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BESCHOUWINGEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE 
DOOR HET ARBITRAGEHOF GEWEZEN ARRESTEN 

Rede uitgesproken door de h. E. Krings, procureur-generaal in 
het Hoi van Cassatie, op de plechtige openingszitting van 
dit Hoi, de 2e september 1985, en waarvan het Hoi het 
drukken heeit gelast 

HOOFDSTUK I 

ALG EM ENE BEG RIPPEN 

1. Iedereen weet thans wel in ons land dat, ingevolge de wet 
van 28 juni 1983, een Arbitragehof is opgericht. 

Die nieuwe instelling, die geen deel uitmaakt van de Rechter
lijk Macht, evenmin trouwens als van de Wetgevende en de 
Uitvoerende Macht (1), heeft een wel afgebakende opdracht die 
erin bestaat in te grijpen bij schending, door de verscheidene 
wetgevers welke ons land nu bezit, van de bevoegdheidsregels 
die de Grondwet en de wet hebben bepaald. 

Nu de instelling tot stand is gekomen en, zoals verder zal 
blijken, de grootste interesse verdient niet alleen voor de 
werking van de Rechterlijke Macht maar ook in het algemeen 
op legislatief en regeringsvlak, is het volstrekt vereist dat de 
beslissingen die zij zal nemen, hun doel bereiken. 

Daartoe is samenwerking op alle niveaus en in alle milieus 
onontbeerlijk. 

Des te belangrijker is zulke samenwerking daar de beslis
singen die het Arbitragehof zal mogen treffen, de rechtszeker
heid ernstig in het gedrang kunnen brengen. 

Ret Arbitragehof zal overigens alleen bij uitzondering dienen 
op te treden. Immers, het mag niet zijn dat de geloofwaardig
heid van het wetgevend werk te allen tijde op losse schroeven 

(1) F, DUMON, em. procureur-generaai in het Hof van Cassatie, « La Cour d'arbi
trage, Juridiction- non autorite poiitique », J. T.. 1983, 533; MouREAux en LAGASSE, La 
Cour d'arbitrage, nr. 13, biz. 22-23; J. VELAERs, Het Arbitragehof, nr. 59, biz. 73. 
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kan raken. Dit laatste geldt onrechtstreeks ook voor de 
uitspraken van de Rechterlijke Macht. 

De wetgever heeft er zelf de klemtoon op gelegd dat de bij het 
Arbitragehof aangevoerde middelen « ernstig >> moeten zijn 
(art. 9 van de wet van 28 juni 1983). Men mag, dunkt mij, de 
hoop koesteren en de wens uiten dat, nu in de huidige stand van 
zaken de beroepen tot vernietiging enkel door de ministerraad 
en door de executieven van de gemeenschappen of van de 
gewesten ingesteld mogen worden, die voorwaarde stipt zal 
worden nageleefd. 

Doch ook wat de hoven en rechtbanken betreft, moet worden 
beklemtoond dat het niet verantwoord zou zijn dat te onpas 
gebruik zou worden gemaakt van de procedure van de preju
dicHHe vragen, en wel om ze als vertragingsmiddel aan te 
wenden. 

Het is derhalve volstrekt noodzakelijk dat een ieder, en niet 
het minst de leden van de Rechterlijke Macht, zich bewust is 
van de gevolgen die verbonden zullen zijn aan de beslissingen 
die het Arbitragehof zal treffen. 

Die gevolgen worden bepaald, {m door de wet van 28 juni 1983 
houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het 
Arbitragehof en door de wet van 10 mei 1985 betreffende de 
gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen vernietigende 
arresten. 

Beide wetten moeten te zamen gelezen en uitgelegd worden. 
De tweede vult immers de eerste aan. 

Nogmaals, het staat niet aan mij de gekozen oplossingen 
"kritisch te benaderen. Andere wegen zijn toch steeds denkbaar. 
Maar hoofdzaak is thans dat wij weten met welke realiteit wij 
te doen hebben en dat wij alles in het werk stellen om de instel
lingen van ons land zo behoorlijk mogelijk te doen werken. 

HOOFDSTUK II. 

DE BEVOEGDHEID VAN HET ARBITRAGEHOF 

2. Alvorens de gevolgen van de arresten van het Arbitragehof 
te bespreken, is het onontbeerlijk even de bevoegdheid van dit 
Hof zeer bondig te schetsen. 

De opdracht van dat hoog college is tweeerlei. 
Het Arbitragehof doet enerzijds uitspraak over de beroepen 

die worden ingesteld om de gehele of gedeeltelijke vernietiging 
van een wet of een decreet te bekomen (2). 

Het Arbitragehof doet anderzijds uitspraak over de prejudi
ciele vragen die door de rechtscolleges worden gesteld, wanneer 
worden aangevoerd hetzij de schending door een wet of een 
decreet van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn 

(2) Wet van 28 juni 1983, artt. 1 tot 7. 
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vastgesteld voor het bepal{m van de onderscheiden bevoegdheid 
van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, hetzij 
conflicten tussen gemeenschapsdecreten of tussen gewestde
creten die uitgaan van verschillende wetgevers en die ontstaan 
zijn uit hun onderscheiden werkingssfeer (3). 

Tussen de vernietigingsbevoegdheid en die welke betrekking 
heeft op de prejudicii:He vragen bestaat er een belangrijk en 
wezenlijk verschil. 

De vernietiging kan enkel worden uitgesproken wegens schen
ding van een bevoegdheidsregel. 

Prejudicii:He vragen kunnen niet alleen worden gesteld 
wanneer een bevoegdheidsoverschrijding wordt opgeworpen, 
maar ook wanneer, hoewel geen schending van een bevoegd
heidsregel wordt aangevoerd, het enkel gaat om een conflict 
tussen twee decreten uitgaande van verschillende wetgevers, 
d.w.z. ofwel tussen twee gemeenschapswetgevers ofwel tussen 
twee gewestwetgevers. 

Deze laatste bevoegdheid doet ten aanzien van de normale 
werking van de Rechterlijke Macht bijzonder belangrijke princi
piele problemen rijzen, omdat ze een inmenging kan betekenen 
in de beslechting van de geschillen die aan de hoven en recht
banken worden voorgelegd. Wij zullen ze dan ook verder 
grondig onderzoeken. 

De bevoegdheid van het Arbitragehof werd aldus door de 
wetgever van 1983 nauwkeurig afgebakend. Het is uiteraard een 
uitzonderlijke bevoegdheid, die derhalve van strikte uitleg is. 
Het Arbitragehof zal er dan ook zelf over moeten waken dat het 
de grenzen van die bevoegdheid zorgvuldig in acht neemt. 

Deze uiteenzetting zal gewijd worden enerzijds aan de 
gevolgen die ontstaan uit de arresten van het Arbitragehof 
gewezen op een beroep tot vernietiging van een wet of een 
decreet, anderzijds aan de gevolgen van de uitspraken van het 
Arbitragehof op de prejudiciele vragen die door de rechtscol
leges worden gesteld. 

Het is uiteraard niet mijn bedoeling hier de problematiek van 
die beide aspecten van de bevoegdheid van het Arbitragehof in 
haar geheel te behandelen. Dit zou het bestek van deze uiteen
zetting te buiten gaan. 

Ik zal mij beperken tot het onderzoek van al de gevolgen die 
op jurisdictioneel vlak kunnen ontstaan en een invloed kunnen 
uitoefenen op de werking van de rechtscolleges. 

(3) Wet van 28 juni 1983, artt. 15 tot 20. 
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HOOFDSTUK III 

DE VERNIETIGING VAN WETTEN EN DECRETEN 

3. In het eerste deel handelen wij over de beroepen tot vernie
tiging en de arresten die hierop worden gewezen. 

Ik zal eerst, zeer beknopt, drie vragen bespreken die voor het 
verder verloop van de uiteenzetting van belang zijn : welke zijn 
de handelingen waartegen een beroep tot vernietiging kan 
worden ingesteld? Binnen welke termijn moet het beroep tot 
vernietiging worden ingesteld? Wat is het gezag van gewijsde 
dat aan de vernietigde arresten van het Arbitragehof verbonden 
is? 

Afdeling 1 
De beroepen tot vernietiging 

Onderafdeling 1 
Voorwerp van het beroep tot vernietiging 

4. Wat de eerste vraag betreft, stippen wij aan dat alle wetten 
en decreten, d.w.z. de decreten van de Vlaamse Raad, van de 
W aalse Gewestraad, van de Franse Gemeenschapsraad en van 
de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, het voorwerp van een 
beroep tot vernietiging kunnen zijn. 

Dit geldt zowel voor de loutere formele wetten of decreten (4) 
als voor de wetten die met een bijzondere meerderheid aange
nomen moeten worden, voor de machtigingswetten, en ook voor 
de besluitwetten die tijdens de eerste en de tweede wereldoorlog 
met wetten werden gelijkgesteld (5). 

Geen beroep tot vernietiging is dus mogelijk tegen koninklijke 
besluiten, ministeriiHe besluiten, besluiten van de executieven 
en alle andere akten van bestuursautoriteiten. Daarvoor blijven 
bestaan het toetsingsrecht van de hoven en rechtbanken, zoals 
bepaald in artikel 107 van de Grondwet, alsmede de bevoegdheid 
van de Raad van State, zoals bepaald in artikel 14 van de ge
coordineerde wetten van 1973 (6). 

De hoven en rechtbanken en de Raad van State behouden 
derhalve ook hun respectieve bevoegdheid wat betreft de 
koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van de machti
gingswetten. 

Het spreekt echter vanzelf dat, bij de toepassing van een 
besluit, de onbevoegdheid van de wetgever om de bepalingen in 
te voeren op grond waarvan de besluiten werden genomen, mag 

(4) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 38, advies van de Raad van State, biz. 495; 
F. 'DuMoN, « La Cour d'arbitrage », J.T., 1985, biz. 230. 

(5) St. Senaat, 1980-1981, nr. 701-1, biz. 34, advies van de Raad van State. 

(6) J. VELAERS, Joe. cit., nr. 83, biz. 86; nr. 84, biz. 87; F. DUMON, J.T., 1985, biz. 230. 
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worden opgeworpen. In dat geval is alleen het Arbitragehof 
bevoegd om zich over de vraag van de geldigheid van de wet uit 
te spreken. Dit geldt eveneens voor de machtigingswetten op 
grond waarvan de machtigingsbesluiten werden genomen (7). 

De hoven en rechtbanken zijn ook alleen bevoegd om de 
wetten, decreten en besluiten te toetsen aan de bepalingen van 
internationaal en gemeenschapsrecht. De rechtspraak die uw 
Hof heeft ingeluid met het arrest van 27 mei 1971 blijft in dat 
verband de leidraad, waaraan het Hof zich overigens steeds 
heeft gehouden (8). 

Nochtans dient in dit opzicht te worden aangestipt dat het 
Arbitragehof wel bevoegd is om na te gaan of de wetgever bij 
het goedkeuren van een verdrag niet buiten zijn bevoegdheid is 
getreden. Zou dit wel het geval zijn, dan kan de wet die het 
verdrag goedkeurt door het Arbitragehof worden vernietigd. 
Voor het indienen van een beroep tot vernietiging moeten echter 
bijzondere termijnen, die korter zijn dan de gewone, in acht 
worden genomen (9). 

Onderafdeling 2 
De termijnen binnen welke 

de vernietiging kan worden gevorderd 

5. Het vraagstuk van de termijnen binnen welke de vernieti
ging gevorderd kan worden, is overigcns van overwegend belang 
omdat het nauw verbonden is met de gevolgen die uit de vernie
tiging ontstaan, in het bijzonder ten aanzien van de reeds uitge
sproken vonnissen en arresten. 

In artikel 2 van de wet van 28 juni 1983 worden vier termijnen 
bepaald. 

De normale termijn om het beroep tot vernietiging in te 
stellen is een jaar na de bekendmaking van de wet of het 
decreet. 

Nu betekent dit nog niet dat de vernietiging binnen die tijd
ruimte zal plaatsvinden. Alles zal hier afhangen van de tijd 
binnen welke het Arbitragehof uitspraak zal doen. Dit brengt 
dus mee dat het tijdsverloop tussen de bekendmaking van de 
bestreden bepaling en de vernietiging ervan vrij lang kan zijn 
(10). 

(7) J. VELAERS, Joe. cit., nr. 86 e.v., biz. 88 tot 91; MOUREAUX en LAGASSE, Joe. cit., 
nr. 52, biz. 52. 

(8) A.C., 1971, biz. 959. Zie de cone!. van proc.-gen. Ganshof van der Meersch, in 
Bull. en Pas., 1971, I, 886. 

(9) Wet van 28 juni 1983, art. 2, § 4. 

(10) Het Arbitragehof h~eft kortelings, op 28 juni 1985 (BeJgisch StaatsbJad van 
6 juli 1985), het eerste vernietigend arrest uitgesproken. Het arrest vernietigt een 
decreet van de Waaise Gewestraad van 1 februari 1985. Opmerkenswaardig is dat 
aldus zeer spoedig een beslissing werd gewezen. Dat is uiterst verheugend. 
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Het Arbitragehof heeft ecbter de mogelijkbeid om, tijdens de 
duur van de rechtspleging, de uitvoering van de wet of het 
decreet te scborsen. Maar zulks kan aileen gescbieden op 
verzoek van de partij die de vernietiging beeft gevorderd en 
slechts voor zover ernstige middelen worden aangevoerd en op 
voorwaarde dat de onmiddellijke uitvoering van de bestreden 
beschikking een moeilijk te berstellen zwaar nadeel kan berok
kenen. 

Laten wij bopen dat beroepen tot vernietiging steeds op 
ernstige middelen zullen steunen; ik moge eraan toevoegen dat, 
telkens als een wet of een decreet recbten en verplicbtingen 
voor de burgers in bet leven roept, de vernietiging van die bepa
ling aanzienlijke recbtsonzekerheid met zicb kan brengen en 
bijgevolg meestal moeilijk te berstellen nadelen zal veroorzaken, 
zoals uit de studie van de hierna besproken wet van 10 mei 1985 
blijkt. 

6. Op die termijn van een jaar bestaan er ecbter drie uitzon
deringen. 

De eerste uitzondering doet vooral de begrenzing van de 
bevoegdheid van bet Arbitragebof uitkomen. Dit college kan 
geen vernietiging ambtshalve uitspreken (11), zelfs niet wanneer 
bet terloops, bij bet onderzoek van een beroep tot vernietiging 
van een bepaling, vaststelt dat een andere bepaling uitgaande 
van een andere wetgever . op dezelfde bevoegdbeidsoverscbrij
ding stoelt. 

Het zou dus kunnen gebeuren dat de ene bepaling vernietigd 
wordt, terwijl de andere blijft bestaan. 

Om dit te verhelpen bepaalt artikel 2, § 2, dat een nieuwe 
termijn van zes maanden wordt geopend voor een beroep tot 
vernietiging tegen een wet of een decreet wanneer een ander 
beroep reeds is ingesteld « tegen een norm die hetzelfde oilder
werp beeft en die vastgesteld is door een andere wetgever dan 
die welke de wet of bet decreet beeft aangenomen ». 

Die termijn neemt een aanvang vanaf de bekendmaking in 
bet Belgisch Staatsblad van bet bericbt dat een beroep is inge
steld (12). 

Er zal dus op moeten worden gelet dat deze bekendmaking 
met bekwame spoed door bet Belgisch Staatsblad verricht 
wordt. 

Laat het bevoegde overheidslicbaam na dit beroep in te 
stellen, of weigert het dat te doen, dan bestaat nog de mogelijk
heid dat, naar aanleiding van een prejudici(He vraag, het Arbi
tragebof de bevoegdheidsoverschrijding constateert. In dat geval 

(ll) St. Senaat, 1981·1982, nr. 246, 2, biz. ll8. 

(12) De vraag mag wellicht worden gesteld of de aanvangsdatum van die termijn 
wei doeimatig is. Zai de bevoegde overheid er zich wei d~delijk van bewust zijn dat 
een andere norm met hezelfde onderwerp ook vatbaar is voor vernietiging? Zai die 
toestand niet meestai aan het Iicht komen na het arrest van vernietiging? Dan zai 
het evenwel te iaat zijn ! 
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wordt een tweede uitzondering op de termijn van een jaar inge
voerd. 

Artikel 2, § 3, bepaalt immers dat een nieuwe termijn open
staat wanneer het Arbitragehof, uitspraak doende op een preju
dici(He vraag, verklaard heeft dat een wet of een decreet een 
bevoegdheidsregel schendt (13). 

Zulks houdt dus in dat wanneer, zelfs jaren na de inwerking
treding van een wet of een decreet, toevallig, naar aanleiding 
van een geschil dat hangend is voor een hof of voor een recht
bank, een bevoegdheidsoverschrijding of een conflict tussen 
decreten wordt opgeworpen, en een prejudiciele vraag wordt 
gesteld, het de bevoegde overheid toegelaten is, binnen zes 
maanden vanaf de kennisgeving die haar wordt gedaan van het 
arrest van het Arbitragehof dat de bevoegdheidsschending vast
stelt, een beroep tot vernietiging in te stellen. 

De gevolgen die voor de rechtszekerheid uit zulke vernietiging 
kunnen ontstaan, zijn onvoorstelbaar. Men kan aileen maar 
hopen dat het geval zich slechts uitzonderlijk zal voordoen, 
althans wanneer het zou plaatsvinden jaren na de inwerkingtre
ding van de wet of het decreet. 

De termijn van een jaar, zoals bepaald in artikel 2, § 1, wordt 
tot zestig dagen ingekort als het gaat om een wet of een decreet 
waarbij een verdrag instemming verkrijgt. Die termijn gaat in 
na de bekendmaking van de wet of het decreet. 

De twee verlengingen die zoeven werden besproken, zijn 
evenwel op laatstgemelde termijn van zestig dagen niet van 
toepassing. 

Ik moge ten slotte opmerken dat de wet geen termijn heeft 
bepaald binnen welke het Arbitragehof uitspraak moet doen. Dit 
komt mij wel redelijk voor omdat men onmogelijk van te voren 
kan bepalen hoeveel tijd de studie van een bepaald vraagstuk in 
beslag zal nemen. Die studie vergt meestal de nodige bezin
ningstijd. 

Doch dit brengt onvermijdelijk mee dat de rechtsonzekerheid 
des te langer zal duren. We komen hier verder nog op terug. 

Onderafdeling 3 
Het gezag van gewijsde 

van de op het beroep gewezen arresten 

7. Artikel 7 van de wet van 28 juni 1983 regelt het gezag van 
gewijsde van de door het Arbitragehof op het beroep gewezen 
arresten. 

(13) Er valt op te merken dat in bet verslag van de commissie aan de Senaat (St. 
Senaat, 1981-1982., nr. 2.46-2.) op biz. 109 een vergissing voorkomt in. bet laatste lid op 
twee na, waar geschreven werd dat art. 2., § 3, alleen toepassing kan vinden wanneer 
bet arrest van het Arbitragehof betrekking heeft op een prejudicieel geschil dat 
werkelijk gegrond is op art. 15, b. Dit is kennelijk in strijd met wat in die tekst voor
afgaat. Art. 2., § 3, is integendeel in voormeld geval niet van toepassing. 
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a) Arresten van vernietiging 

Het gaat hierbij uit van twee gezichtspunten : enerzijds de 
arresten waarbij de vernietiging van een wet of een decreet 
wordt uigesproken; anderzijds de arresten waarbij een beroep 
tot vernietiging wordt ver:worpen. 

In geval van vernietiging heeft het arrest gezag van gewijsde 
erga omnes, vanaf de publikatie ervan het Belgisch Staatsblad 
(14). 

De datum van publikatie heeft theoretisch niet zo heel veel 
belang, nu de arresten zowel het verleden als de toekomst 
regelen. Mocht bijgevolg nog een vonnis of arrest gewezen 
worden op grond van de vernietigde bepaling, dan zou er even
tueel grond tot intrekking ervan bestaan. Dit geldt immers in 
elk geval. 

Maar het spreekt vanzelf dat al het mogelijke moet worden 
gedaan om te voorkomen dat nutteloze rechtsplegingen plaats
vinden, en daarom is het zaak dat al de gerechten ten spoe
digste in kennis gesteld worden van het bestaan van het arrest. 

b) Arresten van verwerping van het beroep 

7 his. De arresten die ten gronde over het beroep tot vernieti
ging uitspraak doen en het verwerpen, zijn aileen bindend voor 
de rechtscolleges, en enkel wat de door die arresten beslechte 
bevoegdheidsvraag betreft. 

Die bepaling klinkt vrij zonderling. Waarom zijn zulke 
arresten aileen voor de rechtscolleges bindend? Hiertoe kan 
geen andere reden bestaan dan te beslissen dat het een over
heid wel toegelaten is, na een arrest van verwerping, opnieuw 
een beroep tot vernietiging in te stellen. Ik ben het eens met de 
zienswijze (15) dat een dergelijk optreden niet verantwoord zou 
zijn, maar ik zou niet durven beweren dat, indien zulk beroep 
opnieuw bij het Arbitragehof ingediend zou worden, dit hoog 
rechtscollege het beroep niet ontvankelijk zou moeten verklaren. 

Hoe dan ook, die bepaling belet de gerechten te dien aanzien 
een prejudicii:~le vraag betreffende een bevoegdheidsgeschil te 
stellen. Die vraag moet worden beschouwd als reeds opgelost in 
de zin van de geldigheid van de bestreden bepaling. 

Laten wij erop wijzen dat, indien een tweede beroep tot 
vernietiging ingesteld zou worden en tevens slagen, er dan twee 
tegenstrijdige beslissingen zouden zijn, met dien verstande dat 
de eerste bindend is voor de gerechten en de tweede erga omnes 
zou gelden en niet enkel voor de toekomst doch ook voor het 
verleden. 

{14) Zie Belgisch Staatsblad van 6 juli 1985 waarbij het eerste arrest van vernieti
ging van een decreet werd bekendgemaakt. 

{15) J. VELAERS, Joe. cit., biz. 121-122. 
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Er mag verondersteld worden dat in zulk geval de tweede 
beslissing de eerste impliciet doet vervallen. 

