juni 1985, A.R. 
nr. 9597, supra nr. 618. 

(2) Zie Cass., 5 nov. 1974 (A.C., 1975, 304) en 
12 okt. 1976 (ibid., 1977, 169) en cone!. adv.
gen. Lenaerts, in A.C., 1977, 169. 

vertoond moet worden met afgifte van 
een afschrift ervan dat noodzakelijker
wijze met het origineel moet overeen
stemmen en alle meldingen moet bevat
ten die het de verdachte mogelijk moe
ten maken na te gaan of het bevel 
wettelijk werd uitgevaardigd, zodat het 
bevel tot aanhouding waarvan het aan 
de verdachte afgegeven afschrift niet het 
zegel draagt van de onderzoeksrechter 
die het bevel heeft verleend, zoals ter za
ke, zelf nietig is, minstens geen uitwer
king kan hebben bij gebrek aan een 
door de wet voorgeschreven formaliteit, 
en het arrest dit bevel niet mocht hand
haven zonder de artikelen 95, 96 en 97 
van het W etboek van Straf-vordering te 
schenden en het recht van verdediging 
te miskennen : 

Overwegende dat het middel de 
formele wettigheid van het bevel tot 
aanhouding betwist; dat die wettig
heid niet meer kan betwist worden 
bij de uitspraak door het onder
zoeksgerecht over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede en het derde middel 
sam en, 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 96 van het W etboek van 
Strafvordering, 5.2 van het Verdrag van 
4 november 1950 tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, goedgekeurd door de wet 
van 13 mei 1955, 21 van de wet van 21 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 
5 van de wet van 20 april 1874, 7 en 97 
van de Grondwet, en uit de miskenning 
van het recht van verdediging, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beschikking a quo, het bevel tot 
aanhouding van eiser van 24 februari 
1985, heeft gehandhaafd en de geldigheid 
ervan heeft vastgesteld, onder meer om 
de redenen : « dat in de beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen van 22 mei 
1985 de plaats en datum van de feiten 
die ten grondslag lagen tot het afleveren 
van het bevel tot aanhouding van 24 fe
bruari 1985 niet werden vermeld; dat dit 
gebrek niet kan worden hersteld door de 
kamer van inbeschuldigingstelling inge
volge haar algemene opdracht van toe
zicht en controle over de daden en 
beschikking van de onderzoeksgerech-



1538 HOF VAN CASSATIE Nr. 662 

ten », en in zijn beschikkend gedeelte 
voor recht zegt : « dat de telastlegging 
wordt vervoiledigd als gepleegd zijnde te 
Antwerpen tussen augustus 1984 en 19 
oktober 1984 »; 

terwijl het bevel tot aanhouding de op
gave van het feit waarvoor het wordt 
verleend, moet bevatten (artikel 96 van 
het Wetboek van Strafvordering) en iede
re aangehoudene onverwijld op de hoog
te moet worden gebracht van de redenen 
van zijn arrestatie en van aile beschuldi
gingen welke tegen hem zijn ingebracht 
(artikel 5.2 van het voormeld Verdrag), 
waaruit voortvloeit dat iedere aangehou
dene op de hoogte moet worden gebracht 
niet aileen 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 aangezien de 
procedure van eerste bevestiging van het 
bevel tot aanhouding mondeling ge
schiedt, zonder inzage van het dossier, 
de vervulling van de verplichting tot ken
nisgeving van de « redenen » moet blij
ken uit het bevel zelf, de aanvulling door 
de onderzoeksgerechten niet van aard 
zijnde dit verzuim goed te maken; 

en terwijl het bevel tot aanhouding 
van eiser slechts vermeldt dat hij beticht 
wordt van « mededaderschap diefstal 
met geweld of bedreiging door twee of 
meer personen met gebruik van wapens, 
feit voorzien en gestraft door artikelen 
66, 461, 468, 472 van het Strafwetboek », 
zonder aanduiding van enige andere om
standigheden, zoals onder meer plaats 
en datum waarop de bedoelde feiten zou
den zijn gepleegd, zodat het bevel tot 
aanhouding van eiser hem niet toeliet 
zich degelijk te verdedigen en het arrest 
dit bevel niet mocht handhaven en zijn 
geldigheid niet mocht vaststeilen zonder 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen te schenden; 

het derde, afgeleid uit de schending 
van artikel 8 van de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest, door bevestiging 
van de beschikking a quo, het bevel tot 
aanhouding van eiser van 24 februari 
1985 handhaaft en de geldigheid ervan 
vaststelt, onder meer op de overweging 
dat : « de gegevens eigen aan de zaak of 
aan de persoonlijkheid van (eiser) die in 
de bestreden beslissing vermeld zijn, 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den uitmaken die thans nog bestaan en 

die dermate de openbare veiligheid ra
ken dat de handhaving van de voorlopige 
hechtenis van (eiser) erdoor vereist is », 

terwijl een nieuw bevel tot aanhouding 
slechts kan worden uitgevaardigd tegen 
een in vrijheid gelaten of in vrijheid ge
stelde verdachte indien deze verzuimt bij 
enige proceshandeling te verschijnen of 
wanneer nieuwe en ernstige omstandig
heden deze maatregel nodig maken, en 
het bevel tot aanhouding in dat geval de 
nieuwe en ernstige omstandigheden 
waarop de aanhouding gegrond is, moet 
omschrijven, omstandigheden die door 
de onderzoeksgerechten kunnen worden 
aangevuld maar niet voor de eerste keer 
uiteengezet, 

en terwijl het bevel tot aanhouding 
van eiser van 24 februari 1985 absoluut 
geen gewag maakt van enige « nieuwe 
en ernstige omstandigheden » in de zin 
van artikel 8 van de wet van 20 april 
1874, zodat het arrest, na impliciet vast
gesteld te hebben dat het bevel tot aan
houding van 24 februari 1985 een nieuw 
bevel was in de zin van artikel 8 van de 
wet van 20 april 1874, zonder te ontken
nen dat dit bevel geen vermelding in
hield van « nieuwe en ernstige omstan
digheden » die het bevel konden verant
woorden, dit bevel moest vernietigen 
daar het aangevochten verzuim niet kon 
worden « aangevuld >> (schending van de 
artikelen 8 van de wet van 20 april 1874 
en 7 van de Grondwet) : 

Overwegende dat in zoverre de 
betwisting de wettigheid van het be
vel tot aanhouding betreft, de mid
delen niet kunnen worden aangeno
men aangezien de geldigheid van 
het bevel tot aanhouding niet meer 
kan betwist worden bij de uitspraak 
door het onderzoeksgerecht over de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het onderzoeksgerecht bevoegd 
is om alles te doen wat de onder
zoeksrechter zelf kon doen; dat, 
wanneer een bevel tot aanhouding, 
verleend door een onderzoeksrech
ter met toepassing van de wet van 
20 april 1874, de omstandigheden 
niet vermeldt waarvan zijn wettig
heid afhangt, het onderzoeksgerecht 
de macht bezit de redenen van het 
bevel tot aanhouding aan te vullen, 
wat ten deze het geval is; 
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Dat de middelen in zoverre falen 
naar recht; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 155, 189, 
190bis, 372 van het Wetboek van Straf
vordering, 10 van de wet van 1 mei 1849 
over de politierechtbanken en correctio
nele rechtbanken. 779, 783 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 96 van de Grand
wet en uit de miskenning van het recht 
van verdediging, 

doordat het arrest, zoals trouwens de 
beschikking a quo, enkel stereotype for
mules inhoudt nopens het verloop van de 
procedure en geen zittingsblad noch van 
de terechtzitting van 4 juni 1985 van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Antwerpen, noch 
van de terechtzitting van 22 mei 1985 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen in de 
bundel berust, doch enkel een zittings
blad van de zitting van 31 mei 1985 van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Antwerpen, 

terwijl de afwezigheid, in strafzaken, 
van een regelmatig zittingsblad van de 
terechtzitting waarop de zaak werd on
derzocht, de nietigheid van het arrest 
medebrengt wanneer het niet alle vereis
te vaststellingen inhoudt tot bewijs van 
de wettigheid van de rechtspleging, 

en terwijl uit geen stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden 
nageleefd en ter zitting van 22 mei 1985 
en 4 juni 1985 en onder meer of eiser al 
dan niet ter bedoelde zittingen aanwezig 
was, of de procedure al dan niet open
baar was ... , zodat het toezicht van het 
Hof van Cassatie aangaande bedoelde 
rechtsvormen onmogelijk is (schending 
van de in het middel aangehaalde bepa
lingen): 

Overwegende dat de ingeroepen 
wetsbepalingen de vonnisgerechten 
en niet de onderzoeksgerechten be
treffen; 

Overwegende dat zowel de be
schikkigen van 22 mei 1985 van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen als het 
proces-verbaal van de zitting van 31 
mei 1985 van de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Antwerpen vaststellen dat 
verdachte (eiser) en zijn raadsman 

ter zitting werden gehoord; dat op 
de zitting van de kamer van inbe
schuldigingstelling van 4 juni 1985 
de zaak enkel voor uitspraak was 
vastgesteld; 

Overwegende dat inzake voorlopi
ge hechtenis de onderzoeksgerech
ten altijd met gesloten deuren zit
ting houden; dat aldus die rechts
vorm verondersteld wordt nageleefd 
te zijn en geen uitdrukkelijke ver
melding in een proces-verbaal van 
de zitting of in een beschikking zelf 
vereist; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 153, 190 en 
211 van het Wetboek van Strafvordering, 
en uit de miskenning van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beschikking a quo, het bevel tot 
aanhouding van eiser handhaaft na hem 
te hebben gehoord in zijn middelen van 
verdediging en conclusie ontwikkeld 
door zijn advocaten, 

terwijl de conclusie van eiser onder 
meer verwees naar zijn brief van 10 mei 
1985 aan de heer onderzoeksrechter (bij
lage 2) en deze brief evenals de brief van 
8 mei 1985 van zijn raadsman aan dezelf .. 
de onderzoeksrechter, dragende de mel
ding « bijlage 1 », op de zitting van 31 
mei 1985 voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep te 
Antwerpen werden neergelegd en trou
wens in het proceduredossier genum
merd te vinden zijn; het proces-verbaal 
van de zitting van 31 mei 1985 van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Antwerpen echter 
vermeldt dat eiser werd gehoord in zijn 
middelen van verdediging ontwikkeld 
door zijn advocaten, die een conclusie in 
een stuk neerleggen, zodat het het Hof 
van Cassatie onmogelijk is na te gaan of 
het arrest rekening heeft gehouden met 
een enkel dan wel met beide neergeleg
de stukken en evenmin of beide stukken 
al dan niet v66r de sluiting der debatten 
werden neergelegd, zodat de procedure 
niet regelmatig is en de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen en het alge
meen rechtsbeginsel werden geschonden; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat de onderzoeksrechter onmid
dellijk inlichtingen heeft ingewon-
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nen wat betreft de brief van ver
dachte en van zijn raadsman »; dat 
dit duidelijk de twee ter zitting 
neergelegde stukken betreft; dat het 
middel in zoverre feitelijke grand
slag mist; 

Dat, nu de appelrechters met de 
twee stukken rekening houden, het 
voor eiser zonder belang is of zij al 
dan niet v66r de sluiting van de de
batten worden neergelegd; dat het 
middel in zoverre bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

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

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

18 juli 1985 - Vakantiekamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Dela
haye. 

Nr. 663 

V AKANTIEKAMER - 12 augustus 1985 

VOORLOPIGE HECHTENIS - VERZOEK 
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING -
WET 20 APRIL 1874, ART. 7 - VER
ZOEKSCHRIFI' ONDERTEKEND DOOR DE AD· 
VOCAAT VAN DE VERDACHTE- WETTIG. 

Noch de procedure inzake het toezicht 
op de voorlopige hechtenis, noch art. 7 

mens de gehechte door diens raads
man wordt ondertekend (1). 

(SCHWERTHELM) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4424) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 7 van 
de wet van 20 april1874 op de voorlopige 
hechtenis en 440, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek: 

Overwegende dat het arrest het 
verzoekschrift tot voorlopige invrij
heidstelling, dat eiser overeen
kosmtig artikel 7 van de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechte
nis heeft ingediend, niet ontvanke
lijk verklaart, op grand dat die wet 
« niet toestaat dat de verdachte ver
tegenwoordigd wordt » en dat « het 
verzoekschrift enkel is ondertekend 
door de raadslieden » van eiser; 

Overwegende dat, hoewel de pro
cedure inzake de controle op de 
voorlopige hechtenis door de onder
zoeksgerechten in beginsel, zowel in 
het belang van de rechtsbedeling, 
als in dat van de verdachte, vereist 
dat hij in persoon verschijnt, noch 
die procedure, noch artikel 7 van de 
wet van 20 april 1874 verbieden dat 
het verzoekschrift tot voorlopige in
vrijheidstelling overeenkomstig arti
kel 440, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek rechtsgeldig namens 
de gedetineerde door diens raads
man wordt ondertekend; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 

wet 20 april 1874 verbieden dat het 1----------------
verzoekschrift tot voorlopige invrij
heidstelling, overeenkomstig art. 440, 
tweede lid, Ger. W., rechtsgeldig na-

(1) Zie Cass., 29 okt. 1974 (A.C., 1975, 274), 
27 okt. 1975 (ibid., 1976, 267) en 6 sept. 1976 
(ibid., 1977, 12). 
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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. 

12 augustus 1985 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Mahillon, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Rappe -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 664 

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 1985 

1° RECHT VAN DE VERDEDIGING -
STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN - MIDDEL 
HIERU!T AFGELEID DAT STUKKEN NIET ZIJN 
MEDEGEDEELD - MIDDEL DAT NIET VOOR 
DE EERSTE MAAL VOOR HET HOF KAN WOR
DEN VOORGEDRAGEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDE
DIGING - HOF VAN ASSISEN - MID DEL HIER
UIT AFGELEID DAT STUKKEN NIET ZIJN ME
DEGEDEELD - MIDDEL DAT NIET VOOR DE 
EERSTE MAAL VOOR HET HOF KAN WORDEN 
VOORGEDRAGEN - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

3° HOF VAN ASSISEN - AKTE VAN BE
SCHULDIGING - ONVOLLEDIGE KWALIFICA
TIE VAN DE FElTEN- NIET NIETIG. 