We durven evenwel de verwachting uitspreken dat zulke 
toestanden, die hoogst nadelig zijn voor de rechtszekerheid, zich 
nooit zullen voordoen. 

Afdeling 2 
Het begrip « gevolg van de vernietigende arresten ,, 

8. Met het voorgaande voor ogen zullen wij nu verder de 
gevolgen van de vernietigende arresten, wat de beslissingen van 
de rechtscolleges betreft, onderzoeken en tevens de rechtsple
ging bespreken waartoe die gevolgen aanleiding kunnen geven. 

De grondslag van het vraagstuk ligt besloten in artikel 6 van 
de wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid 
en de werking van het Arbitragehof . 

. Die bepaling bestaat uit twee delen : enerzijds, indien het 
beroep tot vernietiging gegrond is, vernietigt het Arbitragehof 
de wet of het decreet geheel of ten dele; anderzijds, indien het 
Arbitragehof dit nodig oordeelt, wijst het de gevolgen van de 
vernietigde akte aan, welke als gehandhaafd moeten worden 
beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn die 
het vaststelt. 

Ik zal niet uitweiden hetzij over de voorbereiding van die 
bepaling en de besprekingen waarbij in het parlement de voor
en nadelen van de oplossing werden afgewogen, hetzij over de 
systemen uit het internationaal en supranationaal recht die als 
vergelijkingspunten werden gehandteerd, o.m. door de heren 
Mertens de Wilmars en vooral onze collega Velu. Daarvoor raad
plege men de parlementaire voorbereiding van de wet van 
28 juni 1983 (16). 

a) Vernietiging ex tunc 
9. Uit die bepaling en uit de besprekingen die eraan gewijd 

werden, volgt dat de wetgever van 1983 uitdrukkelijk gekozen 
heeft voor een stelsel van vernietiging die terugwerkt tot op het 
tijdstip waarop de vernietigde beschikking in werking is 
getreden. 

Dit beginsel zal derhalve het uitgangspunt zijn voor onze 
verdere studie. De wetgever oordeelde dat het Arbitragehof 
enkel bevoegd mag zijn om te vernietigen, en dus niet om de 
beschikking op te heffen, nu de opheffing alleen door de 
wetgever mag gebeuren (17). 

Het essentieel verschil tussen beide is dat de opheffing 
meestal geen terugwerkende kracht heeft en vooral dat de 
wetgever overgangsmaatregelen mag treffen, wat een gerecht 

(16) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 363 tot 367 en biz. 377 tot 482. 

(17) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 84. 

T~-- -----------
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niet kan doen, omdat overgangsmaatregelen uiteraard van legis
latieve aard zijn. Daarom is vernietiging door de rechter een 
rigide maatregel, waarvan de terugwerking zich opdringt. 
Professor Velu heeft in dit opzicht opgemerkt dat niet terugwer
kende vernietiging er op neerkomt te oordelen dat een ongrond
wettige wet gedurende de periode tussen de dag van haar inwer
kingtreding en de dag van haar vernietiging, om opportuniteits
redenen, de Grondwet mag schenden (18). 

Dat zou wis en zeker onaannemelijk zijn. 

b) Beperking van de vernietiging ex tunc 

10. Nu heeft de wetgever niettemin in een tussenmaatregel 
voorzien. Deze is neergelegd in het tweede lid van artikel 6 voor
meld. 

Het Arbitragehof mag beslissen dat de gevolgen die het 
aanwijst van de vernietigde akte gehandhaafd zullen blijven 
hetzij definitief hetzij voorlopig. De vernietiging retroageert dus, 
maar sommige gevolgen van de vernietigde beschikking mogen 
niettemin blijven bestaan. 

Het lijdt geen twijfel dat die bepaling een belangrijke uitzon
dering op het beginsel van de terugwerking is. De wetgever was 
zich daarvan wel bewust (19). 

De wet van 10 mei 1985 betreffende de gevolgen van de door 
het Arbitragehof gewezen vernietigende arresten vormt de 
uitvoering van de bepalingen van voormeld artikel 6. 

Er waren echter reeds in de Senaatscommissie grondige 
meningsverschillen ontstaan omtrent de draagwijdte van gezegd 
artikel 6. De leden waren het helemaal niet eens over de inter
pretatie van het woord « gevolgen », dat in het tweede lid voor
komt. Senator Goossens heeft dienaangaande een opmerkelijke 
nota geschreven, die als bijlage bij het verslag van de commissie 
is verschenen (20). 

Die nota is echter achterhaald nu de wetgever het standpunt 
van senator Goossens niet heeft gedeeld en de verslaggever, de 
heer Lallemand, de mening van de wetgever op dat punt 
uitvoerig heeft toegelicht (21). De nota verdient evenwel de 
aandacht, omdat daardoor duidelijk komt te blijken wat met de 
tekst van artikel 6 niet wordt bedoeld. 

11. Om elk misverstand te voorkomen heeft de wetgever in de 
wet van 10 mei 1985 een bepaling (artikel 1) opgenomen die tot 
doel heeft de draagwijdte van artikel 6 van de wet van 1983 uit 

(18) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 417. 

(19) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 112, 113, 115. 

(20) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-2, bijiage. 

(21) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 17. 
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te leggen. Beide bepalingen moeten dus samengelezen worden, 
wil men hun juiste draagwijdte begrijpen. 

Terwijl artikel 6 van de wet van 1983 bepaalde dat het Arbi
tragehof de gevolgen van de vernietigde akte aanwijst welke 
definitief of voorlopig worden gehandhaafd, bepaalt artikel 1 van 
de wet van 10 mei 1985 dat het Arbitragehof die beperking enkel 
bij wege van algemene beschikking mag beslissen. 

Dit betekent dat het Arbitragehof niet naar goeddunken mag 
kiezen onder de handelingen; het moet zich uitspreken bij wege 
van algemene beschikking (22). Het mag evenwel een onder
scheid maken tussen de materies waarop de vernietiging betrek
king heeft. 

Zoals de verslaggever zeer duidelijk heeft uitgelegd, ingeval 
een wet of een decreet betreffende de afgifte van een bouwver
gunning door het Arbitragehof wordt vernietigd, dan zou het 
arrest van het Hof meteen kunnen bepalen dat de rechtsgeldig
heid van de bouwvergunningen afgegeven tussen een bepaalde 
datum en een andere datum zal worden beoordeeld met inacht
neming van het feit dat de vernietigde wet of decreet tijdens die 
periode gevolgen heeft gehad (23). 

Dit betekent dat het Arbitragehof niet uit te maken heeft 
welke handelingen al dan niet vernietigd moeten worden. Het 
kan zich niet uitspreken over de vernietiging of over het niet
bestaan van bouwvergunningen; het kan er alleen op wijzen dat 
de rechtsgeldigheid of het bestaan van die vergunningen beoor
deeld zal moeten worden met inachtneming, in een bepaald 
opzicht, van de vernietigde norm waarvan de gevolgen gedeelte
lijk worden gehandhaafd (24). 

Deze laatste beoordeling, die in elk specifiek geval zal plaats
vinden, is dan de taak hetzij van de Rechterlijke Macht hetzij 
van de Raad van State, al naar gelang van het geval. 

De wetgever van 1985 heeft dus bepaald en uitgelegd hoe het 
in artikel 6 van de wet van 1983 gebruikte woord << gevolg » 
dient te worden begrepen. Bestuurlijke handelingen, privaat
rechtelijke overeenkomsten en uiteraard rechterlijke beslis
singtm die op de vernietigde wets- en decreetsbepalingen 
stoelen, zijn niet het << gevolg » van die bepalingen. Het staat 
derhalve niet aan het Arbitragehof te beslissen wat hun geldig
heid is. Die beoordeling ligt bij de daartoe bevoegde jurisdic
tionele instellingen. 

Het gevolg van de betwiste bepaling bestaat enkel hierin dat 
voormelde handelingen hun rechtsgeldigheid aan die bepaling 
ontlenen. 

Wanneer die bepaling derhalve vernietigd wordt, dan 
ontneemt men tevens aan die handelingen de grond van hun 

(22) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, bl:>:. 29. 

(23) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 19. 

(24) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 20. 
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rechtsgeldigheid en zullen zij dus nietig kunnen worden 
verklaard door het daartoe bevoegd rechtscollege. 

12. Nu kan het Arbitragehof uit kracht van artikel 6, tweede 
lid, van de wet van 1983, juncto artikel 1 van de wet van 1985, 
beslissen dat de vernietigde bepaling niettemin rechtsgevolgen 
zal behouden, hetzij voor een beperkte periode die het Hof 
nader moet bepalen, hetzij voor de totale duur van haar voor
malig bestaan. 

Dit betekent dat bedoelde rechtsgeldigheid behouden blijft en 
dat er dus geen reden bestaan om de rechtshandelingen die er 
op gestoeld, zijn te vernietigen. 

De wet van 1985 heeft er bijgevolg toe bijgedragen de 
bevoegdheidsgrenzen tussen enerzijds het Arbitragehof en 
anderzijds de Rechterlijke Macht en de Raad van State te 
bepalen. Het heeft aldus de dubbelzinnigheid die de tekst van 
artikel 6 inhield, zoals duidelijk blijkt uit de nota van senator 
Goossens, opgeheven. 

Die wet en tevens de uitleg die ervan gegeven werd, heeft 
meteen ook voorgoed afgerekend met de theorie van de onbe
staanbaarheid van de akten en rechtshandelingen die op een 
vernietigde bepaling berusten. Zulke akten en rechtshande
lingen zijn geen gevolgen van die vernietigde bepalingen. Zij 
ontlenen hun rechtsgeldigheid geheel of ten dele aan die bepa
lingen en er moet bijgevolg worden vastgesteld in hoeverre die 
geldigheid eventueel door de vernietiging wordt aangetast. 

Ret is met deze beschouwingen als richtsnoer dat we verder 
de bepalingen van de wet van 10 mei 1985 zullen onderzoeken. 

Afdeling 3 
De taak van de rechter na de vernietiging 

a) Beginsel 

13. Bij de bespreking van de draagwijdte van de vernieti
gende arresten van het Arbitragehof zullen wij ons in principe 
beperken tot het toetsen van die draagwijdte ten aanzien van de 
rechterlijke beslissingen. Wij zullen evenwel oak zekere 
aspecten ervan ten aanzien van de Raad van State onderzoeken, 
voor zoveel de beslissingen van dit hoog bestuurlijk rechtscol
lege op de behandeling van de zaken voor de hoven en recht
banken een weerslag hebben. 

Bepaiend voor de draagwijdte is dus dat er geen onbestaan
baarheid de facto van de rechterlijke beslissingen plaatsvindt. 
Dat ik zulks onderstreep, komt vooral omdat de commissie van 
de Senaat deze oplossing oorspronkelijk in haar eerste verslag 
had aangenomen, althans ten aanzien van de vonnissen en 
arresten op strafrechtelijk gebied (25}. 

(25) St. S(maat, 1983-1984, nr. 579-2. biz. 19 e.v 
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Die stelling heeft de wetgever dus definitief prijsgegeven. 
Er moet derhalve in elk geval een nieuwe uitspraak komen, 

die over de rechtsgeldigheid van de oorspronkelijke beslissing 
oordeelt, gelet op de draagwijdte van het arrest van het Arbitra
gehof, o.m. naargelang van de beperkingen in de tijd en de 
materies die het Hof zal hebben bepaald. 

b) Bij de uitspraak over een rechtsmiddel 

14. In de eerste plaats zal met het vernietigend arrest reke
ning worden gehouden door de rechter die uitspraak moet doen 
over een rechtsmiddel. Indien immers de termijn voor het 
instellen van een rechtsmiddel nog loopt op het ogenblik dat het 
arrest van vernietiging wordt gewezen, dan zal dit rechtsmiddel 
ingesteld kunnen worden, ten einde de eventuele wijziging van 
de beslissing te bekomen, gelet op de vernietiging van de wets
beschikkingen waarop ze gesteund is. 

De vraag rijst in dit verband of de partij die bij de vernieti
ging belang heeft, de keuze heeft tussen, enerzijds, het instellen 
van het rechtsmiddel, of anderzijds, nadat zij de termijn voor 
het instellen van een rechtsmiddel heeft laten verstrijken, de 
procedure van de intrekking, zoals die door de wet van 10 mei 
1985 wordt geregeld. 

Zoals werd opgemerkt kan er een twijfel bestaan over het 
antwoord dat de wetgever op die vraag heeft gegeven. De wet 
houdt alleszins geen uitdrukkelijke regeling in (26). 

Het verslag aan de Senaat (27) zinspeelt vooral op de omstan
digheid dat het mogelijk is dat het arrest van het Arbitragehof 
wordt uitgesproken terwijl de termijn om een rechtsmiddel in te 
stellen nog loopt, doch de resterende tijdruimte zeer gering is. 
De partij kan immers tot dan toe hebben geoordeeld dat hie et 
nunc, voordat de vernietiging werd uitgesproken, zij geen 
voldoende grieven kon doen gelden om het rechtsmiddel in te 
stellen. Het arrest van het Arbitragehof kan in dat geval andere 
perspectieven openen. Doch het ligt voor de hand dat de partij 
de tijd moet hebben om haar raadslieden te raadplegen en om 
zich verder over de gevolgen en van het rechtsmiddel en van de 
intrekking te beraden. 

In zulk geval is het redelijk te aanvaarden, zoals de verslag
gever uiteenzet (28), dat de partij over een keuze beschikt, d.w.z. 
desgevallend de termijn voor het instellen van het rechtsmiddel 
kan laten verstrijken en het beroep tot intrekking kan 
aanwenden. 

Maar anders zou het zijn indien o.m. de termijn om hoger 
beroep in te stellen pas na het arrest van vernietiging zou 

(26) J. VELAERS, Joe. cit., biz. 106, nr. 114. 

(27) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 42. 

(28) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 42. 



- 16-

beginnen te lopen, doordat de betekening van de beslissing eerst 
na dit arrest plaatsvond. Waarom zou die partij << in elk geval » 
een keuze mogen uitoefenen? 

M.i. moet dit vraagstuk aan de hand van de regels van d~ 
berusting beoordeeld worden. Indien de partij de termijn voor 
het instellen van het rechtsmiddel welbewust laat verstrijken 
hoewel zij ruimschoots de tijd had om zulks te doen, dan kan 
hieruit worden afgeleid dat zij, spijts de vernietiging van de 
wetsbepaling op grond waarvan die beslissing werd getroffen, in 
die beslissing heeft berust ·en dus het recht heeft verbeurd om 
de nietigheid op te werpen. Zij kan derhalve achteraf de intrek
king van die beslissing niet meer bekomen (29). 

De rechter bij wie niettemin een beroep tot intrekking 
aanhangig zou gemaakt worden, zal dus moeten onderzoeken of 
er al dan niet berusting heeft plaatsgevonden. 

Die vraag zal nochtans beoordeeld moeten worden, rekening 
houdend met de wettelijke mogelijkheid van berusting. 

Ten aanzien van de beslissingen die een straf uitspreken, is 
immers in de wet een vingerwijzing voor het openbaar minis
terie te vinden. 

De wet toch bepaalt, in artikel 3, dat het openbaar ministerie 
de intrekking moet vorderen. In de bedoeling van de wetgever is 
dit voor het openbaar ministerie een verplichting (30). Derhalve, 
als de termijn om e~n rechtsmiddel in te stellen nog loopt, dan 
heeft het openbaar ministerie ook de plicht dit middel aan te 
wenden, zodat de rechter in hoger beroep rekening zal houden 
met het vernietigend arrest. Mocht het dit echter niet hebben 
gedaan, hetzij uit onwetendheid of onachtzaamheid, hetzij 
omdat het redelijkerwijze geen tijd meer heeft gehad, dan moet 
het noodzakelijk het beroep tot intrekking instellen. 

Er kan dus op dit gebied van berusting geen sprake zijn. 

Zoals de verslaggever heeft beklemtoond zullen de procureurs
generaal bij de hoven van beroep er zorg voor moeten dragen de 
nodige richtlijnen in dit verband te geven zowel aan de arbeids
auditeurs als aan de procureurs des Konings (31). 

{29) Er valt in dit verband op te mer ken dat de rechtsmiddelen zoals verzet, hoger 
beroep en zelfs cassatieberoep meestal een bredere draagwijdte zullen hebben dan 
het beroep tot intrekking, omdat, zoals verder zal blijken, dit laatste beroep een zeer 
beperkte draagwijdte heeft, in het bijzonder in verband met de vaststelling van de 
feiten. De partijen zullen er dus meestal belang bij hebben de rechtsmiddelen die 
normaal open staan, eerst aan te wenden. 

{30) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, blz. 44; zie ook verklaring van senator Lalle
mand in de Senaat,Parl. Hand., vergadering van 14 maart 1985, blz. 1841. 

{31) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, blz. 34. 
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Afdeling 4 

- ---l.-. 1--(-- "--

Het beroep tot intrekking 

Onderafdeling 1 
Reden voor het invoeren van het rechtsmiddel 

15. De wet van 10 mei 1985 heeft een nieuw rechtsmiddel 
ingevoerd, te weten : het beroep tot intrekking. Dat rechtsmiddel 
heeft een zeer algemene draagwijdte, nu het van toepassing is 
zowel op strafrechtelijk als op burgerlijk, op bestuurlijk en zelfs 
op tuchtrechtelijk gebied (32). 

Er bestaan echter eigen regels voor elk van die gebieden, 
gelet op het feit dat de rechtsplegingen die daarop betrekking 
hebben, eigen kenmerken vertonen, waarmee rekening moet 
gehouden worden. 

De reden voor het invoeren van deze nieuwe rechtspleging is 
te vinden in het feit dat de rechtsmiddelen die zowel op straf
rechtelijk als op burgerlijk gebied bestaan om nog tegen een in 
kracht van gewijsde getreden beslissing op te komen, van zeer 
beperkte aard zijn en overigens stoelen op rechtsbeginselen 
zonder verband met de rechtstoestand die uit de vernietiging 
van een wet of een decreet zal ontstaan. 

Op strafrechtelijk gebied kent het Wetboek van Strafvordering 
de herziening (artikelen 443 e.v.). Die procedure berust hoofdza
kelijk op de overweging dat de veroordeling ten onrechte werd 
uitgesproken wegens een vergissing die door de rechter werd 

, begaan omdat ten tijde van het vonnis bepaalde gegevens van 
de zaak niet bekend waren : tegenstrijdigheid tussen verschei
dene beslissingen, waaruit de onschuld van de beklaagde blijkt, 
valse getuigenissen die aan de veroordeling ten grondslag 
liggen, nieuwe feiten of feiten die bij de berechting onbekend 
waren en waaruit de onschuld blijkt of althans moet worden 
afgeleid dat een minder strenge strafwet had moeten worden 
toegepast. 

Het gaat in al die gevallen om uiteraard zeer kiese beoorde
lingen van feiten, reden waarom hier een bijzonder zorgvuldig 
geregelde rechtspleging verantwoord is : voorafgaand advies 
uitgebracht door drie advokaten, tussenkomst van het Hof van 
Cassatie dat vervolgens de rechter aanwijst die over de feitelijke 
inhoud van de zaak zal oordelen. 

De vernietiging van de wet op grand waarvan de veroordeling 
werd uitgesproken, doet een totaal ander probleem rijzen. Het is 
geenszins meer een vraag van feitelijke maar hoofdzakelijk van 
juridische aard die ditmaal aan de orde is. 

Daarom leek het weinig aangewezen de eerder moeizame 
procedure van de herziening aan te wenden. Dit was ook en 
terecht het advies van onze collega Koninklijk Commissaris 
Legros (33). Vandaar de eerste paging tot regeling van het 

(32) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 9. 

(33) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-2, biz. 19 e.v. 
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vraagstuk die erin bestond de beslissingen op strafrechtelijk 
gebied die op een vernietigde beschikking stoelden, gewoon als 
« onbestaande » te beschouwen (34). 

Echter zag de wetgever van die oplossing af om een eenvoudi
gei'e rechtspleging in te voeren (35). 

Dezelfde beschouwingen gelden ook op het gebied van de 
burgerlijke rechtspleging. Daar werd eveneens eerst gedacht 
aan de herroeping van het gewijsde (artikelen 1132 e.v. Gerech
telijk Wetboek). Leest men aandachtig artikel 1133, dan stelt 
men vast dat hier soortgelijke gronden als voor de penale 
herziening worden bepaald. Het rechtsmiddel berust hoofdzake
lijk op de overweging dat de rechter in feite is misleid (bedrog 
van een partij, valse stukken, valse getuigenissen, onverenig
bare beslissingen, gebrek aan lastgeving van een mandataris ad 
litem, enz.). 

Dit alles kan uiteraard niet gelden in het geval van vernieti
ging van de wet of het decreet uit kracht waarvan de rechter 
uitspraak heeft gedaan. 

De wetgever van 10 mei 1985 heeft dan ook geoordeeld een 
volstrekt nieuw rechtsmiddel in het leven te mogen roepen, dat 
eigen is aan het vraagstuk van de vernietiging uitgesproken 
door het Arbitragehof. 

Wil men de draagwijdte van dit rechtsmiddel begrijpen, dan 
moet men er dus van uitgaan dat het tot de taak van de rechter 
behoort na te gaan in hoeverre de vernietiging een invloed 
uitoefent op de rechtsgeldigheid van de beslissing die hij 
oorspronkelijk had uitgesproken. 

Van enig automatisme kan bijgevolg volstrekt geen sprake 
zijn. 

Onderafdeling 2 
Het beroep tot intrekking in strafzaken 

a) Beginsel 

16. We zullen nu achtereenvolgens de rechtsplegingen onder
zoe ken op strafrechtelijk gebied, op burgerlijk gebied en - voor 
zoveel dit voor de Rechterlijke Macht belang kan vertonen - op 
bestuurlijk en tuchtrechtelijk gebied. 