1 o en 2° Niet ontvankelijk is het middel 
dat voor het eerst voor het Hof wordt 
voorgedragen en dat hieruit is afgeleid 
dat het recht van verdediging van de 
beschuldigde is miskend doordat tij
dens de rechtspleging voor het hof van 
assisen stukken bij het dossier zijn ge
voegd die niet aan hem waren medege
deeld (1). 

3° De akte van beschuldiging is slechts 
een uiteenzetting door het openbaar 
ministerie van de feiten en omstandig
heden van de zaak; een onvolledige 

kwalificatie van die feiten in die akte 
kan niet de nietigheid van de rechts
pleging tot gevolg hebben (2). 

(MALHERBE, DERWA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4445) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 mei 1985 door het 
Hof van Assisen van de provincie 
Luxemburg gewezen; 

I. Op de voorziening van Serge 
Derwa: 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 241 van het Wet
boek van Strafvordering, 

doordat, eerste onderdeel, de akte van 
beschuldiging waarvan de grondslag uit
sluitend moet berusten op het verwij
zingsarrest van de kamer van inbeschul
digingstelling, niet spreekt van de me
deplichtigheid van Derwa, doch enkel 
van mededaderschap, 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de akte van be

schuldiging, bedoeld in artikel 241 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, enkel een ontleding van de fei
ten en omstandigheden van de zaak 
door het openbaar ministerie is; dat 
een onvolledige kwalificatie van die 
feiten in die akte geen nietigheid 
van de procedure kan meebrengen; 

Dat het eerste onderdeel faalt 
naar recht; 

II. Op de voorziening van Guy 
Malherbe: 

Om deze redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere ei
ser in de kosten van zijn voorzie-

----------------------------------1 ning. 
(1) Cass., 10 nov. 1952 (Bull. en Pas., 1953, I, 1----------------------

47) en 18 aug. 1983, A.R. nr. 3137 
(ibid., 1982-83, nr. 613). (2) Cass., 27 juni 1972 (A.C., 1972, 1038). 
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12 augustus 1985 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Mahillon, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. B. Caprasse en S. Geor
ges, Marche-en-Famenne. 

Nr. 665 

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 1985 

1° HOF VAN ASSISEN - UITEENZE'ITING 
VAN HET ONDERWERP VAN DE BESCHULDI
GING - SV., ART. 315 - GEEN SUBSTANTIELE 
OF OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SCHREVEN RECHTSVORM. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - HOF VAN 
ASSISEN- UITEENZE'ITING VAN HET ONDER
WERP VAN DE BESCHULDIGING - SV., ART. 
315 - GEEN SUBSTANTIELE OF OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN RECHTS
VORM. 

1° en 2° De door art. 315 Sv. voorgeschre
ven rechtsvorm betreffende de uiteen
zetting van het onderwerp van de be
schuldiging door het openbaar ministe
rie is geen substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vorm (1). 

(SCIMONE, CINO, BERGHMAN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4494) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1985 door het 
Hof van Assisen van de provincie 
Henegouwen gewezen; 

I. Op de voorziening van Luigi 
Cino: 

doordat, zo de verklaring bedoeld in 
artikel 314 van het Wetboek van Straf
vordering geen substantii:He rechtsvorm 
is, dit we! het geval is met de door arti
kel 315 van dat wetboek aan de procu
reur-generaal opgelegde verplichting die 
op straffe van nietigheid is voorgeschre
ven, vermits ze de grondslag zelf is van 
de debatten voor het hof van assisen, 

terwijl uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat de 
procureur-generaal, na de verklaring die 
van de voorzitter van het hof van assisen 
wordt vereist krachtens artikel 314 van 
hetWetboek van Strafvordering, het on
derwerp van de beschuldiging heeft uit
eengezet: 

Overwegende dat de beweerde 
schending van artikel 315 van het 
Wetboek van Strafvordering tot 
geen cassatie kan leiden vermits de 
door die bepaling voorgeschreven 
rechtsvormen niet substantieel zijn 
en niet op straffe van nietigheid zijn 
voorgeschreven; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat de substan
W: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 Pietro 
Scimone en Jean-Claude Berghman: 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 315 van het Wet
hoek van Strafvordering, Om die redenen, zonder acht te 
----------------1 slaan op de door mr. Cleo Leclercq 

in naam van Jean-Claude Berghman 
ondertekende memorie die pas op 5 

(1) Cass., 4 aug. 1899 (Bull. en Pas., 1899, I, 
353) en 3 maart 1958 (ibid., 1958, I, 726). 
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augustus 1985, dus buiten de door 
artikel 420bis van het Wetboek van 
Strafvordering voorgeschreven ter
mijn, is medegedeeld, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere ei
ser in de kosten van zijn voorzie
ning, 

12 augustus 1985 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Mahillon, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Helvetius 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Ph. Mayence, 
Charleroi. 
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ALF ABETISCHE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de samenloop van 
de onderscheiden fouten van twee daders -
Beide daders gehouden tot volledig herstel 
van de schade - Beslissing waarbij een der 
daders wordt veroordeeld tot vrijwaring van 
de andere voor heel de ten laste van deze laat
ste uitgesproken veroordeling - Onwettig
heid. 1425 

Arbeidsongeval 
Ongeval tijdens de uitvoering van de arbeids-. 
overeenkomst - Begrip. 1395 

Arbeidsovereenkomst 
Bedienden - Art. 15 Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden - Dwingende bepaling -
Wetten van politie en veiligheid. 1359 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Opzeggingstermijn -
Schorsing - Opzegging door de werkgever -
Jaarlijkse vakantie. 1393 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Werknemer ervan ont
slagen om tijdens de opzeggingstermijn de 
bedongen arbeid te verrichten - Gevolg t.a.v. 
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. 

1474 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen - Definitieve 
stopzetting van de hoofdactiviteit van de on
derneming - Begrip. 1440 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Ver
goeding van de in Geval van Sluiting der On
dernemingen Ontslagen Werknemers - Beta
ling van de voordelen bepaald m art. 2, § 1, 2", 
van de wet van 30 juni 1967- Vereisten. 1440 

Arbeidsvoorziening 
Slmtmg van ondernemmgen - Fonds tot Ver
goedmg van de m Geval van Slmtmg van On-

INHOUDSOPGAVE 

dernemingen Ontslagen Werknemers - Slui
tingsfondswet, artt. 2, 5, 8, tweede lid - In
houding door het Fonds op de door hem be
taalde lonen, vergoedingen en voordelen en 
overdracht van de inhoudingen aan het be
trokken bestuur - Geen· indeplaatsstelling 
van het Fonds, voor het bedrag van de overge
dragen inhoudingen, in de rechten en vorde
ringen van het betrokken bestuur, tot inning 
bij de werkgever-schuldenaar en geen aan
spraak op enige subrogatie tegenover de 
werkgever, in enig voorrecht, als bepaald in 
art. 19, 4"quinquies, Hypotheekwet. 1463 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen- Fonds tot Ver
goeding van de in Geval van Sluiting van On
dernemingen Ontslagen Werknemers - Slui
tingsfondswet, artt. 2, 5, 1", en 8, eerste lid -
Inhoudingen door het Fonds op de door hem 
betaalde lonen, vergoedingen en voordelen 
gedaan ingevolge de belastingwetgeving en 
overdracht van de ingehouden bijdragen aan 
het betrokken bestuur - Geen indeplaatsstel
ling van het Fonds voor het bedrag van de 
overgedragen inhoudingen in de rechten en 
vorderingen van de werknemer tegenover de 
werkgever-schuldenaar en geen voorrecht als 
bepaald in art. 19, 2" bis, Hypotheekwet. 14.63 