Op strafrechtelijk gebied bepaalt artikel 2 dat de in kracht 
van gewijsde gegane beslissingen die gegrond zijn op een bepa
ling van een wet of een decreet die naderhand door het Arbitra
gehof is vernietigd, geheel of ten dele ingetrokken kunnen 
worden door het gerecht dat die beslissingen heeft gewezen. 

De intrekking is dus slechts mogelijk indien de beslissing in 
kracht van gewijsde is getreden. 

(34) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-2, blz. 53. 

(35) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, blz. 33. 
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Zoeven hebben wij de samenloop van rechtsmiddelen en van 
de vordering tot intrekking onderzocht. 

Wat er ook van deze keuzemogelijkheid zij, er kan in elk 
geval van beroep tot intrekking geen sprake zijn zolang de 
beslissing niet in kracht van gewijsde is getreden. 

Op strafrechtelijk gebied is dit van betrekkelijk gering belang 
(36}. 

b) Wie mag of moet de intrekking vorderen? 

17. Luidens artikel 2 behoort het beroep tot intrekking tot de 
bevoegdheid van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft 
gewezen. 

Dat kan zich dus zowel in eerste aanleg als in hoger beroep 
voordoen. Het onderscheid is evenwel niet van belang ontbloot, 
nu, wanneer de in te trekken beslissing in eerste aanleg is 
gewezen, de beslissing over het beroep tot intrekking vatbaar 
zal zijn voor hoger beroep (37). Zulks zal uiteraard niet het 
geval zijn met een door een gerecht in hoger beroep gewezen 
beslissing. In zulk geval staat desgevallend tegen de beslissing 
over de intrekking enkel cassatieberoep open. 

18. Luidens artikel 3 staat het aan het openbaar ministerie de 
intrekking te vorderen. 

Dit vraagstuk werd reeds in de Senaat besproken, zoals uit 
het verslag blijkt (38}. Er werd toen onderstreept dat ook in het 
oorspronkelijk ontwerp, dat tot gevolg had dat in strafzaken de 
vonnissen de facto als onbestaande werden beschouwd, het 
openbaar ministerie tot taak had die vonnissen op te sporen en 
o.m. in voorkomend geval de invrijheidstelling van de veroor
deelde te gelasten. 

Onder dit stelsel was het vraagstuk betrekkelijk beperkt. Het 
ging immers alleen om de gevallen waarin maatregelen tot 
invrijheidstelling nodig waren jegens personen die wegens een 
feit dat een overtreding van een vernietigde beschikking 
uitmaakte hetzij in voorlopige hechtenis hetzij ter uitvoering 
van een vonnis in een gevangenis opgesloten waren. In alle 
andere gevallen behoefde het openbaar ministerie geen bijzon
dere maatregelen te treffen : de vonnissen en arresten werden 
rechtens als nietig en ongedaan beschouwd (39). 

Thans is de toestand echter volkomen anders. De vonnissen 
blijven bestaan tot ze ingetrokken worden. Er moet dus in elke 
zaak een maatregel worden genomen, hoe oud die zaken ook 
mogen zijn, o.m. wanneer de nietigheid van de bepaling werd 

(36) Er zal verder worden uitgelegd dat het vraagstuk op burgerlijk gebied wei 
belang heeft, zie nr. 37. 

(37) Zie hierna nr. 34. 

(38) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 30 e.v. 

(39) Zie voorgaande noot. 
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uitgesproken ingevolge toepassing van artikel 2, § 3, van de wet 
van 1983, d.i. na beantwoording van een prejudicHHe vraag. 

Men kan zich niet ontveinzen dat in dit laatste geval de taak 
van het openbaar ministe:de bijzonder moeilijk zal zijn, omdat 
die opdracht niet zelden lange en tijdrovende opzoekingen zal 
vergen. 

We kunnen aileen maar hopen dat de gevailen waarin een 
vernietiging jaren na de inwerkingstelling van de wet of het 
decreet zal plaatsvinden, zeer uitzonderlijk zuilen zijn en dat 
precies in die gevallen het Arbitragehof ruimschoots gebruik zal 
maken van de macht die het heeft, krachtens artikel 6, lid 2, van 
de organieke wet, om de reeds ontstane gevolgen te handhaven. 
Zulke maatregel is overigens volstrekt vereist in het belang van 
de rechtszekerheid. 

19. Artikel 3 van de wet van 10 mei 1985 bepaalt verder de 
andere personen die eveneens de intrekking van de beslissing 
die een strafrechtelijke veroordeling inhoudt, mogen vorderen. 
Het zijn de veroordeelde, de persoon die een opschorting van de 
uitspraak geniet, de naaste familieleden die een onbekwame of 
een afwezige veroordeelde vertegenwoordigen of in de plaats 
treden van een overleden veroordeelde, en ook de burgerrechte
lijk aansprakelijke partij. 

Al deze personen kunnen handelen v66r of samen met het 
openbaar ministerie. Ze moeten dus niet wachten tot het open
baar ministerie optreedt. Ze kunnen er trouwens belang bij 
hebben. Zulks blijkt tevens uit artikel 4 van de wet (40). 

c) Inleiding en grondslag van het beroep 
20. Het beroep tot intrekking wordt ingeleid door de vordering 

van het openbaar minsiterie of door een verzoekschrift van een 
van voormelde personen. 

Wat dit verzoekschrift betreft legt de wet geen bijzondere 
vormen op; het moet aileen de grond tot intrekking omschrijven. 

21. Die grond zal meestal het arrest van het Arbitragehof zijn 
dat de nietigheid uitspreekt van de wet of van het decreet uit 
kracht waarvan de veroordeling plaatshad. Het verzoek kan 
echter ook als basis hebben de nietigheid van de verordeningen 
die ter uitvoering van zodanige wet of zodanig decreet werden 
genomen. Dit laatste blijkt uit een korte zinsnede in artikel 5, 
§ 1, en verdient nadere uitleg. 

Het Arbitragehof is enkel bevoegd om binnen de perken van 
het beroep tot vernietiging uitspraak te doen over de schending 
van een bevoegdheidsregel door een wet of een decreet. 

Het heeft geen bevoegdheid ten aanzien van de verordeningen 
die krachtens die wetten of decreten werden genomen. 

(40) De burgerlijke partijen en de voor de partijen tussengekomen partijen mogen 
dus het beroep tot intrekking niet inste!len. 
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Vernietiging van die verordeningen kan enkel door de Raad 
van State worden uitgesproken. De wetgever van 1983 heeft aan 
die bevoegdheid niet geraakt. 

Bovendien, zoals reeds gezegd, behouden de hoven en recht
banken de bevoegdheid die hun door artikel 107 van de 
Grondwet wordt toegekend, ten einde de wettigheid van de 
verordeningen aan de wetten en decreten te toetsen. 

Dit alles brengt mee dat wanneer een wet of een decreet, op 
grond waarvan een verordening werd genomen, wordt vernie
tigd, meteen ook de rechtsgeldigheid van de verordening in het 
gedrang komt. Dit vraagstuk werd tijdens de voorbereiding van 
de wet van 10 mei 1985 uitdrukkelijk aan de orde gesteld (41), 
toen er sprake was van de gevolgen van de vernietiging, zoals 
bepaald in artikel 6, tweede lid, va.n de wet van 1983. 

Ingevolge de bepaling van artikel 5, § 1, van de wet van 
10 mei 1985 zal nu de intrekking van het veroordelend vonnis 
plaats mogen vinden wanneer het op een dergelijke verordening 
gegrond is. 

De rechter zal alsdan in verscheidene stadia redeneren. 
Hij zal eerst vaststellen dat de veroordeling geschiedde op 

grond van een verordening, en de wet of het decreet aanwijzen 
uit kracht waarvan die verordening werd genomen. 

Hij zal vervolgens vaststellen dat die wet of dat decreet door 
een arrest van het Arbitragehof geheel of ten dele werd vernie
tigd. Die vernietiging is voor hem verbindend, nu het arrest een 
absoluut gezag van gewijsde heeft (artikel 7 van de wet van 
28 juni 1984). 

Hij zal dan voorts zelf onderzoeken overeenkomstig het voor
schrift van artikel 107 van de Grondwet, in hoeverre de geldig
heid van de verordening door de vernietiging is vervallen. 

In dit verband mag niet uit het oog worden verloren dat het 
Arbitragehof een wet of een decreet ook gedeeltelijk kan vernie
tigen. Het kan dus zijn dat de toegepaste bepaling van de veror
dening niet op het vernietigde gedeelte van de wet stoelt, zodat 
het rechtsgeldig blijft. 

Indien de rechter dan vaststelt dat de rechtsgeldigheid van de 
toegepaste bepaling van de verordening eveneens is komen te 
vervallen, dan moet hij tot intrekking van het vonnis besluiten. 

Men constateert dus dat het toepassingsgebied van de proce
dure tot intrekking ruimer is dan het toepassingsgebied waar
binnen het Arbitragehof bevoegd is. Dit was redelijk nu het niet 
te verantwoorden zou wezen dat een veroordeling gestoeld op 
een verordening genomen ter uitvoering van een vernietigde wet 
of een vernieti~d decreet in stand zou blijven. 

Het moet echter uitdrukkelijk worden bepaald daar de intrek
king een uitzonderlijke rechtspleging is die het gezag en de 

(41) St. Senaat, 1983-1984, nr. 57!1-3, biz. 20 e.v. 
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kracht van het gewijsde van een arrest of een vonnis in het 
gedrang brengt. 

d) Termijnen voor het indienen van het beroep 

22. Het beroep tot intrekking moet worden ingediend binnen 
zes maanden na de bekendmaking van het arrest van het Arbi
tragehof in het Belgisch Staatsblad. 

Die termijn is naar mijn oordeel zowel op strafrechtelijk als 
op burgerlijk gebied een termijn van verval, zoals de meeste 
termijnen om een rechtsmiddel in te stellen. Hij is dus noch 
voor stuiting noch voor schorsing vatbaar. 

Enkele leden van de Senaatscommissie waren van mening dat 
die termijn te lang was (42). Ze hebben echter toegegeven dat 
het volstrekt noodzakelijk was de betrokken partijen de tijd te 
Iaten om stelling te nemen. Ik voeg eraan toe dat, wat het open
baar ministerie betreft dat de zaken zal moeten opzoeken 
waarin van de wet of het decreet toepassing werd gemaakt, die 
termijn amper voldoende zal zijn. 

Maar ter wille van de rechtszekerheid was het volstrekt 
onontbeerlijk een vaste termijn, die niet te lang zou zijn, te 
stellen. 

23. Hoewel de wet het niet bepaalt, moet het beroep tot 
intrekking binnen voormelde termijn worden neergelegd ter 
griffie van het gerecht dat van de vordering kennis zal nemen. 
Of het beroep ontvankelijk is zal dus blijken door de datum van 
de melding die de griffier op het stuk zal aanbrengen, ten einde 
de neerlegging ervan te constateren. 

W ordt het verzoek met de post opgezonden, dan geldt aileen 
de datum van ontvangst op de griffie. 

Die rechtspleging komt overeen met de rechtspleging die de 
wetgever reeds heeft ingevoerd in het Gerechtelijk Wetboek, ten 
aanzien van het hager beroep (artikel 1056) (43). Zij biedt aile 
voordelen van de rechtszekerheid. 

e) Partijen bij het beroep tot intrekking 

24. Vervolgens worden de partijen uitgenodigd om voor de 
rechter te verschijnen, ingevolge een dagvaarding die op 
verzoek van het openbaar ministerie bij een gerechtsdeurwaar
dersexploot wordt betekend. 

Als partijen worden hier beschouwd allen die bij de bestreden 
beslissing partij waren. Dit geldt dus voor de veroordeelde, voor 
de burgerlijke partijen en voor de vrijwillig of gedwongen 
tussengekomen partijen (men denke a.m. aan de verzekeraars), 
alsmede voor de civielrechtelijk aansprakelijke partijen. 

(42) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 45. 

(43) Zie Cass., 9 okt. 1980 (A. C., 1980-81, biz. 138); Brussel, 14 juni 1983, R. W., 
1973-1974, kol. 318; Brussel, 30 jan. 1974, Pas., 1974, II, 107. 
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Uiteraard hebben de burgerlijke partijen en de tussenge
komen partijen geen recht om het beroep tot intrekking in te 
stellen, al zouden ze zelfs niet volledig voldoening hebben 
bekomen toen de zaak ten gronde beslist werd. 

25. De wet bepaalt dat ten aanzien van de burgerlijke partijen 
het uit te spreken arrest of vonnis steeds geacht zal worden op 
tegenspraak te zijn gewezen, zelfs wanneer deze niet in het 
geding zijn tussengekomen v66r de sluiting van de debatten. 

M.i. geldt dit eveneens voor de tussengekomen partijen, zowel 
aan de zijde van de veroordeelde als van de burgerlijke partij. 
De tussenkomst houdt enkel verband met de burgerlijke 
belangen en de wetgever heeft precies willen voorkomen dat, 
doordat een dier partijen verstek laat gaan wat de burgerlijke 
belangen betreft, de rechtspleging vertraging zou kunnen 
oplopen. 

f) Maatregelen alvorens recht te doen. 

26. De rechter kan, indien de aangevoerde middelen ernstig 
lijken en van dien aard dat ze de gevorderde intrekking recht
vaardigen, bij tussenvonnis de opschorting bevelen van alle 
maatregelen tot tenuitvoerlegging van de beslissing die voor 
intrekking vatbaar is. 

Zulks zou o.m. het geval kunnen zijn met een verbeurdverkla
ring, met de bevolen afbraak van bouwwerken, met de publi
katie van het vonnis in een dagblad, met beroepsontzeggingen, 
enz. 

De wet bepaalt bovendien dat indien de veroordeelde zich in 
hechtenis bevindt, krachtens de beslissing waarvan de intrek
king wordt gevorderd, de rechter zijn voorlopige invrijheidstel
ling kan gelasten volgens de procedure bepaald in artikel 7, 
tweede, derde en vierde lid, van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis. 

Al die tussenmaatregelen kunnen bevolen worden op verzoek 
van een der partijen, en o.m. van het openbaar ministerie. Het 
is wenselijk dat dit zulk initiatief neemt, zodra de mogelijkheid 
bestaat dat het vonnis volledig ingetrokken wordt. Er mag 
immers niet uit het oog worden verloren dat de uitvoering van 
een ingetrokken vonnis kan leiden tot toekenning van een 
vergoeding wegens onwerkdadige hechtenis, zoals bepaald in 
artikel 28 van de wet op de voorlopige hechtenis (44). 

g) Gevolgen van de intrekking 

27. Artikel 5 van de wet van 10 mei 1985 bepaalt enerzijds de 
gevolgen van het vernietigingsarrest en anderzijds, binnen die 
perken, de beoordelingsmacht van de rechter die over het 
beroep tot intrekking van het voorheen op strafgebied gewezen 
vonnis of arrest uitspraak moet doen. 

(44) Wet van 10 mei 1985, art. 5, § 4. 
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Hoofdprincipe is dat ingevolge de vernietiging, de veroorde
lingen in strafzaken en eveneens de beslissingen tot opschorting 
van de uitspraak van dergelijke veroordelingen door de intrek
king ongedaan worden gemaakt binnen de perken waarin zij 
wordt uitgesproken. 

Mag ik eerst nogmaals beklemtonen dat die bepaling elk auto
matisme betreffende de gevolgen van het vernietigingsarrest 
kennelijk uitsluit. De veroordeling wordt slechts ongedaan 
gemaakt door de beslissing van de rechter die ze intrekt. Zij 
blijft dus bestaan zolang zij niet ingetrokken wordt. De rechter 
moet hierover oordelen. Maar het is uiteraard geen opportuni
teitsbeoordeling. De rechter is gebonden door de beslissing van 
vernietiging en hij moet al de gevolgen daaruit afleiden. 

28. Met de intrekking van het vonnis of het arrest wordt de 
veroordeling volledig uitgewist. 

Het voornaamste gevolg hiervan is dat, wanneer een gevange
nisstraf werd uitgeboet, die hechtenis toepassing mee zal 
kunnen brengen van artikel 28 van de wet op de voorlopige 
hechtenis, d.w.z. dat de minister en bij voorkomend geval de 
daartoe ingestelde commissie een vergoeding zal mogen 
toekennen. Die bepaling houdt overigens in dat de vergoeding 
kan worden toegekend indien is vastgesteld dat het feit dat tot 
de hechtenis aanleiding heeft gegeven, geen misdrijf was 
(artikel 28, § 1, d). Dit zal precies het geval zijn wanneer de 
veroordeling gestoeld was op een feit dat, ingevolge de vernieti
ging van de wet of het decreet, geen misdrijf blijkt te zijn 
geweest op het tijdstip dat het gepleegd werd. Artikel 5, § 4, 
bepaalt zulks uitdrukkelijk. 

Wat de geldboeten betreft, zal de rechter de terugbetaling 
ervan bevelen, vermeerderd met de wettelijke interest te 
rekenen van de inning. 

Hoewel de wet het niet bepaalt, zullen ook de verbeurdver
klaarde goederen teruggegeven moeten worden, voor zoveel 
uiteraard zulks nog mogelijk is, d.w.z. voor zoveel zij nog niet 
verkocht of vernield werden. 

Ook de inschrijvingen op het strafregister zullen onmiddellijk 
geschrap:t moeten worden. Het openbaar ministerie zal er zorg 
voor dragen dat de bevoegde dienst zonder verwijl ingelicht 
wordt. 

Vanzelfsprekend mogen voortaan bij de beoordeling van de 
recidive die veroordelingen niet meer in aanmerking genomen 
worden. 

Er zijn echter gevolgen die niet meer opgeheven kunnen 
worden : aldus de afbraak van een gebouw die bevolen en uitge
voerd werd. 

Ook kan het zijn dat er met het ingetrokken vonnis rekening 
werd gehouden in latere zaken, met het oog op de vaststelling 
van de recidive. Die vonnissen kunnen niet ingetrokken worden, 
mits ze alleszins niet op een vernietigde wet of decreet stoelen. 
Hier ook blijft dus het gevolg definitief bestaan. 
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En er is verder nog de morele schade die het gevolg van de 
strafrechtelijke vervolging en veroordeling was. 

Voor al die gevolgen is er geen sprake van vergoeding. De 
wetgever heeft zulks uitdrukkelijk beslist (45). 

h) Beperking van de intrekking 

29. Voorgaande beschouwingen gaan uit van de veronderstel
ling dat de veroordeling op strafrechtelijk gebied volledig wordt 
ingetrokken. 

De wetgever heeft echter rekening gehouden met verschei
dene aspecten eigen aan de strafrechtspleging, die op de beoor
deling van de vordering tot intrekking invloed kunnen hebben. 

Er werd aldus op twee aspecten van het vraagstuk gelet. Ener
zijds het geval van samenloop van misdrijven, anderzijds dat 
van herleving van de vroegere wetgeving die door de vernietigde 
wet of het vernietigd decreet was opgeheven en die, ingevolge 
de beeindiging van die opheffing, geacht moet worden steeds 
van kracht te zijn gebleven. 

In beide gevallen heeft de rechter een ruime beoordelingsmo
gelijkheid. 

30. Allereerst dient te worden onderstreept dat de rechter 
moet onderzoeken of, op het ogenblik dat het beroep tot intrek
king bij hem aanhangig gemaakt wordt, de strafvordering niet 
verjaard is (46). Hij moet immers in elk geval, een nieuwe 
beslissing nemen. Bijgevolg, indien de strafvordering, gestoeld 
op de misdrijven die strafbaar zijn gebleven, op dat ogenblik 
door de verjaring te niet is gegaan, mag hij over de strafbaar
heid van de feiten geen uitspraak meer geven. 

Hij zal dus in dat geval het vonnis moeten intrekken in 
zoverre de veroordeling gestoeld was op de vernietigde bepaling 
en voor het overige moeten vaststellen dat de strafvordering 
door verjaring is tenietgegaan. 

Is de verjaring niet ingetreden, dan zal de rechter, mits het 
openbaar ministerie daartoe een vordering neemt (47), na te 
hebben vastgesteld dat er slechts een straf werd uitgesproken 
wegens verscheidene strafbare feiten, waarvan er ten minste 
een gepleegd werd met overtreding van een bepaling die niet 
vernietigd is, eerst de veroordeling intrekken, en vervolgens tot 
het onderzoek overgaan van de andere feiten die tot een veroor
deling kunnen leiden. Hij kan alsdan hetzij de oorspronkelijke 
veroordeling integraal in stand houden, hetzij de straf vermin
deren, hetzij de uitspraak van de veroordeling opschorten, hetzij 
de beklaagde voor het geheel vrijspreken. 

(45) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246, biz. 125; St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 42. 

(46) Wet van 10 mei 1985, art. 5, § 2. 

(47) Wet van 10 mei 1985, art. 5, § 2. 
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31. Hetzelfde geldt voor het geval de vernietiging van de bepa
ling op grand waarvan de veroordeling werd uitgesproken, tot 
gevolg heeft dat het feit onder toepassing komt te vallen van de 
wetgeving die ingevolge de vernietigde wetgeving was opge
heven, doch thans geacht wordt steeds van toepassing te zijn 
gebleven (48). De rechter spreekt dan de intrekking uit van de 
veroordeling geveld op grand van de vernietigde bepaling, maar 
kan daarna een nieuwe veroordeling wijzen, hoewel in dit geval 
geen verzwaring van de straf geoorloofd is. 

32. De vraag mag hier worden gesteld of de rechter gebonden 
is door de ingetrokken beslissing in zoverre het de vaststelling 
van de feiten betreft. De grondslag van de beslissing tot intrek
king is immers dat het feit, zoals het werd vastgesteld, geen 
misdrijf uitmaakt. De vaststelling van het bestaan van het feit 
zelf blijft dus onaangeroerd. 

De rechter die over het beroep tot intrekking uitspraak doet, 
moet de zaak weliswaar opnieuw berechten, doch die berechting 
bestaat erin te beslissen dat het feit onder een andere wettelijke 
kwalificatie al dan niet strafbaar is. In elk geval mag geen 
ander feit meer als grondslag van de strafvordering worden 
aangevoerd. 