Ar beidsvoorziening 
Sluiting der ondernemingen- Fonds tot Ver
goeding van de in Geval van Sluiting van On
dernemingen Ontslagen Werknemers - Slui
tingsfondswet, artt. 2 en 8, eerste lid - Lo
nen, vergoedingen en voordelen, verschuldigd 
aan een werknemer krachtens de wet of col
lectieve arbe1dsovereenkomsten, uitgekeerd 
door het Fonds aan een schuldeiser van de 
werknemer - Vaststelling dat de werknemer 
mt de betaling voordeel heeft gehaald - Ge
volg. 1463 

Architect (tucht en bescherming van de ti
tel) 
Middel met beroep op het reglement van be
roepspllchten dat door de natwnale raad van 
de Orde van Arch1tecten 1s vastgesteld. 1378 
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B 

Beslag 
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Art. 
1582, vierde en vijfde lid, Ger.W. - Ver
koopsvoorwaarden opgemaakt door de notaris 
- Beslagene die rechtsmisbruik tegenwerpt 
of uitstel vraagt - Geschillen die, in die stand 
van de rechtspleging, niet aan de beslagrech
ter kunnen worden voorgelegd. 1418 

Beslag 
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Art. 
1582, vierde en vijfde lid, Ger.W.- Geschillen 
- Begrip. 1418 

Beslag 
Verlenen van uitstel van betaling- Art. 1334 
Ger.W. - Vereisten voor de ontvankelijkheid 
van de aanvraag tot het verkrijgen van uitstel 
bedoeld in art. 1244 B.W. 1418 

Betekening van exploten 
Betekening aan gekozen woonplaats - Ver
keerde aanwijzing van de gekozen woon
plaats - Onregelmatigheid van de beteke
ning- Nietigheid- Gevolgen. 1425 

Betekening van exploten 
Vermelding dat de akte is betekend aan de 
persoon of op de plaats die de wet bepaalt -
Begrip. 1425 

Bevoegdheid een aanleg 
Burgerlijke zaken - Echtscheiding - Plaat
selijke bevoegdheid - Draagwijdte. 1383 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Plaatselijke bevoegd
heid- Echtscheiding- Verschijning voorge
schreven door art. 1257 Ger.W. - Afwijzing 
van de plaatselijke bevoegdheid Vermoe-
den. 1383 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Territoriale bevoegdheid 
- Verstek van de verweerder - Plichten van 
de rechter. 1423 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Territoriale bevoegdheid 
- Verstek van de verweerder - Vermoeden 

ingesteld bij art. 630, derde lid, Ger.W. - Be
grip. 1423 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken - Territoriale 
bevoegdheid - Persoon onderworpen aan de 
militaire rechtsmacht en persoon onderwor
pen aan de gewone rechtsmacht, samen ver-

volgd hetzij als daders of mededaders van of 
als medeplichtig aan een misdrijf, hetzij we
gens samenhangende misdrijven. 1483 

Bewijs 
Algemeen - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
- Omkering - Begrip. 1516 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Bewijs door geschriften 
- Bewijskracht van de akten - Begrip. 1376 

Bewijs 
Vermoedens - Bevoegdheid - Plaatselijke 
bevoegdheid - Echtscheiding - Verschij
ning voorgeschreven door art. 1257 Ger.W. -
Afwijzing van de plaatselijke bevoegdheid -
Vermoeden. 1383 

Bewijs 
Jacht - Overtreding - Processen-verbaal 
van de beedigde wachters van bijzondere per
sonen- Wettelijke bewijswaarde- Begrip. 

1400 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvor
dering - Miskenning van de bewijskracht 
van een akte- Begrip. 1443 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Strafzaken - Miskenning van de be
wijskracht van de conclusie- Begrip. 1489 

Bewijs 
Feitelijk vermoeden - Begrip. 1445 

Bewijs 
Strafzaken - Strafvordering - Geval waarin 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt -
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter - Feitelijke vermoedens - Begrip. 

1445 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering 
afzonderlijk ingesteld - Schorsing van de 
burgerlijke rechtsvordering tot na het defini
tief strafvonnis - Art. 4 wet 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering - Bepaling van interne 
openbare orde - Bepaling niet van interna
tionale openbare orde. 1432 

Burgerlijke rechtsvordering 
Derde getreden in de rechten van de door een 
misdrijf benadeelde - Voor het strafgerecht 
ontvankelijk als burgerlijke partij tegen de 
beklaagde. 1450 
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c 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Strafvordering 
- Verschrijving in de motivering van de be
streden beslissing - Bevoegdheid van het 
Hof om ze te verbeteren. 1450 

Cassatie 
Bevoegdheid - Tuchtzaken - Recht van ver
dediging - Toezicht van het Hof van Cassa
tie. 1529 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafvordering tegen een mi
nister - Gw., art. 90 - Toepassingsgebied. 

1406 

Cassatie 
Strafzaken Cassatieberoep van de procu
reur-generaal, Sv., art. 441 - Vonnis houden
de veroordeling van een beklaagde die reeds 
vroeger wegens hetzelfde felt is veroordeeld 
- Vernietiging zonder verwijzing. 1371 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Geen andere beslis
sing wat betreft de omvang van de vernieti
ging - Cassatieberoep van de verzekeraar 
van de bek!aagde - Vernietiging van de be
s!issing dat de beklaagde door de overeen
komst gedekt b!ijft - Cassatie en dientenge
volge vernietiging van de beslissing waarbij 
het Gemeenschappe!ijk Motorwaarborgfonds 
buiten de zaak wordt gesteld en waartegen 
geen enkele voor de feitenrechter bij de zaak 
betrokken partij een ontvankelijk cassatiebe
roep kon instellen. 1489 

Cassatiemiddelen 
Huur van diensten - Architect - Middel ge
grond op het reglement van beroepsplichten 
dat door de nationale raad van de Orde van 
Architecten is vastgeste!d. 1378 

Cassatiemiddelen 
Dienstplichtzaken - Middel dat het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is - Niet ontvan
kelijk middel. 1495 

Cassatiemiddelen 
Burger!ijke zaken - Grond van niet-ontvan
ke!ijkheid tegen een middel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat het middel nieuw is -
MidC.el waarvan de appelrechter kennis heeft 
genomen door de conclusie van de eiseres -
Geen meuw m1dde! - Grond van met-ontvan
kelijkheid met aanneembaar 1501 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvan
kelijkheid tegen een middel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat de door dat middel bekri
tiseerde reden ten overvloede is gegeven -
Aanneming van de grond van niet-ontvanke
lijkheid. 1501 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvan
kelijkheid tegen een middel opgeworpen, 
maar gegrond op wettelijke bepalingen be
treffende de ontvankelijkheid van het cassa
tieberoep - Grond van niet-ontvankelijkheid 
niet aanneembaar. 1510 