Men mag overigens niet over het hoofd zien dat de veroor
deelde de gelegenheid had een rechtsmiddel in te stellen tegen 
de beslissing die hem heeft veroordeeld. Is de reden dat hij dit 
achterwege heeft gelaten dan niet dat hij de vaststelling van het 
feit als bewezen heeft aanvaard? (49). Het beroep tot intrekking 
is immers een uitzonderlijk rechtsmiddel, met, zoals reeds 
gezegd, een beperkte draagwijdte die van strikte uitleg is; er 
moet zo weinig mogelijk aan het gezag en de kracht van het 
gewijsde geraakt worden. 

Hoewel ik er mij rekenschap van geef dat het vraagstuk zeer 
kies is, ben ik niettemin de mening toegedaan dat, bij zijn 
beoordeling, de strafrechter die over de intrekking uitspraak 
doet, niet enkel gehouden is door de feiten die oorspronkelijk 
ten grondslag lagen aan de ingestelde strafvordering, maar dat 
hij ook gehouden is door de vaststelling van het bestaan van die 
feiten. Zijn beoordeling wordt beperkt tot de beoordeling van de 
toepassing van de strafwet op het feit dat vroeger bewezen werd 
verklaard. 

(48) Wet van 10 mei 1985, art. 5, § 3. 

(49) We hebben er reeds op gewezen dat de partijen er meestal belang bij hebben 
de rechtsmiddelen die tegen de oorspronkelijke beslissing open staan, aan te 
wenden. Dit is des te meer het geval als men uitgaat van het standpunt dat het 
beroep tot intrekking geen invloed uitoefent op de vaststelling van de feiten door de 
rechter die oorspronkelijk over het geding uitspraak deed. 
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i) Gevolgen van de intrekking 
ten aanzien van de civielrechtelijke vorderingen. 

33. De volledige intrekking van de veroordeling heeft ook 
gevolgen ten aanzien van de burgerlijke vordering die voor de 
strafrechter was ingesteld. 

Door de intrekking van de veroordeling op strafgebied 
verdwijnt meteen de basis van de veroordeling op burgerlijk 
gebied. 

Die veroordeling vervalt dan ook, doch hierdoor is het burger
lijk geschil niet noodzakelijk definitief afgedaan. De burgerlijke 
partij mag desgevallend een andere rechtsgrond voor haar 
vordering doen gelden, zoals zij het kan doen telkens wanneer 
een vonnis de beklaagde buiten de zaak stelt. Die vordering 
moet zij dan voor de burgerlijke rechter brengen (50). 

Om de taak van de burgerlijke partij te vereenvoudigen en de 
kosten te drukken, bepaalt artikel 5, § 5, dat de artikelen 660 tot 
663 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn, d.w.z. 
o.m. dat het vonnis van de strafrechter, dat de intrekking 
beslist, de zaak naar de burgerlijke rechter verwijst en dat de 
zaak ambtshalve en zonder kosten op de rol van de rechter naar 
wie ze verwezen werd, ingeschreven wordt. 

Zoals in artikel 1147 bis van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
bepaald, zal de vordering voor die rechter aldus aanhangig 
gemaakt, gesteund moeten zijn op een andere grond of een 
andere juridische omschrijving van het feit of de handeling dan 
die welke bij de strafrechter de grondslag van de oorspronke
lijke vordering uitmaakte. 

Dat feit kan immers een onrechtmatige daad vormen, waaruit 
schade is ontstaan. 

De vraag stelt zich echter hier eveneens of de burgerlijke 
rechter gebonden is of niet door de vaststelling van het inge
trokken vonnis dat het feit vaststaat. 

Die vraag is ontegensprekelijk ook kies. Ze rijst ook voor de 
louter burgerlijke gedingen, zoals verder zal blijken. Ze is echter 
van groot belang. 

Gaat men ervan uit dat ook de strafrechter die op het beroep 
tot intrekking uitspraak doet, gebonden is wat de vaststelling 
van de feiten betreft, dan spreekt het vanzelf dat dit eveneens 
geldt voor de burgerlijke rechter bij wie de zaak aanhangig 
gemaakt werd, zoals daarnet werd uiteengezet. 

Ik ben er derhalve toe geneigd te oordelen dat de burgerlijke 
rechter naar wie de zaak wordt verwezen, gebonden is door de 
constatering van de strafrechter dat het feit op grond waarvan 
de straf werd uitgesproken, begaan werd. 

Nu, in hoeverre dat feit een fout blijft uitmaken, en in 
hoeverre door die fout, aldus heromschreven, schade werd toege-

(50) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 35. 

- --~- _______ } 
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bracht aan de burgerlijke partij, zal door de burgerlijke rechter 
uitgemaakt moeten worden. 

Beslist de burgerlijke rechter dat er geen fout bestaat, dan zal 
hij meteen de burgerlijke partij veroordelen tot terugbetaling 
van hetgeen zij reeds ontvangen heeft (51). 

Beslist de burgerlijke rechter integendeel dat het feit wel een 
fout oplevert, dan bepaalt hij tevens de grondslag van die fout 
en spreekt hij een nieuwe veroordeling uit, die de titel van de 
schuldeiser zal vormen. 

j) Rechtsmiddelen 
tegen de beslissing over het beroep tot intrekking. 

34. Is de beslissing over het beroep tot intrekking vatbaar 
voor rechtsmiddelen? 

Zoals reeds gezegd, wordt de beslissing jegens de burgerlijke 
partij en de tussengekomen partijen steeds geacht op tegen
spraak te zijn gewezen. Verzet is dus in dit verband uitgesloten. 

Vermits de wet echter niets bepaalt ten opzichte van de 
veroordeelde, moet a contrario worden geoordeeld dat, wat hem 
betreft, verstek en ook verzet wel mogelijk zijn. 

Hoger beroep en eventueel cassatieberoep zijn ook toelaat
baar, hoewel dit niet uitdrukkelijk wordt bepaald. Hoger beroep 
is overigens enkel mogelijk indien de in te trekken beslissing in 
eerste aanleg werd gewezen. Er mag immers niet uit het oog 
worden verloren dat het beroep tot intrekking een nieuw geding 
uitmaakt, vermits de rechter de strafvordering opnieuw berecht 
en o.m. te onderzoeken heeft of de feiten al dan niet verjaard 
zijn, of ze nog strafbaar blijven, enz. Overigens, in de rechtsple
ging van de herziening, die ten gronde voor het hof van beroep 
wordt berecht, staat tegen het arrest van herziening ook cassa
tieberoep open. Rechtsmiddelen moeten dus ten deze beschik
baar zijn. 

Werd er tegen de oorspronkelijke beslissing cassatieberoep 
ingesteld en werd ze vernietigd, dan zal het beroep tot intrek
king worden ingesteld voor het gerecht dat op verwijzing 
uitspraak heeft gedaan (52). 

Werd het cassatieberoep verworpen, dan moet het beroep tot 
intrekking worden ingesteld voor het gerecht dat de oorspronke
lijk door het cassatieberoep bestreden beslissing heeft gewezen. 

35. Al wat werd uiteengezet over de strafvordering geldt niet 
alleen voor de gerechten zoals politierechtbanken, correctionele 
rechtbanken en hoven van beroep, maar ook voor de militaire 
gerechten en, in voorkomend geval, voor de assisenhoven. Wat 

(51) Naar mijn oordeel kan geen vergoedende interest, doch aileen gerechtelijke 
interest vanaf de uitspraak van het vonnis worden toegekend; zie hierna nr. 48. 

(52) Zie hierna nr. 42. 



~--------------

··~~ _[=~· -r -;:- --=------.---------~--~ 

- 29-

deze betreft, mag zeker de wens worden uitgesproken dat die 
rechtspleging nooit toegepast zal hoeven te worden! 

Onderafdeling 3 
Het beroep tot intrekking in burgerlijke zaken 

a) Beginselen 

36. Richten wij nu onze blikken op de eigenlijke burgerlijke 
vorderingen die door de burgerlijke gerechten wordt beslecht, 
d.w.z. de burgerlijke rechtbanken, de arbeidsrechtbanken, de 
rechtbanken van koophandel, de hoven van beroep en de 
arbeidshoven. 

Hier ook werd dus een nieuw rechtsmiddel in het leven 
geroepen, eveneens onder de benaming beroep tot intrekking. 
De tekst ervan werd in het Gerechtelijk Wetboek opgenomen 
onder titel VIII van hoek III, en is neergelegd in het enig 
artikel 1147 bis. 

De beginselen zijn dezelfde als daarnet uitgelegd betreffende 
de strafzaken : er is geen automatisme; de rechter moet dus 
oordelen en zijn beslissing kan op de intrekking van de reeds 
gewezen beslissing uitlopen. 

Er wordt eveneens rekening gehouden niet aileen met de 
vernietiging door het Arbitragehof van de wet of van het 
decreet, maar de rechter moet tevens de rechtsgeldigheid 
toetsen van de verordeningen die op die wet of dat decreet 
stoelden, en die mede de grondslag van de getroffen beslissing 
zouden vormen. 

Al wat hierover in verband met de strafzaken werd gezegd, 
moet hier worden herhaald. 

b) Grondvoorwaarden 

37. De beslissing moet ook in kracht van gewijsde getreden 
zijn. 

Op burgerlijk gebied rijst evenwel een vrij belangrijk 
probleem. 

W anneer het gerecht in hoger beroep op tegenspraak beslist, 
dan treedt die uitspraak onmiddellijk in kracht van gewijsde 
hoewel de termijn om cassatieberoep in te stellen, openstaat. 

Weliswaar geldt dit niet wanneer het cassatieberoep schor
send werkt, noch wanneer de beslissing in hoger beroep bij 
verstek werd gewezen. 

In de regel zal dus samenloop tussen het cassatieberoep en de 
vordering tot intrekking mogelijk zijn. 

Dat zou, mijns inziens, geen ontoelaatbaarheid van het cassa
tieberoep met zich mogen brengen. 

De partij die meent zich te kunnen beklagen over de in hoger 
beroep gewezen beslissing kan er immers belang bij hebben 
beide rechtsmiddelen gelijktijdig in te stellen. Zij kan niet 
weten of zij met haar beroep tot intrekking hetzij geheel hetzij 
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gedeeltelijk zal slagen, terwijl zij anderzijds oordeelt in elk 
geval cassatiemiddelen te kunnen doen gelden. 

Zij zou in dat geval het Hof kenbaar moeten maken dat ze 
ook een beroep tot intrekking heeft ingesteld. Het Hof zou dan 
wijs handelen met de behandeling van het cassatieberoep uit te 
stellen totdat de beslissing over de intrekking in kracht van 
gewijsde zal getreden zijn. Is de intrekking voiledig, dan heeft 
het cassatieberoep geen belang meer; is de intrekking gedeelte
lijk, dan zal uitgemaakt moeten worden of de cassatiemiddelen 
nog een voorwerp hebben; wordt het beroep tot intrekking 
verworpen, dan moet het cassatieberoep in zijn geheel worden 
beslecht. 

c) Wie stelt het beroep in? 

38. De intrekking mag worden gevorderd door hen die bij de 
beslissing partij waren, of althans behoorlijk opgeroepen 
werden. 

De vereisten tot de vordering zijn hier evenwel van toepas
sing, d.w.z. dat aileen de partijen die van een reeds verkregen 
en dadelijk bel~ng doen blijken, de vordering mogen insteilen 
(artikel 18 Gerechtelijk Wetboek). 

d) Termijn om het beroep in te stellen. 

39. Het beroep moet eveneens ingesteld worden binnen zes 
maanden na de publikatie van het arrest in het Belgisch Staats
blad. Zoals bij aile termijnen om een rechtsmiddel in te stellen, 
gaat het om een termijn van verval (artikel 860, tweede lid, 
Gerechtelijk Wetboek). 

e) Vormvereisten en sancties. 

40. Het wordt ingeleid door een dagvaarding, waarin de aange
voerde middelen worden uiteengezet. De dagvaarding moet aan 
al de bij de bestreden beslissing betrokken partijen worden 
betekend. 

41. AI deze vormvereisten zijn op straffe van nietigheid voor
geschreven. De artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek zijn echter van toepassing. 

f) Bevoegde rechter om van het beroep kennis te nemen. 

42. Het beroep moet worden ingesteld voor de rechter die de 
bestreden beslissing heeft gewezen d.w.z., al naar gelang van 
het geval, de rechter in eerste aanleg of de rechter in hoger 
beroep. 

Er bestaat ongetwijfeld een vraagstuk wat het cassatieberoep 
betreft. 

De wet van 10 mei 1985 heeft immers artikel 1082, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd in die zin dat een 
tweede voorziening tegen dezelfde beslissing mogelijk is 
wanneer deze voorziening zich uitsluitend beroept op de vernie-
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tiging door het Arbitragehof van de bepaling van een wet of een 
decreet die aan de bestreden beslissing ten grondslag heeft 
gelegen. 

Die bepaling kan allicht misverstand wekken (53). 
Terecht heeft men erop gewezen dat wanneer cassatieberoep 

is ingesteld tegen een beslissing van een hof of een rechtbank, 
gestoeld op een wet of een decreet waarvan achteraf de nietig
heid door het Arbitragehof werd uitgesproken, er geen reden 
bestaat om de procedure van de intrekking voor het Hof van 
Cassatie aan te wenden. 

Zoals n.a.v. de strafzaken werd gezegd, indien uw Hof een 
eerste beslissing heeft vernietigd, de zaak naar een andere 
rechter heeft verwezen en de beslissing van die rechter in 
kracht van gewijsde is getreden, dan zal het die .beslissing zijn 
waartegen in voorkomend geval een beroep tot intrekking zal 
moeten worden ingesteld. 

Heeft het Hof van Cassatie integendeel het cassatieberoep 
verworpen, dan treedt de bestreden beslissing in kracht van 
gewijsde en dan moet wel tegen haar een beroep tot intrekking 
worden gericht. 

Hieruit volgt dus dat, voor zover het om beslissingen gaat die 
van de Rechterlijke Macht uitgaan, er wellicht geen aanleiding 
zal bestaan om een tweede cassatieberoep tegen dezelfde beslis
sing in te stellen. 

We zullen echter verder uitleggen dat de wijziging van artikel 
1082, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek in verband moet 
worden gebracht met de bepaling van het artikel 10 van de wet 
van 10 mei 1985 dat betrekking heeft op de rechtsmiddelen die 
ingesteld kunnen worden, o.m. voor het Hof van Cassatie, tegen 
beslissingen van andere gerechten dan die bedoeld in artikel 
1147 bis Gerechtelijk Wetboek, t.w. de burgerlijke gerechten (54). 

Misleidend is weliswaar de plaats die de wijziging van dat 
artikel 1082 in de wet van 10 mei 1985 inneemt. Misschien was 
die immers beter ingelast na de bepaling van artikel 10 voor
meld. Doch naar de bedoeling van de wetgever heeft die wijzi
ging een algemene draagwijdte, zodat zij bij nader onderzoek 
misschien ook in andere gevallen van toepassing zou kunnen 
zijn. De praktijk zal zulks uitwijzen. 

g) Rechtsmiddelen 
tegen de beslissing die over het beroep uitspraak doet 

43. Vermits de wet geen enkele bepaling desaangaande 
inhoudt, kunnen de partijen verstek laten gaan. 

44. Precies in dit opzicht nu, houdt artikel 1147 bis, § 2, een 
bepaling in die gedeeltelijk overeenstemt met de bepaling van 

(53) J. VELAERS, Joe. cit., nr. 125, biz. 112 e.v. 

(54) Zie hierna, nr. 51, in fine. 
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artikel 807 van bet Gerecbtelijk Wetboek betreffende de wijzi
ging van de vordering. 

De rechter mag binnen de perken van de intrekking een 
nieuwe beslissing wijzen op basis van een andere grond of van 
een andere juridiscbe omscbrijving van bet feit of de bandeling 
aangevoerd tot staving van de bestreden beslissing. 

Die bepaling wijkt ecbter bierin van artikel 807 af dat ze o.m. 
niet voorscbrijft dat, om toelaatbaar te zijn, de conclusies op 
tegenspraak moeten genomen worden, en voorts dat bier sprake 
is van een bandeling en niet van een akte. In feite nocbtans 
bestaat er op dit laatste punt geen fundamenteel verscbil, nu bet 
Franse woord « acte >> uitgelegd moet worden in de zin van 
<< bandeling >>. 

Er is, mij dunkt, geen · reden om ten deze de regel van de 
tegenspraak op te leggen. Zo niet zou onwil van een partij een 
goede recbtsbedeling in de weg staan, ja onmogelijk kunnen 
maken. 

45. Tegen de beslissing die bij verstek over bet beroep tot 
intrekking wordt gewezen, kan verzet worden aangetekend, in 
tegenstelling met de uitdrukkelijke regel die in strafzaken van 
toepassing is. 

Hoger beroep en cassatieberoep zijn eveneens toelaatbaar, 
overeenkomstig de regels van bet gemeen recbt. Tegen de 
beslissingen over de intrekking die door de gerecbten in boger 
beroep worden gewezen, staat aileen cassatieberoep open. 

Hoewel deze vraag door de wet niet wordt geregeld, meen ik 
dat de voorgestelde oplossing geboden is. 

De intrekking is weliswaar een recbtsmiddel, maar bet is een 
recbtsmiddel dat een gescbil op zicbzelf doet ontstaan (55). Zou 
bijgevolg de recbter, betzij in eerste aanleg, betzij in boger 
beroep, de vordering tot intrekking verwerpen, dan bestaat er 
geen reden om tegen die beslissing geen recbtsmiddel toe te 
laten. 

Dit is des te meer zo, daar de wet zelve aan de partijen de 
gelgenbeid geeft om, ter gelegenbeid van de vordering tot 
intrekking, de oorspronkelijke vordering te wijzigen. Het 
spreekt vanzelf dat tegen de uitspraak over die gewijzigde 
vordering een recbtsmiddel aangewend moet kunnen worden, 
overeenkomstig de regels van bet gemeen recbt. Hier gelden 
dus dezelfde bescbouwingen als in strafzaken (56). 

(55) Vgl. de beschouwingen van prof. LE PAIGE in verband met de herroeping van 
het gewijsde, H<mdboek van gerechtelijk recht, Rechtsmiddelen, nr. 218, biz. 226. 

(56) Zie nr 34. 
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h) Gevolgen van de intrekking 

46. De gevolgen van het vonnis of van het arrest dat tot 
intrekking van de oorspronkelijke beslissing besluit, worden 
door de wet niet geregeld. 

Er kan uiteraard geen sprake van zijn in dit kort bestek al de 
gevolgen die de intrekking teweeg zal brengen, te bepalen. Het 
zal op de rechter rusten zulks geleidelijk uit te maken. 

Het is wellicht hier dat de hoven en rechtbanken hun belang
rijkste juridisch opbouwende taak te vervullen zullen hebben. 

Het zijn immers de algemene beginselen van het recht die het 
nodige houvast zullen bieden om de oplossingen te bepalen. 

Mag ik evenwel nu reeds enkele korte wenken geven, hoewel 
ik ervan bewust ben hoezeer dit gewaagd kan zijn. 

47. De in trekking brengt de vernietiging van de oorspronke
lijke beslissing mede. De vernietiging werkt ex tunc. 

Dit betekent dus dat de oorspronkelijk veroordeelde partij 
terug in de staat moet worden gesteld waarin ze zich v66r de 
beslissing bevond. 

De zaken die als betaling werden gegeven, moeten derhalve 
teruggegeven worden. Dit zal o.m. het geval zijn met de sommen 
die gestort zouden zijn. 

48. In dit verband rijst de vraag of de burgerlijke vruchten die 
reeds genoten werden, hoeven teruggegeven te worden. De 
oorspronkelijke schuldeiser was immers te goeder trouw, en de 
betaling die plaatsvond, blijkt nu, ingevolge het vonnis dat de 
intrekking beslist, een onverschuldigde betaling te zijn geweest. 
Bij de teruggave van het onverschuldigde moet de ontvanger de 
burgerlijke vruchten niet teruggeven. Dit is de regel niet enkel 
in geval van onverschuldigde betaling (artikel 1378 van het 
Burgerlijk Wetboek) maar ook in geval de bezitter te goeder 
trouw de zaak moet teruggeven (artikelen 549, 550 van het 
Burgerlijk Wetboek) (57). 

Dit geldt echter aileen voor de burgerlijke vruchten, doch niet 
voor de toevallige opbrengsten, die geen inkomsten zijn, en 
derhalve een accessorium van de zaak zelve uitmaken (58). 

49. Een vrij ingewikkeld probleem zullen de gevolgen zijn ten 
aanzien van de contracten die de oorspronkelijke schuldeiser 
met derden zou hebben gesloten betreffende de terug te geven 
zaken. 

Voor de onroerende goederen zou de derde zich wellicht op de 
bepaling van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek mogen 
beroepen. In dat geval zal dan uitgemaakt moeten worden hoe 
de oorspronkelijke schuldeiser de eiser op intrekking zal schade
loos stellen. 

(57) DE PAGE, d. III, nr. 20, d. VI, nr. 159 e.v. 

(58) DE PAGE, d. VI, nrs. 160 en 161. 
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Voor de onroerende goederen komt het mij voor dat de vernie
tiging van het recht van de oorspronkelijke schuldeiser tot 
gevolg zal hebben de vernietiging van al de rechten die hij op de 
zaak zou hebben afgestaan. In dit verband zal echter moeten 
beslist worden of de vordering tot intrekking in de registers van 
de hypotheekbewaarder moet worden ingeschreven, ten -einde de 
rechten van derden, na het inleiden van het beroep tot intrek
king, te vrijwaren, ook wat de daden van bestuur betreft die de 
oorspronkelijke schuldeiser nog zou mogen verrichten (59). 

Ziedaar slechts een paar aspecten van een vraagstuk dat onte
gensprekelijk verreikende gevolgen zal hebben, maar die wij 
thans wegens het beperkt bestek van deze uiteenzetting niet op 
meer diepgaande wijze kunnen bespreken (60). 