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. 1510 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Schending van de ver
melde bepalingen onvoldoende om tot vernie
tiging te leiden. 1382 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vermelding van een ge
schonden wettelijke bepaling - Schending 
van die bepaling leidt tot vernietiging van het 
beschikkende gedeelte - Deze vermelding 
volstaat. 1468 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vermelding van de ge
schonden wettelijke bepalingen - Middel af-

- geleid uit schending van art. 807 Ger.W. -
Geen vermelding van art. 1042 Ger.W. -
Schending van art. 807 Ger.W.leidt tot vernie
tiging - Vermelding volstaat. 1468 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat op 
de conclusie niet is geantwoord - Bes!issing 
waarin op de conclusie is geantwoord - Mid
del dat feitelijke grondslag mist. 1516 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel berustend op een 
verkeerde uitlegging van de bestreden beslis
sing- Gemis aan feitelijke grondslag. 1516 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat 
het recht van de eiser op een eerlijke behan
deling van zijn zaak werd geschonden -
Schending afgeleid uit een verschrijving -
Mlddel voor het eerst voor het Hof voorgedra
gen- Niet ontvankelijk middel. 1459 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Nieuw m1dde! - Begrip. 1443 
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Cassatiemiddelen 

Strafzaken - Miskenning van het recht van 
verdediging - Hof van assisen - Middel 
hieruit afgeleid dat stukken niet zijn medege
deeld - Middel dat niet voor de eerste maal 
voor het Hof kan worden voorgedragen -
Niet ontvankelijk middel. 1541 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat kritiek oe
fent op een reden waarop de bestreden beslis
sing niet is gegrond - Niet ontvankelijk mid
del. 1516 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat kritiek oe
fent op een ten overvloede gegeven reden -
Niet ontvankelijk middel. 1516 

D 

Dienstplicht 
Vrijstelling en voorlopige afkeuring op licha
melijke grand - Middel volgens hetwelk ei
ser lijdt aan een aandoening die volgens de ta
bel bij het K.B. van 5 nov. 1971 op ongeschik
theid duidt - Verwerping van het verzoek 
door de herkeuringsraad op grand dat de aan
doening de dienstplichtige niet dermate hin
dert dat hij daardoor volledig ongeschikt voor 
de dienst is - Onwettige beslissing. 1365 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Rechtspleging - Bevoegdheid - Plaatselijke 
bevoegdheid- Afwijzing- Vermoeden. 1383 

Erfdienstbaarheid 
Wettelijke erfdienstbaarheid van overgang -
Toegang tot de openbare weg bemoeilijkt ten 
gevolge van door de eigenaar van het erf uit
gevoerde verbouwingswerken - Geen inge
sloten erf in de zin van art. 682 B.W. 1428 

Europese Gemeenschappen 
Executieverdrag, art. 33, tweede lid - Vraag 
opgeworpen in een bij het Hof van Cassatie 
aanhangige zaak - Verzoek om uitlegging 
van de bepaling van het Verdrag. 1432 

Europese Gemeenschappen 
Executieverdrag, art. 27 - Open bare orde van 
de aangezochte Staat- Begrip. 1432 

Europese Gemeenschappen 
E.E.G.-Verdrag - Verordeningen van de Mi
nisterraad van de Gemeenschap - Verorde
ning nr. 17 van 6 februari 1962, art. 9, lid 3 -
Nationale autoriteiten bevoegd om de bepalin
gen van art. 85, lid 1, van het Verdrag toe te 
passen. 1516 

Europese Gemeenschappen 
E.E.G.-Verdrag - Verordeningen van de Mi
nisterraad van de Gemeenschap - Verorde
ning nr. 17 van 6 februari 1962, art. 4, lid 2 -
Mededingingsregels - Mogelijkheid dat een 
afspraak ontheven wordt van de aanmeldings
plicht - Rechter daardoor niet verplicht om 
zijn uitspraak uit te stellen over de rechtsvor
dering waarbij nietigheid van rechtswege, als 
bedoeld in art. 85, lid 1, van het Verdrag, 
wordt aangevoerd. 1516 

Europese Gemeenschappen 
E.E.G.-Verdrag, art. 85 - Mspraken - Verba
den overeenkomsten. 1516 

Europese Gemeenschappen 
E.E.G.-Verdrag - Verordeningen van de Mi
nisterraad van de Gemeenschap - Verorde
ning nr. 17 van 6 februari 1962, art. 9 - Mede
dingingsregels - Door de commissie geen 
procedure ingeleid krachtens de artt. 2, 3 of 6 
van die verordening - Bevoegdheid van de 
autoriteiten van de Lid-Staten van de Ge
meenschap om de bepalingen van artikel 85, 
lid 1, van het Verdrag toe te passen. 1516 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Opneming van een schuldvordering in het 
passief van een faillissement, zonder voorbe
houd of tegenspraak binnen de voorgeschre
ven termijn, na verificatie door de rechter
commissaris - In beginsel onherroepelijke 
rechtshandeling. 1416 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement van een onderhoudsplichtige -
Gefai!leerde die over de nodige geldmiddelen 
beschikt om de uitkering tot onderhoud te be
talen - Verlating van familie - Sw., art. 
391bis - Staat van faillissement zonder m
vloed op het bestaan van het m1sdrijf. 1481 
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Faillissement, faillissementsakkoord en 

gerechtelijk akkoord 
Faillissement van een onderhoudsplichtige -
Gefailleerde die over de nodige geldmiddelen 
beschikt om de uitkering tot onderhoud te be
talen - Buitenbezitstelling geen beletsel voor 
de uitvoering van de alimentatieverplichting. 

1481 

H 

Hof van assisen 
Voorzitter van het hof van assisen - Optre
den als onderzoeksrechter in een andere zaak 
waarin de beschuldigde was vervolgd - Geen 
onverenigbaarh~id. 1534 

Hof van assisen 
Voorzitter van het hof -
macht - Begrip. 

Hof van assisen 

Discretionaire 
1534 

Akte van beschuldiging - Onvolledige kwali
ficatie van de feiten - Niet nietig. 1541 

Hof van assisen 
Uiteenzetting van het onderwerp van de be
schuldiging - Sv., art. 315 - Geen substan
W\le of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvorm. 1542 

Hof van assisen 
Arrest van veroordeling - Voorziening in cas
satie van de beschuldigde tegen dat arrest -
Draagwijdte van die voorziening. 1534 

Hoger beroep 
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis 
Verzet van beklaagde - Vonnis op dat verzet 
- Hoger beroep van het openbaar ministerie 
en van beklaagde tegen dat tweede vonnis -
Verzwaring van de bij verstek uitgesproken 
straf- Wettigheid- Vereiste. 1369 

Hoger beroep 
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis 
waartegen het openbaar ministerie niet in ha
ger beroep is gekomen - Beslissing op het 
hager beroep van het openbaar ministerie en 
van de beklaagde tegen het vonnis op verzet 
- Verzwaring van de bij verstek uitgespro
ken straf - Onwettigheid. 1373 

Hoger beroep 
Strafzaken - Uitgifte van het beroepen von
nis- Begrip. 1493 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de 

burgerlijke partij ontvankelijk - Bevoegd
heid van de rechter in hager beroep. 1402 

Huur van diensten 
Architect - Wijziging door de opdrachtgever 
van het originele plan - Aanvaarding door de 
architect - Voorwaarde. 1378 

I 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting en vennootschapsbelasting 
- Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten en 
-uitgaven - Bezoldigingen, pensioenen, ren-
ten of als zodanig geldende toelagen, aan 
personeelsleden toegekend en die voor de ver
krijgers inkomsten zijn in de zin van art. 20, 
2", a, of 5", die niet zijn vrijgesteld krachtens 
art. 41, § 4 - Aanneming in mindering van de 
inkomsten van de werkgever- Vereisten. 

1385 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van 
de totale belastbare netto-inkomsten -: Be
dragen die ingevolge art. 47, § 1, W.I.B. in de 
belastbare grondslag zijn opgenomen - Bij
zondere aanvullende aanslag bedoeld in art. 
132 van dit wetboek verschuldigd over die be
dragen. 1385 

Inkomstenbelastingen 
Belastingheffing- Bewijs- Vermoedens
Raming van de belastbare grondslag- Verge
lijking met soortgelijke belastingplichtigen -
Wettelijk vermoeden - Bewijsmiddel be
paald bij art. 248 W .I. B. 1438 

Inkomstenbelastingen 
Belastingheffing- Bewijs- Vermoedens
Raming van een gegeven dat dienstig is voor 
de vaststelling van de belastbare grondslag -
Vergelijking met soortgelijke belastingplichti-
gen - Feitelijk vermoeden Bewijsmiddel 
bepaald bij art. 246 W.I.B. 1438 

J 

Jacht 
Overtreding - Processen-verbaal van de 
beedigde wachters van bijzondere personen 
- Wettelijke bewijswaarde - Begrip 1400 



K 

Koophandel, koopman 
Koopman - Begrip. 

Koophandel, koopman 

1376 

Handelspraktijken - Eerlijk handelsgebruik 
- Weigering van bevoorrading. 1516 

Koophandel, koopman 
Handelspraktijken - Vrije mededinging -
Geoorloofd karakter- Vereisten. 1516 

Krankzinnige 
Overbrenging van krankzinnige van de geslo
ten afdeling naar de open afdeling van een 
kranzinnigengesticht - Vernieuwing van de 
aanstelling als voorlopige bewindvoerder niet-
tegenstaande die overbrenging Onwettige 
beslissing 1388 

L 

Levensonderhoud 
Faillissement van een onderhoudsplichtige -
Gefailleerde die over de nodige geldmiddelen 
beschikt om de uitkering tot onderhoud te be
talen - Buitenbezitstelling geen beletsel voor 
de uitvoering van de alimentatieverplichting. 

1481 

0 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Noodzakelijkheid of gepastheid 
van een bijkomende onderzoeksmaatregel. 

1373 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Mandaat van het personeelslid - Einde - M.
gevaardigde geen lid meer van de werkne
mersorganisatie. 1389 

6-

Onderzoek in strafzaken 
Onderzoek tegen een in art. 479 Sv. bedoelde 
verdachte wegens een misdaad buiten zijn 
ambt gepleegd - Aanwijzing, door de eerste 
voorzitter van het hof van beroep, van een 
magistraat die het ambt van onderzoeksrech-
ter zal waarnemen - Art. 480 Sv. Draag-
wijdte. 1445 

Onderzoeksgerechten 
Inzake voorlopige hechtenis, houden steeds 
zitting met gesloten deuren - Gevolgen. 1536 

Ongeoorloofde mededinging 
Handelspraktijken - Geoorloofd karakter -
Vereisten. 1516 

Onteigening ten algemenen nutte 
Spoedprocedure - Onteigeningswet, art. 8, 
tweede lid- Vonnis niet vatbaar voor beroep 
- Begrip. 1458 

Openbaar ministerie 
Hof van assisen - Uiteenzetting van het on
derwerp van de beschuldiging - Sv., art. 315 
- Geen substantHHe of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvorm. 1542 

Openbare orde 
Burgerlijke zaken - Echtscheiding - Plaat
selijke bevoegdheid - Draagwijdte. 1383 

Openbare orde 
Internationale openbare orde - Schorsing 
van de burgerlijke rechtsvordering tot na het 
definitieve strafvonnis - Art. 4 wet 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering - Bepaling van 
interne openbare orde - Bepaling niet van 
internationale openbare orde. 1432 

Openbare orde 
Middel ten betoge dat het recht van de eiser 
op een eerlijke behandeling van zijn zaak 
werd geschonden - Schending afgeleid uit 
een verschrijving - Middel dat de openbare 
orde niet raakt. 1459 

Overeenkomst 
Verbindende kracht - Rechter die op een in 
de overeenkomst niet voorkomende vereiste 
steunt om de rechten en verbintenissen van 
partijen vast te stellen - Schending van art. 
1134 B.W. 1510 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Besluitwet 3 feb. 1947 houdende regeling van 
de erkenning van de aannemers - Toepas
singsgebied. 1420 
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R 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Rechter die uitspraak doet op de straf
vordering ten laste van een beklaagde in 
wiens zaak hij is opgetreden als lid van het 
onderzoeksgerecht dat moest beslissen over 
de voorlopige hechtenis - Nietige veroorde
ling. 1367 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.2 - Bevestiging van het bevel tot aanhou
ding - Beslissing van het onderzoeksgerecht 
die als reden geeft de vaststelling dat de ge
hechte de hem ten laste gelegde feiten heeft 
gepleegd - Miskenning van het vermoeden 
van onschuld. 1405 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, art. 14, § 2 - Bevestiging 
van het bevel tot aanhouding - Beslissing 
van het onderzoeksgerecht die als reden geeft 
de vaststelling dat de gehechte de hem ten 
laste gelegde feiten heeft gepleegd - Misken
ning van het vermoeden van onschuld. 1405 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Recht om binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld - Gebrek aan ant
woord op de conclusie - Schending van voor
noemde bepaling. 1412 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Recht om binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld. 1413 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak - Middel ten betoge dat dit recht 
werd geschonden - Schending afgeleid uit 
een verschrijving - Middel voor het eerst 
voor het Hof voorgedragen - Niet ontvanke
lijk middel. 1459 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Verzoek om een bijkomend on
derzoek - Verzoek door de rechter afgewe
zen omdat hij die maatregel niet nodig acht 
om tot zijn overtuiging te komen. 1373 

Recht van verdediging 
Tuchtzaken - Toezicht van het Hof van Cas
satie. 1529 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Hof van assisen Middel 
hieruit afgeleid dat stukken niet zijn medege
deeld - Middel dat niet voor de eerste maal 
voor het Hof kan worden voorgedragen. 1541 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Bur
gerlijke zaken - Vaststelling in eerste arrest 
dat de debatten enkel betrekking hadden op 
de ontvankelijkheid van het hoger beroep en 
uitspraak enkel over dat punt - Tevens bevel 
tot heropening van de debatten om de par
tijen de gelegenheid te bieden hun standpunt 
over de grond van de zaak uiteen te zetten -
Bij later arrest uitspraak over de gegrondheid 
van de vordering - Uitspraak van later arrest 
door dezelfde rechters niet vereist. 1360 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege Bur
gerlijke zaken - Plaatsopneming met betrek
king waartoe de persoonlijke verschijning 
van partijen werd bevolen - Geen debatten 
gevoerd of conclusies neergelegd ter plaatse 
- Beslissing over de gegrondheid van de vor
dering - Beslissing die niet moet worden ge
wezen door dezelfde rechters als die de 
plaatsopneming deden - Ger.W., art. 779, 
eerste lid. 1428 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Rechter die uitspraak doet op· 
de strafvordering ten laste van een beklaagde 
in wiens zaak hij is opgetreden als lid van het 
onderzoeksgerecht dat moest beslissen over 
de voorlopige hechtenis - Schending van art. 
6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens. 