Onderafdeling 4 
Het beroep tot intrekking voor de Raad van State 

50. Een onderzoek van de gevolgen van de arresten van het 
Arbitragehof ten aanzien van de arresten van de Raad van State 
valt buiten het bestek van deze uiteenzetting. 

Ret zij me echter vergund volledigheidshalve aan te stippen 
dat, luidens het nieuw artikel 31bis van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State (artikel 9 van de wet van 10 mei 
1985), de vordering tot intrekking eveneens tegen de arresten 
van de Raad van State kan worden ingesteld, in de meerge
noemde termijn van zes maanden. 

Dit vormt aldus een nieuw rechtsmiddel naast dat van het 
beroep tot herziening waarin reeds was voorzien door artikel 31 
van de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973. 

Er werd zodoende een zo groot mogelijke eenvormigheid 
bereikt. Voornamelijk in dit opzicht is het dat de uiteenzetting 
van senator Goossens (61) en tevens het merkwaardig verslag 
van senator Lallemand (62), als verslaggever, het grootste 
belang vertonen. 

Afdeling 5 
De gevolgen van de vernietiging 

ten aanzien van andere gerechten en bestuursorganen 

51. De bepaling van artikel 10 heeft tot doel een regeling te 
treffen voor al de handelingen en verordeningen van de verschil
lende bestuursorganen en de beslissingen van andere gerechten 

(59) DE PAGE, d. VII. nr. 1088. 

(60) Er zouden a.m. belangrijke aspecten te bespreken vallen op fiskaal gebied, 
voor het geval b.v. registratierechten reeds geheven werden. 

(61) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-2. 

(62) St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, biz. 19 e.v. 
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dan die bedoeld in artikel 1147 bis van het Gerechtelijk Wetboek, 
d.w.z. de burgerlijke gerechten. 

Die handelingen, verordeningen en beslissingen kunnen 
eveneens gestoeld zijn op een wet of een decreet, door het Arbi
tragehof vernietigd, of op een verordening ter uitvoering van 
zodanige wet of zodanig decreet genomen. 

In die gevallen kan de procedure van intrekking meestal niet 
toegepast worden. 

De wet bepaalt dan oak dat tegen die handelingen en beslis
singen elk administratief of gerechtelijk beroep ingesteld kan 
worden dat daartegen toegelaten is, binnen zes maanden na de 
bekendmaking van het arrest van het Arbitragehof in het 
Belgisch Staatsblad, niettegenstaande de termijnen daartoe 
bepaald in de wetten en verordeningen verstreken zijn. 

Enkele voorbeelden zullen de draagwijdte van die bepaling 
beter belichten. 

Tegen een belastingplichtige is een belastingaanslag op de 
inkomsten gevestigd. Hij werpt de nietigheid van de toegepaste 
wet of het toegepaste decreet niet op. Achteraf wordt die nietig
verklaring door het Arbitragehof uitgesproken. In dat geval mag 
hij een bezwaarschrift bij de directeur van de belastingen 
indienen, hoewel de gemeenrechtelijke termijn daartoe 
verstreken is (63). 

Macht hij reeds voordien een bezwaarschrift hebben inge
diend dat evenwel verworpen werd, doch geen beroep tegen die 
beslissing hebben ingesteld, dan staat het hem vrij, ingevolge de 
bepaling van artikel 10, een beroep bij het hof van beroep in te 
stellen (64), waarop alsdan zal beslist worden of, gelet op de 
vernietiging van de wet op grand waarvan de belasting werd 
geheven, er reden tot vernietiging van de aanslag aanwezig is. 

Voor zover bij het hof van beroep reeds voorheen een beroep 
tegen de beslissing van de directeur van de belastingen werd 
aangebracht waarover dat rechtscollege uitspraak zou hebben 
gedaan, kan tegen het aldus gewezen arrest de procedure van 
de intrekking, zoals bepaald in artikel 1147 bis, worden gevoerd. 

Een ander voorbeeld heeft betrekking op de rechtspleging in 
zake directe gemeentebelastingen. Nemen wij aan dat de belas
tingplichtige een beroep had ingesteld bij de bestendige depu
tatie van de provincieraad. Zijn bezwaar werd verworpen. Hij 
stelde geen cassatieberoep in. Naderhand wordt de wet op grand 
waarvan het gemeentebesluit tot invoering van de belasting 
werd genomen, vernietigd. De belastingplichtige mag tegen het 
besluit van de bestendige deputatie cassatieberoep instellen 
binnen zes maanden vanaf de bekendmaking van het arrest van 
vernietiging (65). 

(63) Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 272. 

(64) Hoewel de termijn van gemeen recht om beroep in te stellen, verstreken is 
(vgl. art. 280 Wetboek van de lnkomstenbelastingen. 

(65) Hier eveneens hoewel de termijn overeenkomstig art. 4 van de wet van 22 jan. 
1849 cassatieberoep in te stellen verstreken is. 
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Indien hij tegen bedoeld besluit reeds een cassatieberoep had 
ingesteld dat werd verworpen, dan staat het hem vrij opnieuw 
cassatieberoep in te stellen tegen datzelfde besluit van de 
bestendige deputatie. Het Hof zal dan onderzoeken of er grond 
is tot vernietiging van die beslisisng en eventueel tot verwijzing 
naar een andere bestendige deputatie. 

In dit laatste geval is het dat de verwijzing van artikel 1082 
van het Gerechtelijk Wetboek haar volle uitwerking krijgt, 
vermits- hier tegen dezelfde beslissing tweemaal cassatieberoep 
wordt ingesteld (66). 

Er zijn ook vraagstukken van sociaalrechtelijke aard, waarop 
mijn geleerde vriend, advokaat-generaal Lenaerts, mijn 
aandacht heeft gevestigd en waarin de mogelijkheid om de 
administratieve beslissing te herzien door de wet zelf wordt 
bepaald. Men denke o.m. aan de werknemerspensioenen 
(koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, artikel 31, 7°, en 
koninklijk besluit van 21 december 1967, artikelen 21, 21bis en 
21ter); aan de pensioenen voor zelfstandigen (koninklijk besluit 
nr. 72 van 10 november 1967, artikel 33, 3°, en koninklijk besluit 
van 22 december 1967, artikelen 150 en volgende); aan het 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden (wet van 1 april 1969, 
artikel 14); aan de tegemoetkomingen aan minder-validen (wet 
van 27 juni 1969, artikel 16, en koninklijk besluit van 
17 november 1969, hoofdstuk X, artikelen 60 en volgende); aan 
het bestaansminimum (wet van 7 augustus 1974, artikel 7). 

In al die gevallen, krachtens artikel 10 van de wet van 10 mei 
1985, is het de bevoegde autoriteit mogelijk de beslissing te 
herzien die reeds werd genomen krachtens een vernietigde wet 
of vernietigd decreet of krachtens een verordening ter uitvoe
ring van zodanige wet of zodanig decreet. 

Bij voorkomend geval zal tegen de herzieningsbeslissingen 
een beroep voor de arbeidsgerechten mogen worden ingesteld. 
Het stelsel krijgt aldus ten volle uitwerking. 

Mdeling 6 
Besluiten betreffende de gevolgen van de vernietigende arresten 

52. Het behoeft geen lang betoog dat de regeling van de 
vernietiging van de wetten en decreten en van de gevolgen die 
eruit voortspruiten de rechtszekerheid op zeer losse schroeven 
kan zetten. 

Voor uw Hoog Rechtscollege is het zeker overbodig eraan te 
herinneren dat de wet rechten en verplichtingen in het !even 
roept, zowel van publiekrechtelijke als van privaatrechtelijke 
aard. Vonnissen en arresten hebben tot voorwerp zowel de ene 
als de andere op onbetwistbare wijze vast te leggen. 

(66) Vgl. supra, nr. 42. 
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De vernietiging van wetten en decreten, de intrekking van 
rechterlijke beslissingen kan geheel die moeizaam opgebouwde 
constructie aan het wankelen brengen. 

Het ergste, naar mijn bescheiden mening, is nog dat de 
vernietiging zelfs lange jaren na de inwerkingtreding van de 
wet of het decreet kan plaatsvinden. 

Daarom is de macht die het Arbitragehof wordt gegegeven, de 
gevolgen die in het verleden uit de vernietigde bepaling zijn 
ontstaan, te handhaven, zo belangrijk. 

De wetgever van 10 mei 1985 die het vraagstuk grondig heeft 
onderzocht, heeft die bevoegdheid geenszins willen beperken, 
maar heeft er zich op toegelegd de juiste draagwijdte ervan te 
bepalen. 

Moge het Arbitragehof er dan ook op de meest efficiente wijze 
ruim gebruik van maken! De rechtszekerheid zal er ontegen-
sprekelijk aanzienlijk door worden gebaat. · 

HOOFDSTUK IV 

DE PREJUDICIELE VRAGEN 

53. We komen aldus tot het tweede deel van dit overzicht, nl. 
de bevoegdheid van het Arbitragehof om kennis te nemen van 
prejudiciele vragen die door rechtscolleges moeten worden 
gesteld. 

De kwestie is geregeld bij de artikelen 15 tot 20 van de wet 
van 28 juni 1983. De wet van 10 mei 1985 heeft ze helemaal niet 
behandeld. 

Afdeling 1 
Wat zijn prejudiciele vragen 

in de zin van de wet van 28 juni 1983? 

54. Wat zijn prejudiciele vragen? De wetgever heeft in artikel 
15 een bepaling gegeven die veel gelijkenis vertoont met de 
bepalingen die thans van toepassing zijn voor het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen en voor het Benelux
Gerechtshof (67). 

De hoven en rechtbanken zijn verplicht een prejudiciele vraag 
te stellen ofwel wanneer een beweerde door een wet of decreet 
begane bevoegdheidsoverschrijding wordt opgeworpen, ofwel 
wanneer een beweerd conflict rijst tussen gemeenschapsde
creten of tussen gewestdecreten die uitgaan van verschillende 
wetgevers en voor zover het conflict ontstaan is uit hun onder
scheiden werkipgssfeer. Het antwoord op die vraag moet boven
dien noodzakelijk zijn om het geschil te berechten. 

(67) E.E.G.-Verdrag van 25 maart 1957, art. 177; Verdrag van 31 maart 1965 tot 
instelling en statuut van een Benelux-Gerechtshof, art. 6, en aanvullend protocol van 
25 okt. 1966. 
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De verplichting om een vraag te stellen, en tevens de bevoegd
heid van het Hof om op die vraag te antwoorden, is dus vanuit 
twee oogpunten beperkt : enerzijds vanwege het geschil zelf, 
anderzijds vanwege het onderwerp van de vragen. 

Het Arbitragehof is o.m. niet bevoegd - en er mogen 
derhalve geen vragen worden gesteld- omtrent de interpretatie 
van de bepalingen van de wetten en decreten waarvan de 
toepassing wordt gevorderd. 

Ook is het Arbitragehof niet bevoegd wanneer een koninklijk 
besluit of een ministerieel besluit een bevoegdheidsoverschrij
ding zou hebben begaan of wanneer er tussen zulk een besluit 
en een wet of een decreet een conflict zou ontstaan. 

In die gevallen geldt enkel de controle die de hoven en recht
banken uitoefenen op grand van artikel 107 van de Grondwet. 
De Raad van State is overigens eveneens bevoegd om die 
besluiten desgevallend te vernietigen, op grand van artikel 14 
van de gecoordineerde wetten (68). 

Mdeling 2 
Voorwerp van de prejudiciiHe vragen 

55. De prejudiciEHe vraag heeft o.m. tot doel door het Arbitra
gehof te doen vaststellen of er een bevoegdheidsoverschrijding 
plaatsvond. Dit brengt dus mee dat de rechter die de vraag stelt, 
zich uiteraard over de realiteit van die overschrijding niet 
uitspreekt. Hij beperkt er zich toe de vraag te stellen (69). 

Dit geldt eveneens wanneer een beweerd conflict zonder 
bevoegdheidsoverschrijding wordt opgeworpen. Hier ook zal de 
rechter zich ervan onthouden zijn oordeel te geven. Het zou 
immers kunnen gebeuren dat het Arbitragehof oordeelt dat er 
geen conflict aanwezig is. Er mag derhalve geen tegenstrijdig
heid ontstaan tussen de beslissing van de rechter en de beslis
sing van het Arbitragehof (70). 

56. Prejudiciele vragen kunnen worden gesteld, zoals uit 
artikel 15 blijkt, met het oog op de toetsing van de wet of het 
decreet aan de regels die door de Grondwet zijn vastgesteld ter 

(68) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 63, 92; St. Senaat, 1983-1984, nr. 579-3, 
biz. 24 e.v. 

(69) Zie R. LALLEMAND, La Cour d'arbitrage et Jes conflits de competence, biz. 327. 
Terecht merkt die auteur op dat het Hof van Cassatie zich aan die fout bezondigd 
heeft in het arrest van: 11 juni 1979. 

(70) Die opmerking werd mij ingegeven, althans ten dele, door een praktijk die 
meer dan eens werd gekritiseerd naar aanleiding van de bes!issingen die zaken naar 
de arrondissementsrechtbank verwijzen met het oog op de regeling van de bevoegd
heidsgeschillen. Men moet niet zelden constateren dat de rechter die een zaak naar 
de arrondissementsrechtbank verwijst, eerst zelf zijn mening over het bevoegdheids
vraagstuk te kennen geeft, zodat er soms een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de 
bes!issing waarin die mening is vervat en de beslissing van de arrondissementsrecht
bank. Dit is uiteraard af te keuren. Een soortgelijke toestand zou zich ten deze 
kunnen voordoen. Hij moet volstrekt worden voorkomen. 
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bepaling van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 
gemeenschappen en de gewesten. Dit is het geval met de arti
kelen 59bis, 59ter en 107quater. 

Hetzelfde geldt voor de regels die met hetzelfde doel krach
tens de Grondwet zijn vastgesteld, d.w.z. tot nu toe de wetten 
van 8 en 9 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen. 

Er zijn echter nog andere bepalingen van de Grondwet die 
ook bevoegdheidsverleningen aan die onderscheiden wetgevers 
inhouden, zoals de artikelen 28, 110 en 113. Het Arbitragehof is 
ook bevoegd om wetten en decreten, wat de bevoegdheid van de 
wetgever betreft, aan die bepalingen te toetsen (71). 

Afdeling 3 
Verplichting prejudiciele vragen te stellen 

57. Luidens artikel 15, § 2, moet een prejudiciEHe vraag worden 
gesteld telkens als een vraag betreffende de bevoegdheid of een 
conflict tussen decreten wordt opgeworpen. 

Wij onderstrepen eerst dat de wet aan de hoven en recht
banken geen keuze laat, zoals dat wel het geval is voor de rech
ters die over de feitelijke inhoud van de zaak uitspraak doen, 
als het gaat om de uitlegging van het communautair recht of 
van de eenvormige Benelux-wetten. 

Rijst er een vraag betreffende de gevallen vermeld in artikel 
15, § 1, a en b, dan moet er een prejudicii:He vraag worden 
gesteld. 

Bovendien geldt zulks ook wanneer het antwoord ogenschijn
lijk voor de hand ligt. De wetgever heeft in dit opzicht de 
theorie van de « acte clair >> duidelijk uitgesloten (72). Onder 
geen enkel beding mag zodus door de rechter eEm oordeel over 
de betwiste bevoegdheidsregel worden gegeven. 

Er moet immers worden erkend dat over het vraagstuk van de 
<< acte clair >> reeds zeer uiteenlopende meningen zijn uitge
sproken en dat, terwijl naar sommigen beweren geen enkele 
betwisting omtrent een bepaalde uitleg mogelijk is, die interpre
tatie integendeel niet door iedereen wordt beaamd. 

Buiten de zoeven opgesomde bepalingen bezit het Arbitra
·gehof geen bevoegdheid om wetten en decreten te toetsen aan 
andere bepalingen van de Grondwet. Het kan enkel optreden 
binnen de grenzen van een bevoegdheid die van enge interpre
tatie is. 

Men verlieze overigens niet uit het oog dat, wanneer de vraag 
omtrent een bepaald punt door het Arbitragehof eenmaal opge
lost zal zijn, die vraag door andere rechtscolleges niet ineer zal 

(71) J. VELAERS, Joe. cit., nr. 94, biz. 91. 

(72) J. VELAERS, Joe. cit., nrs. 156 tot 158, biz. 136 tot 138; zie ook F. DuMON, La Cour 
d'arbitrage, op. cit. 
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hoeven te worden gesteld, mits zij zich naar de beslissing van 
het Hof voegen. 

Het vraagstuk zal overigens meestal zeer kies zijn. De rechter 
moet eerst de bestreden bepaling interpreteren, interpretatie die 
alleen aan hem staat en die voor het Arbitragehof bindend is 
(73), en er moet dan door het Hof uitgemaakt worden of, gelet 
op die interpretatie, er een bevoegdheidsoverschrijding 
plaatshad ofwel of er een conflict tussen normen is ontstaan. 

Het kan dus gebeuren dat een andere rechter een andere 
interpretatie van dezelfde bepaling geeft, zodat de beslissing van 
het Arbitragehof in die interpretatie anders moet luiden. 

Ik ben derhalve van oordeel dat de wetgever terecht de 
verplichting zonder enige uitzondering heeft opgelegd. 

58. Echter mag men zich afvragen welke houding de rechter 
moet aannemen bij wie geen vraag omtrent de geldigheid van 
een wet of een decreet werd opgeworpen. 

Het spreekt vanzelf dat, indien bij de rechter twijfel ontstaat 
omtrent een bevoegdheidsoverschrijding of een conflict, hij het 
vraagstuk ambtshalve bij het Arbitragehof aanhangig moet 
maken. Die vraagstukken zijn immers van openbare orde en 
dus moet de rechter ze ambtshalve aan de orde stellen. 

Maar moet hij het doen wanneer het vraagstuk niet werd 
opgeworpen en hij oordeelt dat er geen vraag kan rijzen? 

Terwijl ik moet toegeven dat, strikt genomen en in de lijn van 
wat zoeven werd gezegd, hij de prejudiciele vraag wel zou 
moeten stellen, lijkt het mij nochtans dat de regel niet tot zijn 
uiterste consequenties mag worden doorgedreven. Hoewel zulks 
inhoudt dat de rechter impliciet wel beslist dat de wetsbepaling 
waarvan hij toepassing maakt geen schending oplevert van een 
van de regels die door of krachtens de Grondwet de bevoegd
heidsverdeling bepalen, meen ik nochtans dat die stelling mag 
worden aangenomen. 

De door de wet opgelegde verpichting moet enkel nageleefd 
worden hetzij wanneer een vraagstuk door de partijen wordt 
opgeworpen, hetzij wanneer de rechter zelf een ernstige twijfel 
heeft betreffende de geldigheid van de bepaling. Is dit niet het 
geval, dan mag men niet nutteloos de rechtspleging schorsen en 
zich tot het Arbitragehof wenden (74). 

{73) Het ligt voor de hand dat, wanneer bij het Arbitragehof een beroep tot vernie
tiging aanhangig wordt gemaakt, het de bestreden bepaling zelf zai interpreteren en 
dan ook, overeenkomstig die interpretatie, beslissen of er grond tot vernietiging 
bestaat of niet. In dat gevai is de vernietigingsbeslissing verbindend, ook voor de 
hoven en rechtbanken, ongeacht de andere interpretaties die van gezegde bepaling 
gegeven zouden kunnen worden. 

(74) J. VELAERs, Joe. cit., nr. 157, biz. 136-137; er bestaat een soortgelijke opiossing 
wat het Beneiux-Gerechtshof betreft, doch in dat gevai heeft het Verdrag zeif 
uitdrukkelijk in de mildering van de regei voorzien (zie F. DuMoN, Benelux
Gerechtshof, biz. 44, nr. 59); ook voor het Hof van Justitie van de E.E.G. bestaat deze 
opiossing hoewei zij uitsiuitend uit de jurisprudentie van het Hof blijkt. 
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De ondervinding zal evenwel moeten leren of deze regeling 
voldoening kan schenken of niet. 

Nochtans dient hier te worden beklemtoond dat de vraag niet 
noodzakelijk voor de eerste rechter hoeft te worden gesteld. Het 
vraagstuk zou ook voor de eerste maal voor het Hof van 
Cassatie kunnen worden opgeworpen. De impliciete beslissing 
van de feitenrechters zou dus in dat geval tenietgedaan kunnen 
worden. 

Afdeling 4 
Welke rechtscolleges moeten prejudiciele vragen stellen? 

59. PrejudicHHe vragen moeten door alle rechtscolleges zonder 
enig onderscheid worden gesteld. Dit geldt dus voor alle 
gerechten van de Rechterlijke Macht, de strafgerechten erin 
begrepen, en voor de Raad van State. 

Die regel geldt eveneens voor alle andere rechtscolleges die 
uitspraak moeten doen over een geschil wanneer zij toepassing 
moeten maken van een wetsbepaling of een decreet waarvan de 
rechtsgeldigheid wegens bevoegdheidoverschrijding wordt 
betwist of althans betwistbaar is. 

Geen enkel rechtscollege mag dus zelf uitdrukkelijk uitspraak 
doen over de vraag of een wetgever zijn bevoegdheid al dan niet 
overschreden heeft. De wet maakt immers geen enkel onder
scheid (75). 

Afdeling 5 
Termijn voor bet stellen van prejudiciele vragen 

60. Prejudiciele vragen kunnen uiteraard gesteld worden 
zonder enige beperking in de tijd. Het kan bijgevolg gebeuren 
dat een vraagstuk betreffende de geldigheid van een wet of een 
decreet jaren na de inwerkingtreding ervan wordt opgeworpen. 

Dit brengt precies mede dat, wanneer het Arbitragehof tot de 
vaststelling komt dat er een bevoegdheidsoverschrijding plaats 
heeft gehad, er een beroep tot vernietiging ingesteld kan worden 
terwijl de termijn die voor dergelijk beroep bepaald is, sinds 
lang is verstreken. We hebben reeds uitgelegd dat de wet 
daartoe een bijzondere termijn bepaalt (76). 

Afdeling 6 
Gezag van gewijsde van de arresten 

die over de prejudici€He vragen uitspraak doen 

61. Waarin bestaat het gezag van gewijsde van de arresten 
van het Arbitragehof als het over een prejudiciele vraag 
uitspraak doet? 

(75) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 132 e.v. 

(76) Supra, nr. 6. 
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Ret vraagstuk van bet gezag van gewijsde van de arresten 
van bet Arbitragebof, naar aanleiding van een prejudiciele 
vraag, werd door de artikelen 15, § 2, a, en 17, altbans gedeelte
lijk, geregeld. 

Luidens artikel 17 is het recbtscollege dat de prejudiciele 
vraag beeft gesteld, evenals elk ander recbtscollege dat in 
dezelfde zaak uitspraak doet, ertoe gebouden, voor de oplossing 
van bet gescbil naar aanleiding waarvan de in artikel 15 
bedoelde vragen zijn gesteld, zicb te voegen naar het arrest van 
bet Arbitragebof. 

W anneer dus een vraag werd opgeworpen voor de eerste 
recbter, dan zullen en de rechter in boger beroep en bet Rof 
van Cassatie gebouden zijn door bet arrest van bet Arbitra
gebof. 

Ret is ecbter wei mogelijk dat de recbter in boger beroep van 
een andere interpretatie van de betwiste bepaling uitgaat, zodat 
in dat geval de scbending van de regel der bevoegdbeidsverde
ling anders kan worden beoordeeld. De recbter in boger beroep 
zal dan de dwingende verplichting bebben bet Arbitragebof 
opnieuw te raadplegen. 

Een soortgelijke regeling dringt zicb ook voor bet Rof van 
Cassatie op. 

Principieel, zoals uit die bepaling blijkt, beeft bet arrest van 
bet Arbitragebof enkel gezag van gewijsde ten aanzien van de 
zaak die tot de prejudiciele vraag aanleiding beeft gegeven. 

Nochtans beeft bet arrest onrecbtstreeks een ruimere 
werking. 

Artikel 15, § 2, a, bepaalt immers dat de rechter niet verplicbt 
is bet Arbitragebof opnieuw te raadplegen wanneer dit Rof 
reeds uitspraak beeft gedaan op een vraag of een beroep met 
betzelfde onderwerp. 

Dit betekent in de eerste plaats dat, wanneer de vraag reeds 
werd beslecbt en de recbter zich naar bet reeds gewezen arrest 
voegt, bij geen nieuwe vraag hoeft te stellen. 

Zo geformuleerd, is de regel in eenklank met bet gezond 
verstand. 

Ret vraagstuk is niet nieuw, vermits bet reeds werd beban
deld in verband met de arresten van bet Rof van Justitie van de 
Europese Gemeenscbappen en van bet Benelux-Gerechtbof. 

In verband met deze laatste recbtsplegingen werd de stelling 
verdedigd dat de arresten van die supranationale gerecbtsboven 
een bijzonder gezag van gewijsde verkrijgen. Er werd gesproken 
van « het gezag van uitgelegde zaak » (76bis). Er werd zelfs 

(76bis) « Autorite de la chose interpretee ». 
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betoogd dat die arrest a.h.w. aanhangsels van het Verdrag of de 
wet vormen en er deel van uitmaken (77). 

Ik heb reeds elders uitgelegd waarom deze zienswijze mij 
overtrokken voorkomt en de stelling overigens nutteloos is (78). 
Het Hof heeft die stelling eveneens verworpen (79). 

In feite betekent dit niets anders, dan dat de rechter die een 
bepaling moet toepassen waarvan de uitlegging door een ander 
gerecht moet worden gegeven, de keuze heeft : ofwel zich naar 
de reeds gegeven interpretatie voegen en het geschil op grond 
daarvan oplossen, ofwel, wanneer hij zich met die interpretatie 
niet kan verenigen, een nieuwe prejudicii:He vraag stellen, 
waarbij hij de bezwaren uiteenzet die hij tegen de reeds 
gegeven interpretatie meent naar voren te moeten brengen. 

Precies deze oplossing is het die door de wetgever van 1983 
uitdrukkelijk werd bijgetreden. Een amendement dat bij artikel 
15, § 2, a, werd ingediend, en dat ertoe strekte de rechter te 
verplichten zich te voegen naar een door het Arbitragehof over 
een zelfde onderwerp vroeger gewezen arrest, werd verworpen 
(80). 

Was dit amendement aanvaard, dan zou praktisch gezien elke 
wijziging van de rechtspraak van het Arbitragehof over 
hetzelfde onderwerp onmogelijk geweest zijn. 

Dit was het precies waarvan de minister van Justitie zich 
rekenschap had gegeven en waartegen hij zich wilde verzetten. 
Ik meen mij bij die zienswijze volmondig te moeten aansluiten 
(81). 

Dank zij die stelling is een evolutie van de rechtspraak van 
het Arbitragehof dus mogelijk. 

Nochtans dient hier gelet te worden op het feit dat, wanneer 
naar aanleiding van een prejudiciiHe vraag het Hof zal hebben 
beslist dat er een bevoegdheidsoverschrijding heeft plaatsgehad, 
de bevoegde overheid waarschijnlijk spoedig daarna het Hof zal 
vorderen de vernietiging van de bepaling uit te spreken. 

Hoewel er misschien kan worden opgeworpen dat het Hof in 
dat geval ook niet gebonden zou zijn door zijn eigen beslissing 
gewezen op de prejudiciele vraag, meen ik dat redelijkerwijze 
een afwijking van die eerste beslissing niet te verantwoorden 
zou wezen. De rechtszekerheid vergt dat er op korte termijn 
geen volledige ommekeer in de rechtspraak plaatsvindt. Dit is 

(77) GOFFIN en MAHIEU, noot bij Cass., 9 dec. 1981, J. T., 1983, biz. 136. 

(78) Zie o.m. Academiae Analecta, 1984, biz. 1 e.v., en de conclusie voor het arrest 
van 9 dec. 1981, J.T., 1!183, biz. 133. 

(79) Cass., 9 dec. 1981, A.C., 1981-82, nr. 235, en aangehaald in de vorige noot. 

(80) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-7; Pari. Hand. Senaat, 1982-1983, 28 april 1!183, 
biz. 1850. 

(81) Die zienswijze hadden we reeds ontwikkeld in onze conclusie voor het arrest 
van het Hof van 9 dec. 1981, Journ. Trib., 1983, biz. 133. 



-44-

een essentieel vereiste voor de normale werking van onze instel
lingen. 

Anders zou het evenwel kunnen zijn ingeval het Hof op een 
prejudicii:He vraag zou beslissen dat er geen grond tot vernieti
ging is. In dat geval zou het wei kunnen zijn dat naar aanlei
ding van een nieuwe prejudiciele vraag, die misschien zou 
kunnen stoelen op een andere interpretatie van de bepaling, een 
andersluidende beslissing zou worden gewezen. 

Dit ailes wijst evenwel uit dat het gezag van gewijsde van de 
arresten beperkt is. 

Afdeling 7 
Gevolgen van bet gezag van gewijsde 
van de arresten van bet Arbitragehof 

62. De bepaling van artikel 17 doet in dit verband een ander 
probleem rijzen. 

Luidens die bepaling zijn aileen de rechtscoileges door de 
beslissing van het Arbitragehof gebonden, d.w.z. zowel de rechts
coileges die over het geschil naar aanleiding waarvan de preju
diciele vraag werd gesteld, uitspraak moeten doen, als alle 
andere rechtscoileges wanneer zij uitspraak doen over hetzelfde 
vraagstuk en zij menen geen nieuwe vraag te moeten stellen. 

Derhalve mag, bij het berechten van een geschil dat gestoeld 
zou zijn op een bepaling waarvan het Arbitragehof beslist heeft 
dat zij wegens een bevoegdheidsoverschrijding door nietigheid 
aangetast is, op die bepaling niet worden gelet. 

Evenwel, voor zover die bepaling niet het voorwerp zou zijn 
van een beroep tot vernietiging dat naderhand zou zijn inge
steld, blijft zij voor het overige van kracht en moet zij worden 
toegepast. 

Er kan dus een aanzienlijke discrepantie bestaan tussen, ener
zijds, de gevolgen van een arrest van het Arbitragehof ten 
aanzien van de rechtsplegingen die voor de hoven en recht
banken worden gevoerd en, anderzijds, het ontbreken van elk 
gevolg wegens bevoegdheidsoverschrijding in al de andere 
gevailen. 

Die discrepantie kan aileen verholpen worden wanneer de 
bevoegde overheid, binnen de wettelijke termijn (82) een beroep 
tot vernietiging instelt. 

Zoals wij reeds hebben onderstreept, kan dat beroep tot 
vernietiging zelfs jaren na het in werking treden van de door 
nietigheid aangetaste bepaling plaatsvinden. 

63. In dit verband kan de toepassing van de wet een belang
rijk vraagstuk op het vlak van de praktijk doen rijzen. 

(82) Zie wet van 28 juni 1983, art. 2, § 2. 
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Bij het beantwoorden door het Arbitragehof van de prejudi
cH~le vraag, waarbij een bevoegdheidsoverschrijding wordt vast
gesteld, vermag dit hoog college nochtans niet de gevolgen van 
de nietigheid te beperken, zoals in geval van vernietiging in 
artikel 6, lid 2, van de wet van 28 juni 1983 wordt bepaald. 

Dit brengt mee dat, wanneer het Hof beslist dat er een 
bevoegdheidsoverschrijding plaats heeft gehad, de bestreden 
bepaling als nietig moet worden beschouwd en dat die nietigheid 
ex tunc bestaat. Zulks geldt immers zowel wanneer het Arbitra
gehof uitspraak doet op een beroep tot vernietiging uitgaande 
van de daartoe bevoegde overheid, als wanneer het op een 
prejudicH~le vraag antwoordt (83). 

Het kan echter gebeuren dat, na een antwoord op de preju
diciele vraag, het Arbitragehof, ingevolge het beroep tot vernieti
ging dat door de bevoegde overheid wordt ingesteld, beslist dat 
sommige gevolgen van de vernietigde akte aangewezen worden 
als gehandhaafd of ,voorlopig gehandhaafd voor de termijn die 
het Hof vaststelt. 

Het is nu wel mogelijk en alleszins niet uitgesloten dat 
precies het geschil dat aanleiding gaf tot de prejudicii~le vraag 
bedoeld wordt onder de gevolgen die gehandhaafd blijven, hetzij 
voorlopig of voorgoed. 

In dat geval zou de rechter met die beslissing rekening 
moeten kunnen houden wanneer hij het geschil ten gronde 
berecht. 

Het vraagstuk lijkt mij wel voor een praktische regeling 
vatbaar te zijn. 

Vermits de termijn om de vernietiging te vorderen vrij kort is 
(zes maanden na de kennisgeving van het arrest dat over de 
prejudicie!le vraag uitspraak doet), is er meestal geen bezwaar 
tegen (uitgenomen ingeval het einde van de verjaringstermijn 
nadert) dat de behandeling van de zaak voor de feitenrechter 
die na het arrest over de prejudicii:He vraag uitspraak moet 
doen, verdaagd wordt tot op het ogenblik dat vast is komen te 
staan of er een beroep tot vernietiging wordt ingesteld. Mocht 
dit laatste wel het geval zijn, dan zou de zaak met bijzondere 
spoed voor het Arbitragehof kunnen worden behandeld. Dit zal 
meestal geen moeilijkheid opleveren, aangezien het Hof zich zo
pas over het vraagstuk zal hebben uitgesproken. De behandeling 
ten gronde van het geschil zelf zou alsdan met kennis van zaken 
en rekening houdend met alle aspecten van het vraagstuk 
kunnen geschieden. 

Hoewel het te hopen is dat dergelijke gevallen zich niet dan 
bij uitzondering zullen voordoen, toch blijkt door dit vraagstuk 
dat een nauwe samenwerking tussen de Rechterlijke Macht en 
het Arbitragehof volstrekt onontbeerlijk is. 

(83} In zijn advies wijst de h. Mertens de Wilmars er op dat wanneer in Duitsland 
het Bundesverfassungsgericht uitspraak doet, onverschillig of deze uitspraak 
geschiedt in het raam van een direct dan wel van een prejudicieel beroep, de nietig
heid steeds ex tunc terugwerkt (zie St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, blz. 371}. 



-46-

Afdeling 8 
Prejudiciiile vragen en vertragingsmiddelen 

in de loop van de rechtspleging 

64. Er kan soms wei worden opgeworpen dat de procedure van 
de prejudiciele vragen een vertragingsmiddel kan opleveren en 
bijgevolg de behandeling van de zaken sterk kan belemmeren. 
De wetgever heeft dan ook enkele maatregelen getroffen om die 
bezwaren zo mogelijk te voorkomen. 

Luidens artikel 15, § 2, b, behoeft er geen vraag te worden 
gesteld wanneer de vordering niet ontvankelijk is om procedure
redenen die ontleend zijn aan normen die zelf niet het onder
werp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudi
ciele vraag. 

Wanneer o.m. hoger beroep werd ingesteld in een zaak waarin 
toepassing werd gemaakt van een wetsbepaling of een decreet 
waarvan de appellant voor het eerst opwerpt dat die bepaling 
nietig is wegen:s bevoegdheidsoverschrijding, dan zal niettemin 
geen vraag hoeven gesteld te worden indien de rechter oordeelt 
dat het hoger beroep volgens de bepaling van het Gerechtelijk 
Wetboek te laat werd ingesteld. 

Als echter de betwiste wetsbepaling een bijzondere termijn 
zou hebben bepaald voor het instellen van het hoger beroep, 
zodat de ontvankelijkheid van het hoger beroep enkel kan 
getoetst worden op grond van die bepaling, waarvan tevens 
wordt aangevoerd dat zij wegens bevoegdheidsoverschrijding 
door nietigheid is aangetast, dan zou de rechter in hoger beroep 
uiteraard een vraag moeten stellen alvorens over de ontvanke
lijkheid uitspraak te kunnen doen. 

65. Luidens artikel 18 staat tegen de beslissing waarbij een 
prejudiciele vraag wordt gesteld geen enkel rechtsmiddel open. 
Dit geldt dus eveneens voor het cassatieberoep. 

Wordt er niet ingegaan op het verzoek een prejudiciele vraag 
te stellen, dan kan tegen die beslissing geen rechtsmiddel 
worden aangewend v66r de einduitspraak. 

66. Luidens artikel 19 schort de beslissing, om aan het Arbi
tragehof een prejudiciele vraag te stellen, de procedure en de 
termijnen van procedure alsmede de verjaring op, vanaf de 
datum van die beslissing tot de datum waarop het arrest van 
het Arbitragehof ter kennis is gebracht van de partijen en van 
het rechtscollege dat de prejudiciele vraag heeft gesteld. 

Artikel 96 bepaalt dat de griffier van het Arbitragehof kennis 
geeft van de arresten ... aan de partijen en aan het rechtscollege 
dat de prejudiciele vraag heeft gesteld. Hoe die kennisgeving 
gebeurt, wordt in de wet niet bepaald. Verondersteld mag 
worden dat zulks bij een ter post aangetekende brief gedaan 
wordt. 

Het lijkt mij dat in dat geval de opschorting een einde neemt 
met de verzending van de kennisgeving. Het is derhalve onont
beerlijk, enerzijds, dat de griffier het onbetwistbare bewijs kan 
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leveren van de datum waarop hij de verzending heeft gedaan 
en, anderzijds, dat hij de verzending aan al de partijen en aan 
het gerecht op dezelfde dag doet. Zo niet bestaat het gevaar dat 
er betwistingen zullen rijzen om te bepalen op welk tijdstip de 
termijnen van de procedure en vooral van de verjaring opnieuw 
beginnen te lopen. Dit kan van het grootste belang wezen 
wanneer de gestelde termijnen zeer kort zijn. Het spreekt 
vanzelf dat er in dat opzicht eenheid moet heersen. Dit wijst ook 
uit dat niet de dag van ontvangst van de kennisgeving maar die 
van de verzending in aanmerking moet worden genomen. 

67. Bovendien moet de nadruk worden gelegd op de overwe
ging dat, nu die uitzonderlijke rechtspleging een aanzienlijke 
vertraging kan teweegbrengen, het risico aanwezig is dat de 
redelijke termijn voor de berechting van de zaak overschreden 
zou kunnen worden. Het Arbitragehof zal er dus rekening mee 
moeten houden, als het uitspraak te doen heeft over een prejudi
cii:He vraag, dat het ook onderworpen is aan de regels bepaald in 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden, o.m. in artikel 6, § 1. 

Dit geldt in burgerlijke zaken en wellicht nog meer in straf
zaken. Overigens, de tenuitvoerlegging van de vonnissen die bij 
voorraad uitvoerbaar zijn en van de arresten die in kracht van 
gewijsde zijn getreden, wordt door de prejudicHHe vragen niet 
geschorst (84). 

W anneer in strafzaken de beklaagde aangehouden werd, o.m. 
wanneer de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het vonnis dat 
een gevangenisstraf oplegt, werd bevolen, dan blijft de betrok
kene gehecht, niettegenstaande de prejudiciiHe vraag. Het is 
duidelijk dat in zulke gevallen het Arbitragehof de zaak met de 
grootst mogelijke spoed zal moeten behandelen. 

Afdeling 9 
Prejudiciele vragen in verband 

met normenconflicten zonder bevoegdheidsoverschrijding 

68. Uit het voorgaande is reeds gebleken dat er drie gevallen 
zijn waarin de rechter het Arbitragehof om uitleg moet 
verzoeken : 

1" wanneer wordt opgeworpen, hetzij door de partijen, hetzij 
ambtshalve door de rechter, dat de bepaling waarvan toepassing 
moet worden gemaakt om het geschil te beslechten een bevoegd
heidsoverschrijding kan vormen; in dat geval is er geen sprake 
van een conflict tussen twee normen; 

2" wanneer om het geschil te beslechten er een keuze moet 
worden gedaan tussen twee bepalingen en ten minste een ervan 
aan een bevoegdheidsoverschrijding te wijten zou kunnen zijn; 

(84) Zie de uitleg van J VELAERS, Joe. cit., biz. 141, nr 168 

,
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3a wanneer de beslechting van het geschil een keuze noodzake
lijk maakt tussen twee bepalingen zoals bepaald in artikel 15, 
§ 1, b, terwijl nochtans geen bevoegdheidsoverschrijding werd 
vastgesteld. 

In de eerste twee gevallen zal het Arbitragehof moeten 
beslissen of er al dan niet een bevoegdheidsoverschrijding 
plaats heeft gehad en zal het de bepaling moeten aanwijzen die 
aldus door nietigheid is aangetast. 

In het laatste geval zal het Arbitragehof beslissen welke norm 
de voorkeur geniet. 

69. Luidens artikel 15, § 1, b, moeten de rechtscolleges immers 
ook een prejudiciiHe vraag stellen als er een conflict ontstaat 
tussen gemeenschapsdecreten of tussen gewestdecreten die 
uitgaan van verschillende wetgevers en voor zover het conflict 
ontstaan is uit hun onderscheiden werkingssfeer. 

In dat geval is er geen bevoegdheidsoverschrijding. Elk van de 
wetgevers heeft binnen zijn bevoegdheidssfeer gehandeld, maar 
de twee decreten zijn met elkaar onbestaanbaar. 

70. Het vraagstuk van de conflicten zonder bevoegdheidsover
schrijding tussen normen uitgaande van verschillende wetgevers 
werd door de Senaat diepgaand besproken, nochtans niet in 
verband met de prejudiciiHe geschillen, maar wel met de moge
lijke bevoegdheid van het Arbitragehof om tot vernietiging van 
een van de normen over te gaan. 

Na een lange en grondige bespreking in de commissie voor de 
herziening van de Grondwet en de hervorming van de instel
lingen werd beslist dat het Arbitragehof geen bevoegdheid zou 
hebben om bij dergelijke conflicten een van de normen te 
vernietigen. De vernietigingsbevoegdheid blijft dus beperkt tot 
de gevallen waarin een bevoegdheidsoverschrijding wordt gevor
derd {85). 

De vraag rees echter of dergelijke conflicten zonder bevoegd
heidsoverschrijding mogelijk zijn. De heer Mertens de Wilmars 
was van oordeel {86), dat die conflicten tussen wetten en 
decreten uitgesloten zijn, d.w.z. dat, wanneer zulk conflict 
ontstaat, het noodzakelijk aan een bevoegdheidsoverschrijding 
te wijten is. 

Deze zienswijze, die nochtans niet door eenieder wordt 
gedeeld {87), werd ten slotte door de wetgever aanvaard. 

Bovendien, hoewel dit niet uitdrukkelijk uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet volgt en de tekst zelf ervan niet van 
elke dubl;>elzinnigheid vrij is, pleiten dezelfde overwegingen ten 
gunste van dezelfde oplossing als het conflict ontstaat tussen 

(85) St. Senaa~ 1981-1982, nr. 246-2, biz. 98 tot 101; zie ook R. LALLEMAND, La Cour 
d'arbitrage et les conflits de competence, biz. 319 e.v. 

(86) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 367 tot 370. 

(87) Vgl. het advtes van prof. Veiu, St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 380 tot 416. 
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een gemeenschapsdecreet en een gewestdecreet. Een dergelijk 
« conflict » zou dan steeds ontstaan door een bevoegdheidsover
schrijding. 

Dit brengt dus mee dat in die stelling normenconflicten 
zonder bevoegdheidsoverschrijding slechts mogelijk zijn tussen 
ofwel twee gemeenschapsdecreten ofwel twee gewestdecreten, 
die telkens van twee verschillende wetgevers uitgaan. 

Zulks was overigens het geval waarop de arresten van het Hof 
van Cassatie van 11 juni 1979 en van 30 maart 1981 betrekking 
hadden (88). 

Of de aldus uitgedrukte beperkte stelling die de wetgever 
heeft aangenomen juist is, zal de praktijk moeten uitwijzen (89). 