1367 

Rechterlijke organisatie 
Voorzitter van het hof van assisen die het 
ambt van onderzoeksrechter heeft vervuld in 
een andere zaak waarin de beschuldigde was 
vervolgd - Geen onverenigbaarheid. 1534 

Rechterlijke tucht 
Rechter - Rechter die tekort komt aan de 
plichten van zijn ambt of door zijn gedrag af
breuk doet aan de waardigheid van zijn ambt 
- Tuchtvordering - Aanvraag tot vervroegde 
inrustestelling om gezondheidsredenen -
Zander gevolgen. 1497 

Rechterlijke tucht 
Plaatsvervangend rechter - Plaatsvervan
gend rechter die tekort gekomen is aan de 
plichten van zijn ambt of door zijn gedrag af
breuk heeft gedaan aan de waardigheid van 
zijn ambt - Tuchtvordering - Aanbod van 
ontslag - Zonder gevolg. 1499 
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Rechterlijke tucht 

Uitoefening van het tuchtrecht door de eerste 
voorzitter van het hof van beroep - Recht 
van verdediging. 1529 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Strafzaken - Tweede veroordeling wegens 
hetzelfde feit - Schending van het algemeen 
rechtsbeginsel « non bis in idem». 1371 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Misbruik van recht - Misbruik van het recht 
om het herstel van de plaatsen in hun vorige 
staat te vorderen- Begrip. 1501 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Redenering van de rechter niet 
logisch - Geen schending van art. 97 Gw. 

1450 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Rechtsvordering tot her
stel van de plaatsen in hun vorige staat -
Geen betwisting dat een partij de werken 
heeft uitgevoerd en in stand gehouden -
Geen verplichting voor de rechter uitdrukke
lijk vast te stellen dat t.a.v. die partij alle be
standdelen van het misdrijf verenigd zijn. 

1501 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Consideransen die zijn 
aangehaald in de conclusie maar waaruit 
geen enkel rechtsgevolg wordt afgeleid -
Rechter ni'et verplicht daarop te antwoorden. 

1516 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Conclusie - Beslissing die, op grand van be
paalde feitelijke gegevens, andere of daarmee 
strijdige feitelijke gegevens van de conclusie 
verwerpt - Regelmatig met redenen omklede 
beslissing. 1450 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
die een verdachte naar de correctionele recht
bank verwijst- Misdrijven die geen overtre
dingen zijn van de wetten en verordeningen 
inzake wegverkeer - Vonnisgerecht dat zich 
onbevoegd verklaart omdat de verdachte op 
het ogenblik van de hem ten laste gelegde fei
ten minder dan valle achttien jaar oud was -
Bes!issingen in kracht van gewijsde gegaan 
- Vernietiging van de beschikking- Verwij
zing naar de procureur des Konings. 1375 

s 
Stedebouw 

Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
64 - Bepaling van open bare orde. 1501 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
64 - In stand houden van met de wet strijdi
ge werken - Verjaring van de strafvordering 
- Aanvang van de termijn. 1501 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
69, eerste lid - Verplichting tot overschrij
ving in het hypotheekkantoor van het gebied 
waar de goederen gelegen zijn - Exploot tot 
inleiding van het geding op grand van art. 67 
- Omvang. 1501 

Strafvordering 
Ministers - Gw., art. 90 - Toepassingsge
bied. 1406 

T 

Taalgebruik 
Vermelding, in een arrest of vonnis, van de ar
tikelen van de wet 15 juni 1935 - Niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven vermel
ding. 1373 

Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde 
Rechtsvordering tot terugvordering van de 
vergoeding die aan de getroffene onverschul
digd is betaald door een persoon die bij ver
gissing meende de verzekeraar van de voor 
het ongeval aansprakelijke te zijn - Grand
slag. 1531 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vor
dering tot bindendverklaring van het arrest 
door eiser ingesteld - Verwerping van de 
voorziening- Vordering zonder belang. 1516 

u 

Uitvoerende Macht 
Strafvordering tegen een minister- Gw., art. 
90 - Toepassingsgebied. 1406 
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v 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschrifte - Valsheid in een akte 
van rechtspleging- Begrip. 1445 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschrifte- Begrip. 1445 

Verbintenis 
Geldigheid van een rechtshandeling - Afwe
zigheid van enig gebrek in de toestemming en 
vereiste van een oorzaak - Uitzondering. 

1416 

Verbintenis 
Tenietgaan - Betaling - Gedaan aan ie
mand die geen macht heeft om voor de 
schuldeiser te ontvangen - Schuldeiser heeft 
uit de betaling voordeel gehaald - Geldige 
betaling. 1463 

Verlating van familie 
Sw., art. 391bis - Faillissement van een on
derhoudsplichtige - Gefailleerde die over de 
nodige geldmiddelen beschikt om de uitke
ring tot onderhoud te betalen - Staat van 
faillissement zonder invloed op het bestaan 
van het misdrijf. 1481 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Ver
zoekschrift gericht tegen een rechtscollege 
waarbij de zaak niet meer aanhangig is -
Niet ontvankelijk verzoekschrift. 1494 

Verzekering 
Vergoeding aan de getroffene betaald door 
een persoon die bij vergissing meende de ver
zekeraar van de voor het ongeval aansprake
Jijke te zijn - Rechtsvordering tot terugvor
dering van het onverschuldigd betaalde -
Grondslag. 1531 

Verzet 
Strafzaken - Verstekvonnis - Hoger beroep 
van het openbaar ministerie- Verzet van be
klaagde - Vonnis op dat verzet- Hoger be
roep van het openbaar ministerie en van be
klaagde tegen dat vonnis - Verzwaring van 
de bij verstek uitgesproken straf - Wettig
heid. 1369 

Verzet 
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis 
waartegen het openbaar ministerie niet in ha
ger beroep is gekomen - Verzet van de be
klaagde - Vonnis op dat verzet - Hoger be
roep van het openbaar ministerie en van de 

beklaagde tegen het vonnis op dat verzet -
Verzwaring van de bij verstek uitgesproken 
straf - Onwettigheid. 1373 

Vonnissen en arresten 
Militair Gerechtshof - Vorm van de beslis
singen - Geen vaststelling dat het Militair 
Gerechtshof bij meerderheid van stemmen en 
na geheime stemming uitspraak heeft gedaan 
- Geen onwettige beslissing. 1456 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken- Verstek van de verweer
der - Territoriale bevoegdheid - Plichten 
van de rechter. 1423 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Appelgerecht - Vergis
sing in het exploot van betekening van het be
roepen vonnis- Onjuiste datum- Verschrij
ving- Begrip- Gevolg. 1459 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Rechter die uitspraak doet op 
de strafvordering ten laste van een beklaagde 
in wiens zaak hij is opgetreden als lid van het 
onderzoeksgerecht dat moest bes!issen over 
de voorlopige hechtenis - Beslissing van de 
appelrechter houdende bevestiging van het 
vonnis - Beslissing die de nietigheid van het 
vonnis overneemt. 1367 

Vonnissen en arresten 
Ger.W., art. 747, tweede lid - Vermelding op 
het zittingsblad dat een conclusie is neerge
legd - Conclusie - Begrip. 1373 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Niet goedgekeurde toevoegingen en 
tussengeschreven woorden - Tussengeschre
ven woorden als niet bestaande beschouwd. 