De tekst van de wet is evenwel dubbelzinnig, omdat men niet 
kan uitmaken of de wetgever oordeelt dat, voor het geval er toch 
een normenconflict zonder bevoegdheidsoverschrijding tussen 
wet en decreten of tussen gemeenschaps- en gewestdecreten zou 
worden vastgesteld, dit conflict ofwel fictief als een bevoegd
heidsoverschrijding behandeld zou moeten worden, met het 
gevolg dat door de bevoegde overheid een beroep tot vernieti
ging kan worden ingesteld, dan wel of in voormeld geval dit 
conflict aileen maar geen aanleiding kan geven tot een preju
dicii:He vraag, zodat, mocht zulke vraag worden gesteld, het Arbi
tragehof zich onbevoegd zal verklaren. 

Dit vraagstuk zal door het Arbitragehof opgelost moeten 
worden. Het Arbitragehof doet immers zelf uitspraak over zijn 
bevoegdheid. Het vraagstuk is evenwel voor de rechtscolleges 
niet van belang ontbloot, zoals verder zal blijken. 

Er moet immers worden uitgemaakt door wie dergelijke 
conflicten zonder bevoegdheidsoverschrijding moeten worden 
opgelost. 

Tijdens de besprekingen in de Senaat oordeelden sommige 
leden dat die conflicten door de hoven en rechtbanken dienden 
te worden opgelost, zoals die gerechten ook bevoegd zijn als er 
een geschil op het vlak van het internationaalprivaat recht rijst 
(90). 

Hiertegen heeft de wetgever echter opgeworpen dat er op die 
weg zeer uiteenlopende oplossingen zouden kunnen ontstaan 
(91) 

Daarom verleende hij ten slotte liever. bevoegdheid aan het 
Arbitragehof. Dit was zodus de oorsprong van de regel gegeven 
in artikel 15, § 1, b, waarbij de hoven en rechtbanken verplicht 
worden een vraag te stellen aan het Arbitragehof, zodra zij 

(88) A.C., 1978-79, biz. 1193, met de cone!. van adv.-gen. Lenaerts; A.C., 1981, 
biz. 851. 

(89) Zie F DUMON, Joe. cit., J.T., 1985, biz. 234-235; R. LALLEMAND, Joe_. cit., biz. 333. 

(90) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 73 tot 81, 98 tot 101. 

(91) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 78 en 79. 

1-----
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constateren dat er een conflict bestaat tussen twee normen doch 
slechts voor zover het gaat om conflicten zoals bepaald in artikel 
15, § 1, b. 

71. Doch hier rijst dan weer de vraag die zoeven werd behan
deld : wie is er bevoegd indien een conflict zonder bevoegdheids
overschrijding tussen wet en decreet of tussen gemeenschaps
en gewestdecreten wordt vastgesteld? Oordeelt men dat in dat 
geval het Arbitragehof geen bevoegdheid heeft, dan zijn het de 
rechtscolleges die zich over het conflict moeten uitspreken. 

Praktisch gezien, ben ik van oordeel dat het noodzakelijk is 
dat de rechtscolleges in elk geval hoe dan ook, zodra er een 
normenconflict wordt opgeworpen, de vraag aan het Arbitra
gehof moeten stellen. Mocht er wel een bevoegdheidsconflict 
bestaan, dan zouden zij alleszins niet bevoegd zijn om er over te 
oordelen. Pas nadat het Arbitragehof zich desgevallend onbe
voegd heeft verklaard, zullen de rechtscolleges in staat verkeren 
het conflict zelf op te lassen. 

72. Blijft dan de vraag hoe het conflict moet worden opgelost : 
welke bepaling verdient de voorkeur en moet dus op het geschil 
worden toegepast? 

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat dergelijke 
geschillen ongetwijfeld veel gelijkenis vertonen met de 
conflicten van internationaal privaat recht (92). Men spreekt 
echter in dit geval van conflicten inzake interlokaal recht (93). 

Maar welke regels zullen hier houvast moeten geven? Zoals 
_professor Velu in zijn uitstekend advies opmerkte, « wanneer de 
rechter bij de behandeling van een geschil als gevolg van het 
bestaande rechtssyste~m voor een normenconflict komt te staan 
en geen enkele grondwettelijke of wettelijke regel hem een 
richtsnoer aan de hand doet om uit te maken welke van beide 
normen dient te worden toegepast, dan mag hij zich, op straffe 
van rechtsweigering, niet vergenoegen met vast te stellen dat 
het systeem een leemte vertoont : hij behoort die door rechtsvin
ding aan te vullen en aan de hand van criteria die hij bepaalt, te 
beslissen welke van beide normen in beginsel zal worden toege
past om het geschil tot een oplossing te brengen » (94). 

Rechtnormen moeten bijgevolg door de rechter worden 
bepaald en in dit opzicht zal men opmerken dat de systemen 
talrijk zijn en dat, zoals professor Gothot onderstreepte (95), niet 
alleen de belangen van de organen die de betwiste normen 
hebben uitgevaardigd dienen in acht te worden genomen : « Er 
moet ook rekening worden gehouden met het feit dat een 

(92) Zie o.m. St. Senaat, 1981·1982, nr. 246-2, biz. 77 - doch andere zienswijze 
biz. 80- zie tevens het advies van prof. J. Veiu, id., biz. 384, 385 en 411, en van prof. 
Gothot, biz. 483. 

(93) Zie J. VELU, Joe. cit., biz. 385. 

(94) St. Senaat, 1981-1982, nr. 246-2, biz. 416. 

(95) St. Senaat, 1981-1982. nr. 246-2, biz. 485. 
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privaatrechtelijk wetsconflict volgens een eeuwenoude traditie 
doorgaans wordt opgelost met het oog op de particuliere 
belimgen van de personen die gekneld raken in het conflict 
tussen de politieke strekkingen die ten grondslag hebben 
gelegen aan de tegenstrijdige wetten. » 

Hieruit blijkt dat, nu aileen het Arbitragehof bevoegd is om 
dit conflict op te lossen, dit Hof noodzakelijk de regels zal 
moeten bepalen op grond waarvan het die conflicten zal 
oplossen. 

De wetgever heeft daartoe geen enkele richtlijn gegeven. Het 
vraagstuk werd niet eens te berde gebracht tijdens de bespre
kingen die werden gewijd aan de bevoegdheid van het Hof om 
over prejudicit:He geschillen uitspraak te doen wanneer geen 
bevoegdheidsoverschrijding plaats heeft gehad. 

De vraag hoe het Hof het vraagstuk zal oplossen, blijft dus 
open. Ik wil mij uiteraard hierin niet mengen, doch wens er 
niettemin op te wijzen dat een oplossing niet anders mag 
worden gegeven dan bij wege van een abstracte beslissing. Het 
is uiteraard niet denkbaar en vooral niet aanvaardbaar dat het 
Arbitragehof zich rechtstreeks zou inlaten met de berechting 
van het geschil zelf. Dit ligt uitsluitend in de bevoegdheid van 
de Rechterlijke Macht, zoals duidelijk uit de grondwetsbepa
lingen blijkt. 

De regering (96) en de wetgever (97) waren zich van dit aspect 
van het vraagstuk wel bewust. De regering was eerder van 
gevoelen dat enkel de rechtbanken van de Rechterlijke Macht 
bevoegd moesten zijn om die conflicten op te lossen, omdat ze 
zo nauw met de beoordeling van het geschil zelf verwant waren. 
Onder de leden van de Senaat waren de meningen erg verdeeld. 

Ten slotte zegevierde de oplossing van de bevoegdheid van het 
Arbitragehof. 

Dit duidt er meteen op dat, wanneer het Hof een dergelijke 
vraag te berechten heeft, het regels moet stellen die zo alge
meen mogelijk zijn, zodat zij op alle soortgelijke conflicten 
kunnen worden toegepast. Daardoor zijn de rechtbanken over
eenkomstig artikel 15, § 2, a, ervan ontslagen over hetzelfde 
onderwerp nog een vraag te stellen. 

73. Tevens blijkt aldus de noodzaak voor de rechter om -zijn 
vraag zo abstract mogelijk te stellen, zodat het Arbitragehof met 
de gegevens van het geschil zelf geen rekening zal houden 
wanneer het zijn antwoord geeft. . 

Maar ik meen op te mogen maken uit vonnissen die preju
diciEHe vragen hebben gesteld, dat het niet zeker is dat dit 
aspect van het vraagstuk door de rechters goed wordt begrepen. 

Het is imniers deze bevoegdheid van het Arbitragehof die 
naar mijn mep.ing vatbaar is voor kritiek. Zij kan een inmen-

(96) St. Senaat, ~981-1982, nr. 246-2, biz. 77 en 79. 

(97) St. Si'mal!t, ~981-1982, nr. 246-2, biz. 79, 80 en 81. 
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ging in de berechting van de individuele geschillen tot gevolg 
hebben. Dit is geen denkbeeldig gevaar. Uit ervaring weten we 
hoe moeilijk het voor een rechter is om zich van de beoordeling 
van de feiten los te maken, ten einde het geschil te beslechten 
aan de hand van een regeling die zo algemeen mogelijk is. Die 
moeilijkheid ondervinden we dagelijks in de schoot van het Hof 
van Cassatie, waar die abstracte denkwijze nochtans even 
onontbeerlijk is. We hebben ze ook reeds ondervonden in het 
Benelux-Gerechtshof. 

De leden van het Arbitragehof zullen er zich dan ook bewust 
van moeten zijn, vooral als zij beslissen over conflicten die geen 
bevoegdheidsoverschrijding uitmaken, dat ze geen uitspraak te 
doen hebben over het geschil zelf en dat de regel die zij zullen 
vastleggen ook voor henzelf in de toekomst bindend zal wezen. 

Dit is, mij dunkt, een essentieel vereiste voor de goede 
werking, niet aileen van het Arbitragehof zelf, maar ook van de 
rechtscolleges die alleszins alleen bevoegd zijr. en blijven om 
over de hun voorgelegde geschillen zelf uitspraak te doen. 

HOOFDSTUK V 

ALGEMEEN BESLUIT 

74. Uit deze al te lange uiteenzetting van een vraagstuk dat in 
ons rechtsleven volkomen nieuw is, en wellicht een zeer belang
rijke invloed kan hebben op de rechtsbedeling, is misschien wel 
komen te blijken dat talrijke vragen door de hoven en recht
banken zullen moeten worden opgelost, aangezien de wet niet 
alles in bijzonderheden heeft geregeld. Al met al is het beter zo, 
omdat er meer soepelheid gelaten wordt en de aanpassingen 
naar gelang van de behoeften van de praktijk kunnen plaats
vinden. 

Ik heb mij veroorloofd reeds enkele vingerwijzingen te geven 
die, geloof ik, ertoe kunnen bijdragen in een nabije toekomst 
oplossingen te vinden. De praktijk zal echter uitwijzen of zij 
voldoening schenken. Mijn enige betrachting is alles in het werk 
te stellen opdat de gerechtelijke instellingen zo goed mogelijk 
hun levensbelangrijke taak kunnen vervullen. 

Wij moeten er vooral zorg voor dragen dat de rechtszekerheid 
kost wat kost wordt bewaard. Het gevaar dat zij afbreuk zou 
lijden is ongetwijfeld het belangrijkste bezwaar dat thans kan 
worden geopperd, niet tegen de instelling van het Arbitragehof, 
maar wel tegen het staatsstelsel dat tot stand is gekomen. 

In dit verband wens ik er eens te meer de klemtoon op te 
leggen, dat de rechtszekerheid vereist dat zo weinig mogelijk 
aan het gezag en de kracht van het gewijsde van de reeds uitge
sproken vonnissen en arresten wordt geraakt. Daarom moet de 
uitwerking van de arresten van het Arbitragehof binnen zeer 
enge grenzen worden gehouden. Al de oplossingen die we 
hebben voorgesteld, gaan van dit fundamentele beginsel uit. De 
wetgever van 10 mei 1985 heeft overigens regels gesteld die 
duidelijk in die richting wijzen. 
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We kunnen alleen de hoop koesteren dat, dank zij de snelle 
en goede werking van het Arbitragehof, op korte tijd de 
bevoegdheden van de onderscheiden wetgevers duidelijk en 
genoegzaam afgebakend zullen worden, zodat in de toekomst 
bevoegdheidsgeschillen zich slechts bij uitzondering zullen voor
doen. 

Moge die hoop niet ijdel en utopisch blijken! 

* 
* * 

Het Hof en zijn balie hadden in de loop van het voorbije jaar 
het heengaan te betreuren van drie van hun dierbaarste leden. 

Bijna twintig jaar lang had em. voorzitter ridder de Schaetzen 
van het Hof deel uitgemaakt. 

Na een lange en vruchtbare loopbaan zowel bij het parket als 
bij de zetel van de Luikse gerechten, en in het bijzonder in het 
Hof van Be;roep te Luik, kwam hij einde 1964 in het Hof. 

Voortreffelijk jurist, wist hij zeer spoedig een voorname plaats 
in de boezem van ons college in te nemen. Talrijk zijn de 
arresten die op zijn verslag werden gewezen en die thans de 
rechtspraak op belangrijke rechtspunten hebben gevestigd. Hij 
was er zich diep van bewust hoezeer de rechtszekerheid in een 
vaste jurisprudentie van het Hof wortelt. In een tijd dat voortdu
rend en alom nieuwigheid en verandering, hoe dan ook, worden 
geeist, zijn maat houden, bezadigdheid, rustige bezinning over 
onze instellingen onontbeerlijk voor al de leden die in het 
hoogste rechtscollege van dit land zitting hebben. Dat waren de 
eigenschappen die wij bij voorzitter de Schaetzen jaren lang 
hebben mogen bewonderen. 

Maar hij was ook een bijzonder minzame man, wiens vriend
schap wij steeds buitengewoon mochten waarderen. Ik had het 
voorrecht hem te gaan bezoeken kort v66r hij zijn mooi huis in 
Limburg verliet. Het was een zonnige julidag, ruim een jaar 
geleden. Hij genoot toen nog ten volle van het leven, in een 
prachtig landschap. \ 

Het was helaas zijn laatste zomer. Met de eerste herfstdagen 
trof hem de ziekte die hem genadeloos zou vellen. 

Zijn nagedachtenis blijft te midden van ons voortleven en we 
zullen de les die dit voorbeeldig leven ons voorhoudt,pieteitsvol 
bewaren. 

Kort daarop ontviel ons een andere bijzonder dierbare vriend. 
Raadsheer Jean Lebbe behoorde eveneens tot die reeks grote 
magistraten die, door de uitzonderlijke kwaliteit van hun juri
disch denken, de waarde van de arresten van het Hof steeds op 
het hoog peil waar ze thuishoren, weten te behouden. Allen die 
onder ons het voorrecht hebben genoten met hem zitting te 
nemen, zullen zich herinneren hoe boeiend de beraadslagingen 
met hem verliepen. Zijn zin voor perfectie liet hem nooit met 
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rust. Niets in een arrest van het Hof was voor hem bijkomstig. 
Elk woord, elke zin moest rijp overwogen worden. Hij beleefde, 
in de echte zin van het woord, de vraagstukken die hij op te 
lossen had en moest eerst al de aspecten ervan grondig onder
zocht hebben vooraleer hij tot een definitief besluit kwam. 

Daardoor was hij zeer scrupulees, tot in het angstvailige toe. 
Welke spanning moest hij doorworstelen voordat hij tot een 
beslissing kon komen! Hij was zich immers diep bewust van bet 
belang van de zending van het Hof en van de grote draagwijdte 
die onze rechtspraak voor het bestuur van bet land heeft. 

Deze eigenschappen maakten van Jean Lebbe een mede
werker van edel gehalte. 

Helaas! Hij werd ons veel te vroeg ontnomen. Ondanks de 
ongelooflijke moed die hij tot op bet laatste aan de dag legde, en 
de harde strijd voor bet Ieven die hij leverde, zou hij aan de 
vreselijke ziekte die hem maandenlang had gekluisterd ten 
slotte in de laatste kerstdagen moeten bezwijken. 

Het Hof en zijn parket zuilen zich steeds met ontroering de 
nagedachtenis van deze uitzonderlijke magistraat herinneren. 

Stafhouder Henry De Bruyn was j arenlang een van de voor
aanstaande figuren van de balie van het Hof. 

Van hem zou ik durven zeggen dat hij precies dezelfde hoge 
eigenschappen vertoonde die ik zoeven bij onze twee betreurde 
coilega's heb geroemd. Hij was eveneens niet aileen een fijn 
jurist, maar ook een mand die en verheven opvatting had van 
de taak van de advokaat bij het Hof van Cassatie. De balie bij 
het Hof is en moet voor ons een · medewerkster zijn die te allen 
tijde geleid wordt door de gedachte van de hoge zending die het 
Hof te vervuilen heeft. 

Die overtuiging leefde bij stafhouder De Bruyn. Over elke 
zaak die hij aan het Hof zou onderwerpen, had hij zich eerst 
diep beraden, zodat de middelen die hij ons voorstelde de 
kernachtige samenvatting waren van een grondige studie over 
de rechtskwestie die door het Hof zou worden beslecht. Dit is de 
werkelijke opdracht van de balie bij het Hof van Cassatie en dit 
zou men meer dan ooit voor ogen moeten hebben, niet aileen in 
de rechterlijke kringen waar men soms al te zeer geneigd is bet 
cassatieberoep als een derde aanleg te beschouwen, maar ook 
op het vlak van de regering en bij de Wetgevende Macht. 

Stafhouder Henry De Bruyn was in aile opzichten een voor
beeldig man, wiens nagedachtenis wij immer trouw zullen 
bewaren. 

• 
• • 

Voor de Koning vorder ik dat het aan het Hof moge behagen 
te verklaren dat het, heden, zijn werkzaamheden voortzet in het 
kader van het gerechtelijk jaar dat aanvangt. 
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Nr. 1 HOF VAN CASSATIE 1 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

GERECHTELIJK JAAR 1985-1986 

Nr. 1 

2• KAMER - 4 september 1985 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- ONGEVAL VEROOR
ZAAKT TEN GEVOLGE VAN DE FOUTEN VAN 
DE BEKLAAGDE EN VAN HET SLACHTOFFER 
- VERDELING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 
- BEOORDELING IN FEITE DOOR DE RECH-
TER. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING- VERDELING VAN AANSPRAKELIJK
HEID - ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN 
VAN TWEE PERSONEN - lEDER VAN HEN 
T.A.V. HET SLACHTOFFER GEHOUDEN TOT 
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING. 

1 o en 2° Wanneer de rechter vaststelt dat 
schade is veroorzaakt ten gevolge van 
fouten van de beklaagde en van het 
slachtoffer beoordeelt hij op onaantast
bare wijze in feite de ernst van de res
pectieve fouten en op grand daarvan 
ieders aansprakelijkheid voor de ver
oorzaakte schade (1). 

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

(VERLAINE E.A. T. KEYBERGH) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4108) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 november 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis enkel over de burgerlijke be
langen uitspraak doet; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder bij 
het beroepen vonnis op strafrechtelijk 
gebied definitief was veroordeeld wegens 
het toebrengen van slagen en verwondin
gen aan de eiser Verlaine door gebrek 
aan voorzichtigheid en voorzorg, en dat 
hij was veroordeeld tot vergoeding van 
de helft van de door de eisers Verlaine 
en Winterthur geleden schade, en na te 
hebben vastgesteld dat verweerder bier

. tegen in boger beroep was gekomen, 
voor recht zegt dat de eisers (en boven
dien de burgerlijke partij 1.0.8.) van ver
weerder de helft van hun schade die in 
noodzakelijk verband staat met de tegen 
verweerder bewezen verklaarde feiten, 

. konden en mochten eisen en hem ver
i oordeelt om aan iedere eiser een bedrag 
1 te betalen gelijk aan de helft van de 
door ieder van hen bewezen schade en 

! dit op grond dat « eiser Verlaine, nu hij 
; door kennelijk gebrek aan voorzichtig-
1 heid en voorzorg zijn wettelijke en regle

..,....----------------1· mentaire verplichtingen niet stipt heeft 
nageleefd, gedeeltelijk alle voorwaarden 

(1) Cass., 27 jan. 1981, A.R. nr. 
(A.C., 1980-81, nr. 305). 