1488 

Voorlopige hechtenis 
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling -
Wet 20 april 1874, art. 7 - Verzoekschrift on
dertekend door de advocaat van de verdachte 
- Wettig. 1540 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Ondervra
ging als bedoeld bij art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis - Begrip. 1403 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Regelmatige reden
geving - Begrip. 1403 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Geldigheid 
van het bevel tot aanhouding niet meer be
twistbaar. 1403 
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Voorlopige hechtenis 

Wet Voorlopige Hechtenis, art. 4 - Redenge
ving. 1405 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Gebrek aan antwoord op een conclusie van de 
verdachte ten betoge dat de hechtenis de re
delijke termijn bedoeld in art. 5.3 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens overschrijdt
Schending van die bepaling. 1412 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Recht om binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld - Begrip. 1413 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet van 20 
april1874, art. 5 - Openbare veiligheid - Be
grip. 1485 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Art. 5 Wet 
Voorlopige Hechtenis- Redengeving. 1496 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Geldigheid 
van het bevel tot aanhouding niet meer te be
twisten. 1536 

Voorlopige hechtenis 
Onderzoeksgerechten - Houden steeds zit
ting met gesloten deuren - Gevolgen. 1536 

Voorrechten en hypotheken 
Voorrechten - Sluiting van ondernemingen 
- Fonds tot Vergoeding van de in Geval van 
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen 
Werknemers - Sluitingsfondswet, artt. 2, 5, 
1", en 8, eerste lid - Inhoudingen door het 
Fonds op de door hem betaalde lonen, vergoe
dingen en voordelen gedaan ingevolge de be
lastingwetgeving en overdracht van de inge
houden bijdragen aan het betrokken bestuur 
- Geen indeplaatsstelling van het Fonds voor 
het bedrag van de overgedragen inhoudingen 
in de rechten en vorderingen van de werkne
mer tegenover de werkgever-schuldenaar en 
geen voorrecht als bepaald in art. 19, 33bis, 
Hypotheekwet. 1463 

Voorrechten en hypotheken 
Voorrechten - Sluiting van ondernemingen 
- Fonds tot Vergoeding van de in Geval van 
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen 
Werknemers- Sluitingsfondswet, artt. 2, 5, 8, 
tweede lid - Inhouding door het Fonds op de 
door hem betaalde lonen, vergoedingen en 
voordelen en overdracht van de inhoudingen 
aan het betrokken bestuur - Geen inde
plaatsstelling van het Fonds, voor het bedrag 
van de overgedragen inhoudingen, in de rech
ten en vorderingen van het betrokken be-

stuur, tot inning bij de werkgever-schulde
naar en geen aanspraak op enige subrogatie 
tegenover de werkgever, in enig voorrecht als 
bepaald art. 19, 43quinquies, Hypotheekwet. 

1463 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien en tegen wie cassatieberoep kan worden 
ingesteld - Burgerlijke zaken - Geen ge
ding voor de feitenrechter tussen de eiser en 
een verweerder of veroordeling van de eiser 
ten voordele van de verweerder Niet ont-
vankelijke voorziening. 1459 

Voorziening in cassatie 
Personen tegen wie cassatieberoep kan wor
den ingesteld - Burgerlijke zaken - Oor
spronkelijke eiser, minderjarig bij het instel
len van de vordering en voor de feitenrechter 
vertegenwoordigd door zijn ouders - Meer
derjarig geworden voordat de voorziening 
werd ingesteld door de oorspronkelijke ver
weerder - Voorziening gericht tegen de ou
ders - Niet ontvankelijke voorziening. 1459 

Voorziening in cassatie 
Dienstplichtzaken - Stuk aan de griffie ver
zonden na het verstrijken van de termijn om 
cassatieberoep in te stellen - Stuk waarop 
het Hof geen acht mag slaan. 1495 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien of tegen wie cassatieberoep kan worden 
ingesteld - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Voorziening van de tot tussen
komst opgeroepen verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de beklaag
de tegen het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, vrijwillig tussengekomen partij -
Geen geding tussen hen en geen veroordeling 
ten gunste van het Gemeenschappelijk Fonds 
- Niet ontvankelijke voorziening. 1368 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Beslissing bij verstek gewezen 
t.a.v. de burgerlijke partij en waartegen die 
partij verzet kan aantekenen - Cassatiebe
roep van de beklaagde v66r het verstrijken 
van de verzettermijn - Niet ontvankelijk cas
satieberoep. 1493 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Geschrift tot staving 
van het cassatieberoep - Niet getekend ge
schrift. 1456 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken- Hof van assisen- Voorziening 
in cassatie van de beschuldigde tegen het ar
rest van veroordeling - Draagwijdte van die 
voorziening. 1534 
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Voorziening in cassatie 

Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvor
dering - Cassatieberoep van de verzekeraar 
van de beklaagde tegen het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussenge
komen partij - Geen geding aangespannen 
tussen hen of veroordeling van de verzeke
raar ten voordele van dat fonds - Niet ont
vankelijk cassatieberoep. 1489 

Voorziening in cassatie 
Afstand - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Voorziening van de burgerlijke 
partij tegen een beslissing die haar eis afwijst 
- Afstand door een advocaat, die geen advo
caat is bij het Hof van Cassatie en evenmin 
houder is van een bijzondere volmacht- Ge
volg. 1370 

Vordering in rechte 
Rechter bij wie een vordering aanhangig is 
die op een bepaling van vreemd recht is ge
grond - Verplichting voor de rechter de zin 
en de draagwijdte van dat recht nate gaan. 

1361 

Vreemde wet 
Vordering in rechte - Rechter bij wie een 
vordering aanhangig is die op een bepaling 
van vreemd recht is gegrond - Verplichting 
voor de rechter de zin en de draagwijdte van 
dat recht nate gaan. 1361 

w 
Wegverkeer 

Rio::htingsverandering - Wegverkeersregle
ment, art. 19.3.3" - Verplichting voorrang te 
verlenen aan de tegenliggers. 1479 

Werkloosheid 
Administratieve sancties - Uitsluiting - On
juiste of onvolledige verklaring van de werk
loze - Bevestiging van een door de werkge
ver verkeerd ingevuld inlichtingsformulier. 

1398 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering Onbe
schikbaarheid voor de algemene arbeids
markt - Begrip. 1469 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering Onbe
schikbaarheid voor de algemene arbeids
markt - Begrip. 1469 

Werkloosheid 
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Aanvraag binnen het jaar na beeindiging van 
studie van een gelijke of hogere cyclus of ni
veau- Eindverhandeling. 1472 

Wetten, decreten, besluiten 
Wetten van politie en veiligheid Arbeids
overeenkomst - Bedienden - Art. 15 Ar
beidsovereenkomstenwet Bedienden - Dwin
gende bepaling - Wetten van politie en vei
ligheid. 1359 
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