(2) Cass., 28 nov 1984, A.R. nr. 
(A.C., 1984-85, nr 200). 
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3853 
I 
voor het ongeval geschapen heeft en ten 
dele aan de basis ervan lag; ... dat, gelet 

, op de ernst en de gevolgen van de hier 
· bedoelde fouten, de aansprakelijkheid 



2 HOF VAN CASSATIE Nr. 1 

voor het ongeval en de daardoor veroor
zaakte schade bij helften moet worden 
verdeeld tussen beklaagde (thans ver
weerder) en de weggebruiker (thans ei
ser Verlaine); ... dat de civielrechtelijke 
vorderingen van het Wegenfonds (van ei
ser Verlaine, eiseres Lebrun, eiseres 
Winterthur qualitate qua, eiseres lsta en 
I.O.S. qualitate qua) ontvankelijk zijn; ... 
dat de burgerlijke partij Wegenfonds 
geen schuld heeft aan haar schade, maar 
dat deze is veroorzaakt door de geza
menlijke en gelijktijdige fouten van be
klaagde (thans verweerder) en van de 
burgerlijke partij (Verlaine), die ieder je
gens genoemde burgerlijke partij tot het 
geheel gehouden zijn; dat, gelet op de 
omstandigheden van deze zaak, de bur
gerlijke partij Wegenfonds het recht 
heeft een enkele mededader, namelijk 
beklaagde (thans verweerder), aan te 
spreken tot algehele vergoeding van 
haar schade die in noodzakelijk oorzake
lijk verband staat met de tegen beklaag
de bewezen verklaarde feiten, onder het 
voorbehoud dat beklaagde (thans ver
weerder) later tegen de burgerlijke partij 
Verlaine een regresvordering kan instel
len; dat de burgerlijke partijen Verlaine, 
Lebrun, de naamloze vennootschap Win
terthur, Ista Fernande en I.C.S. qualitate 
qua het recht hebben om van beklaagde 
(thans verweerder) de helft te eisen van 
hun schade die in een noodzakelijk voor
zakelijk verband staat met de tegen be
klaagde bewezen verklaarde feiten; dat 
er gronden bestaan om de hierboven be
volen deling van de aansprakelijkheid 
ook toe te passen op de vorderingen van 
de burgerlijke partijen Verlaine, Lebrun, 
naamloze vennootschap Winterthur en 
I.O.S. qualitate qua, alsook Fernande 
Ista; 

terwijl, eerste onderdeel, uit de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek volgt dat, wanneer schade wordt 
veroorzaakt door de gezamenlijke fouten 
van de aansprakelijke dader en de scha
delijder, enkel de ernst van de respectie
ve fouten in aanmerking wordt genomen 
bij de vaststelling van de graad van aan
sprakelijkheid van ieder van hen, en bij
gevolg van het bedrag van de schade dat 
door de . aansprakelijke dader niet moet 
worden vergoed; het bestreden vonnis 
bijgevolg, nu het niet aileen de ernst van 
de fouten waarom het hier gaat, maar 
ook de gevolgen van die fouten in aan
merking neemt om de aansprakelijkheid 
van verweerder en eiser Verlaine vast te 
stellen, de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, wanneer iemand 
schade heeft geleden door de gezamen-. 
lijke fouten van twee aansprakelijke da
ders, ieder van hen, krachtens het begin
sel van de aansprakelijkheid in solidum, 
gehouden is tot algehele vergoeding van 
de schade, onder voorbehoud van het ge
deelte waarvoor het slachtoffer zelf aan
sprakelijk is; het bestreden vonnis ten 
deze nergens vaststelt dat de eiseressen 
Winterthur, Ista en Lebrun een fout heb
ben begaan die mede aan de basis ligt 
van de schade waarvoor zij vergoeding 
vorderen en dat Winterthur, lsta en Le
brun aansprakelijk zouden zijn voor de 
tegen Verlaine bewezen verklaarde fout, 
nu Verlaine noch de aangestelde, noch 
het kind noch de leerling is van de eise
ressen Winterthur, Ista en Lebrun; het 
bestreden vonnis bijgevolg, nu het be
slist dat de eiseressen Winterthur, lsta 
en Lebrun slechts aanspraak mogen rna
ken op de helft van de door hen geleden 
schade zonder dat het vaststelt, hetzij 
dat zij zelf een fout hebben begaan, het
zij dat zij aansprakelijk zijn voor de te
gen Verlaine bewezen verklaarde fout, 
een onjuiste toepassing maakt van de ar
tikelen 1382, 1383 en 1384, inzonderheid 
tweede, derde en vierde lid, van het Bur
gerlijk Wetboek en dus die wetsbepalin
gen schendt; het bestreden vonnis boven
dien artikel 97 van de Grondwet schendt 
door de beslissing om de eiseressen een 
gedeelte te laten dragen van de schade 
waarvoor zij vergoeding vorderden, niet 
met redenen te omkleden : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat dit onderdeel 

enkel gericht is tegen de beslissing 
op de door eiser Verlaine tegen ver
weerder ingestelde rechtsvordering; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na erop te hebben gewezen 
« dat (eiser) Verlaine niet aileen zijn 
voornemen om links af te slaan niet 
tijdig heeft kenbaar gemaakt, maar 
vooral laattijdig is uitgeweken zon
der zich ervan te vergewissen of hij 
daardoor niet de achteropkomende 
bestuurders, gelet met name op hun 
mogelijkheden om te vertragen, in 
gevaar bracht; dat in dat verband 
dient te worden opgemerkt dat de 
weggebruiker Verlaine op geen en
kel ogenblik (verweerder) Keybergh 
achter hem heeft zien naderen », be
slist de aansprakelijkheid voor het 
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ongeval en de daardoor veroorzaak
te schade bij helften te verdelen tus
sen verweerder en eiser; 

Overwegende dat dit onderdeel 
neerkomt op een kritiek op de feite
lijke beoordeling van de rechter; dat 
het dus niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat dit onderdeel 
enkel kritiek uit op de beslissingen 
op de rechtsvorderingen van de eise
ressen, naamloze vennootschap Win
terthur, Fernande lsta en Josephine 
Lebrun, tegen verweerder; 

Overwegende dat, wanneer schade 
is veroorzaakt door de gezamenlijke 
fouten van verschillende personen, 
ieder van hen jegens de schadelijder 
in beginsel gehouden is tot algehele 
vergoeding van de schade; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het zonder in een van de 
consideransen aan te geven ofwel 
dat die burgerlijke partijen zelf een 
fout hebben begaan, ofwel dat zij 
aansprakelijk zijn voor de aan eiser 

- Verlaine verweten fout, beslist dat 
de eiseressen slechts aanspraak mo
gen maken op de helft van de door 
hen geleden schade, niet regelmatig 
met redenen is omkleed; 

Dat dit onderdeel, in zoverre het 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet aanvoert, gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de vorderingen 
van de eiseressen naamloze ven
nootschap Winterthur, Fernande Is
ta en Josephine Lebrun tegen ver
weerder; verwerpt de voorzieningen 

naar de Correctionele Rechtbank te 
Bergen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

4 september 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Helvetius - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 2 

2• KAMER - 4 september 1985 

1° REDENEN VAN DEVONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESCHOU
WING WAARUIT DE CONCLUSIENEMER GEEN 
RECHTSGEVOLG AFLEIDT - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER EROP TE ANTWOOR
DEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL AFGELEID UIT MISKENNJNG VAN 
HET RECHT VAN VERDEDIGING IN HET GE
DING VOOR DE RECHTER WIENS BESLISSING 
WORDT BESTREDEN - MISKENNJNG NJET 
AANGEVOERD DOOR ElSER IN ZIJN VERWEER 
VOOR DIE RECHTER - MIDDEL VOOR HET 
EERST VOORGEDRAGEN VOOR HET HOF -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een beschouwing waaruit de conclu
sienemer geen rechtsgevolg afleidt (1). 

2" Het middel afgeleid uit de miskenning 
van het recht van verdediging in het 
geding voor de rechter wiens beslis
sing wordt bestreden, kan niet voor 
het eerst voor het Hof worden voorge
dragen en is derhalve niet ontvanke
lijk wanneer eiser die miskenning in 
zijn verweer voor die rechter niet 
heeft aangevoerd (2). 

voor het overige; beveelt dat van dit 1---------------
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt eiser 
Verlaine il). de kosten van zijn voor
ziening; veroordeelt verweerder in 
de kosten van de overige voorzienin
gen; verwijst de aldus beperkte zaak 

(1) Cass., 1 feb. 1984, A.R. nr. 3210 
(A.C., 1983-84, nr. 297). 

(2) Zie Cass., 18 nov. 1980, A.R. nr. 6100 
(A.C., 1980-81, nr. 168), 3 okt. 1984, A.R. 
nr. 3871, 31 okt. 1984, A.R. nr. 3854, en 13 nov. 
1984, A.R. nr. 8794 (ibid., 1984-85, nrs. 89, 152 
en 165). 
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(QUERU T. MATHY-DEVALCQ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4270) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 februari 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de • 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging, 

doordat het arrest, met gedeeltelijke 
bevestiging van de beschikking van de 
raadkamer waartegen verzet is ingesteld, 
zegt dat er geen redenen zijn om een 
vervolging in te stellen wegens het aan 
verdachte (thans verweerder) ten laste 
gelegde en in het arrest omschreven feit 
dat als valsheid in geschriften en ge
bruik van valse stukken moet worden 
aangemerkt, en eiseres veroordeelt tot 
betaling van 25.000 frank schadevergoe
ding aan verdachte en haar verwijst in 
de kosten, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie van boger beroep had be
toogd « dat mevrouw Lyna in dit onder
.zoek een conclusie heeft genomen zon
der in het bezit te zijn van de aanvullen
de inlichtingen die door het politiecom
missariaat te Bosvoorde aan de burger
lijke partij, mevrouw Queru, waren ge
vraagd; dat die stukken alsook een door 
laatstgenoemde aan mevrouw Lyna ge
richt schrijven door het politiecommissa
riaat bij vergissing werden toegezonden 
aan de onderzoeksrechter De Wolf die 
naliet ze te bezorgen aan mevrouw Lyna; 
( ... ) dat de conclusieneemster, nadat ze 
had gezien dat die stukken niet in bet 
dossier zaten, dadelijk aan substituut Sa
ere een schriftelijk verzoek om aanvul
lende onderzoeksverrichtingen richtte; 
( ... ) dat rechter Beaupain met gesloten 
deuren de verdaging van de zaak en de 
gevraagde aanvullende onderzoeksver
richtingen weigerde »; het arrest op geen 
enkel van die aangevoerde argumenten 
antwoordt en met name het antwoord 
schuldig blijft op het argument dat de 
nadere inlichtingen die door de politie 
van Bosvoorde zijn ingewonnen, ontbre
ken in het dossier, dit gebrek aan ant
woord gelijkstaat met een gebrek in de 
redengeving (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het dossier geen en
kel stuk bevat waaruit die aanvullende 
inlichtingen zouden kunnen blijken, zo
dat het hof van beroep die inlichtingen 
uiteraard niet in aanmerking heeft gena
men; het verzuim acht te slaan op in
lichtingen die in het kader van het straf
onderzoek regelmatig zijn ingewonnen, 
een schending van het recht van verdedi
ging oplevert (schending van het alge
meen beginsel van het recht van verdedi
ging); 

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

dit onderdeel weergegeven conclusie 
niet heeft betoogd dat de aanvullen
de inlichtingen die door de politie 
van Bosvoorde waren ingewonnen, 
ontbraken in het aan het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldiging
stelling, voorgelegde dossier van de 
rechtspleging, maar dat die stukken 
niet waren voorgelegd aan de raad
kamer en dat bedoeld rechtsccillege 
had geweigerd de zaak te verdagen 
en de door eiseres gevraagde aan
vullende onderzoeksverrichtingen te 
bevelen; 

Dat het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, derhal
ve niet hoefde te a:ntwoorden op die 
conclusie, vermits eiseres daaruit 
geen enkel rechtsgevolg afleidde be
treffende de in hoger beroep gevoer
de rechtspleging; 

Dat het eerste onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
heeft aangevoerd dat de voor boven
genoemd rechtscollege gevoerde 
rechtspleging haar recht van verde
diging miskende; 

Dat dit onderdeel voor de eerste 
maal voor het Hof wordt aange
voerd en dus niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, ... 
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Om die redenen, verwerpt de I. Op de voorziening van de procu
voorziening; veroordeelt eiseres in reur-generaal bij het Hof van Be-
de kosten. roep te Luik : 

4 september 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 3 

2• KAMER - 4 september 1985 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VEROORDELING WEGENS EEN 
ANDER M!SDRIJF DAN WAARVOOR DE BE
KLAAGDE WORDT VERVOLGD - WETTIGHEID 
- VEREISTEN. 

In correctionele en politiezaken staat het 
aan de feitenrechter uitspraak te doen 
over het regelmatig bij hem aanhangig 
gemaakte feit en om in voorkomend 
geval, met inachtneming van het recht 
van verdediging, de voorlopige kwalifi
catie van dat feit, zoals die uit de be
schikking tot verwijzing of uit de dag
vaarding blijkt, door de juiste wette
lijke kwalificatie te vervangen; hij 
dient evenwel vast te stellen dat het 
aldus in aanmerking genomen feit het
zelfde is als datgene waarop de vervol
ging was gegrond of dat het daarin is 
veivat, en dat de wijziging van de 
kwalificatie aan de beklaagde is mede
gedeeld (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. BRAUN; BRAUN T. JANSSENS 

E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4499) 

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

(1) Zie Cass., 13 maart 1984, A.R. nr. 8380 
(A.C., 1983-84, nr. 402) en de arresten vermeld 
in noot 1; zie ook Cass., 9 sept. 1981, A.R. 
nr. 1916 (ibid., 1981-82, nr. 23). 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding, verkeerde toepassing, onjuiste uit
Iegging van artikei 182 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het arrest beslist dat « de 
rechter, wanneer hij kennis neemt van 
een feit dat ais diefstai is omschreven, 
geen veroordeling kan uitspreken wee 
gens heling, tenzij de verdachte uitdruk
kelijk verkiaard heeft dat hij vrijwillig 
verschijnt en voor het nieuwe feit wil te
rechtstaan », 

terwijl weiiswaar aileen de telastleg
ging van diefstai vermeid wordt in de ge
dingstukken en met name in de op 11 ja
nuari 1985 gegeven beschikking van de 
raadkamer; het hof van beroep echter 
niet aileen kennis neemt van die kwaiifi~ 
catie, maar ook van de daden die het 
voorwerp waren van het voorbereidend 
onderzoek, aan de raadkamer zijn voor
gelegd, aan de beschikking van verwij
zing ten grondslag liggen en door haar 
naar het vonnisgerecht zijn verwezen; 
het vonnisgerecht eventueei een veroor
deling wegens heling kan uitspreken, 
wanneer het vaststelt dat tot de daden 
van verdachte die de grondsiag vormen 
van de beslissing van het onderzoeksge
recht en die daarin ais diefstai zijn .om
schreven, ook het bezit van de gestolen 
zaak behoort; die veroordeling wettig, is, 
zelfs ais bet feit niet subsidiair als be
ling is omschreven; de teiastlegging van 
diefstai mag worden gewijzigd in die van 
heling, mits de feiten waarop Iaatstge~ 
noemde kwalificatie berust, begrepen 
zijn in die welke ten grondsiag hebben 
gelegen aan de vervoiging; de verweer
der Braun ten deze reed met het voer
tuig dat bedrieglijk was weggenomen 
van Vero en dat dit bezit van de gestoien 
zaak wei degelijk een van de feiten was 
waarover onderzoek is verricht, die ten 

· grondslag lagen aan de beschikking van 
verwijzing en die daarin ais diefstal zijn 
omschreven; die omstandigheid dus wei 
degelijk voorhanden is, oo!:l: ai is het feit 
niet subsidiair ais heling omschreven, en 
dus ook het vonnisgerecht bevoegd is, 
ongeacht die aan het feit gegeven kwaii
ficatie: 

Overwegende dat het hof van be
roep, weliswaar niet zonder zijn be
voegdheid te buiten te gaan, een be
klaagde kan veroordelen wegens 

. een feit waarvoor die beklaagde niet 
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was gedagvaard of vrijwillig was 
verschenen voor de correctionele 
rechtbank, maar dat het, zoals elke 
feitenrechter in correctionele of poli
tiezaken, met eerbiediging van het 
recht van verdediging, uitspraak 
moet doen over het bij de akte van 
hager beroep regelmatig aanhangig 
gemaakte feit en dat het desnoods 
de voorlopige kwalificatie die aan 
dat feit werd gegeven in de beschik
king van verwijzing of in de dag
vaarding, moet vervangen door de 
wettelijk juiste kwalificatie; dat de 
rechter evenwel moet vaststellen dat 
het aldus in aanmerking genomen 
feit hetzelfde is als het feit dat ten 
grondslag lag aan de vervolging of 
daarin begrepen was en dat de wij
ziging van de kwalificatie aan de be
klaagde werd medegedeeld; 

Overwegende dat ten deze het ar
rest vermeldt dat de in de telastleg
ging C bedoelde « feiten », die in de 
beschikking van verwijzing en in de 
dagvaarding als diefstal zijn om
schreven, in hoofde van verweerder . 
als een heling moeten worden aan
gemerkt; dat uit die considerans im
pliciet volgt dat het door het arrest 
als heling gekwalificeerde feit het
zelfde is als het feit dat ten grand
slag lag aan de vervolging wegens 
diefstal, maar dat laatstgenoemde 
omschrijving verkeerd is; 

Dat het arrest, nu het verweerder 
vrij spreekt van de telastlegging C 
op de enkele grond dat het in de te
lastlegging bedoelde feit onjuist is 
omschreven, niet naar recht is ver
antwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat, wat de be
slissipgen op de telastleggingen A, 
B, D en E betreft, de substanWHe of 
op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissingen over
eenkomstig de wet zijn gewezen; 

II. Op de voorziening van de eiser 
Braun: 

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

Overwegende dat de substantiEHe 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en dat de beslissing geen 
onregelmatigheid bevat die eiser 
zou kunnen schaden; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweersters tegEm eiser in
gestelde civielre~htelijke vorderin
gen: 

Overwegende dat het arrest aan 
de verweersters een provisionele 
vergoeding toekent en, alvorens uit
spraak te doen over het meerdere 
van de civielrechtelijke vorderingen, 
de heropening van de debatten be
veelt en de zaak voor onbepaalde 
tij d verdaagt; dat die beslissingen 
geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doen over een bevoegdheidsgeschil; 
dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, op de voorzie
ning van de procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Luik, vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre 
het uitspraak doet over de telastleg
ging C; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; veroordeelt verweer
der in een vijfde van de kosten en 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel; op de voorziening van de ei
ser Braun, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 
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4 september 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 4 

1' KAMER - 5 september 1985 

1° STEDEBOUW - ART. 31, WET RUIMTE
LIJKE ORDENING EN STEDEBOUW - ONTEI
GENING - VERGOEDING - VERBOD REKE
NING TE HOUDEN MET DE WAARDEVERMEER
DERING OF -VERMINDERING DIE VOORT
VLOEIT UIT DE VOORSCHRIFTEN VAN EEN 
STREEK-, GEWEST- OF GEMEENTELIJK PLAN 
VAN AANLEG- VEREISTEN. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NU'ITE - VERGOEDING - VERBOD REKE
NING TE HOVDEN MET DE WAARDEVERMEER
DERING OF -VERMINDERING DIE VOORT
VLOEIT UIT DE VOORSCHRIFTEN VAN EEN 
STREEK-, GEWEST- OF GEMEENTELIJK PLAN 
VAN AANLEG- UITZONDERING. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT HET HOF 
NOOPT TOT EEN ONDERZOEK VAN FEITE
LIJKE GEGEVENS WAARVOOR HET NIET BE
VOEGD IS - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" en 2" Hoewel, bij het bepalen van de 
vergoeding die verschuldigd is wegens 
een onteigening ten algemenen nutte 
met het oog op de verwezenlijking van 
een streek-, gewest- of gemeentelijk 
plan van aanleg, geen rekening mag 
worden gehouden met de waardever
meerdering of -vermindering die voort
vloeit uit de voorschriften van een der
gelijk plan, is de rechter niettemin bij 
het bepalen van de vergoeding ver
plicht rekening te · houden met de 
waardevermeerdering of -vermindering 
die uit een dergelijk plan voortvloeit, 
wanneer de onteigenjng daarmee niets 
uitstaande heeft (1). 

3" Niet ontvankelijk, omdat het Hoi 
daardoor verplicht wordt tot een bui
ten zijn bevoegdheid liggende toetsing 
van feitelijke gegevens, is het middel 
dat gegrond is op een arrest van de 
Raad van State houdende vernietiging 
van een K.B. waarbij aan een perceel 
grand de bestemming van agrarisch 
gebied wordt gegeven, terwijl het ge
schil betrekking heeft op een ander 
perceel (2). 

(DE KEYZER, VROMMAN 
T. GEMEENTE OVERIJSE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4626) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 11 van de 
Grondwet en 31 van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedebouw, 

doordat het arrest, om te weigeren de 
onteigende strook te beschouwen als 
bouwgrond gelegen aan de Prins Karel
laan, overweegt dat de grond aa:ri de 
Prins Karellaan volgens het gewestplan 
in een agrarisch gebied gelegen is, 

terwijl de waarde van een onteigend 
perceel moet worden bepaald, zonder re
kening te houden met de voorschriften 
van plannen van aanleg : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 31 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimte
lijke ordening en van de stedebouw, 
ingeval een onteigening ten algeme
nen nutte wordt vervolgd met het 
oog op de verwezenlijking van het 
streek-, gewestelijk of gemeentelijk 
plan van aanleg, bij het bepalen van 
de waarde van het onteigende per
ceel, geen rekening mag worden ge
houden met de waardevermeerde
ring of -vermindering die voortvloeit 

{2) Zie Cass., 20 feb. 1981, A.R. nr. 2922 
(1) Zie Cass., 20 sept. 1979 (A.C., 1979-80, (A.C., 1980-81, nr. 371) ep 19 sept. 1984, A.R. 

nr. 46). nr. 3562 (ibid., 1984-85, nr. 52). 
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uit de voorschriften van zodanig 
plan van aanleg; 

Overwegende dat, ingeval de ont
eigening niet geschiedt ter verwe
zenlijking van het streek-, geweste
lijk of gemeentelijk plan van aanleg, 
geen wettelijke bepaling verbiedt 
dat, bij het bepalen van de waarde 
van het onteigende perceel, reke
ning wordt gehouden met de waar
devermeerdering of -vermindering 
die voortvloeit uit de voorschriften 
van zodanig plan; dat de rechter in 
dit geval, bij het bepalen van de bil
lijke vergoeding die krachtens arti
kel 11 van de Grondwet aan de ont
eigende is verschuldigd, verplicht is 
met zodanige waardevermeerdering 
of -vermindering rekening te hou
den; 

Overwegende dat het arrest ~on
stateert dat « de bepalingen van het 
gewestplan ( ... ) zonder verband zijn 
met huidige onteigening »; 

Overwegende dat het arrest, zon
der de in het middel vermelde bepa
lingen te schenden, uit deze niet 
aangevochten vaststelling wettig 
heeft kunnen afleiden dat de ontei
gende strook, rekening houdend met 
het gewestplan, niet het kenmerk 
heeft van bouwgrond; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11 van de 
Grondwet en 14 van de gecoordineerde 
wetten op de Raad van State en van de 
algemene beginselen van het gezag van 
gewijsde en van de uitwerking ab initio 
van de vernietigingsarresten uitgespro
ken door de Raad van State, 

doordat het bestreden arrest, om te 
weigeren de onteigende strook te be
schouwen als bouwgrond gelegen aan de 
Prins Karellaan, overweegt dat de grond 
aan de Prins Karellaan volgens het ge- , 
westplan, in voege getreden op 7 maart. 
1977 en dus van kracht op het ogenblik 
van het provisioneel vonnis (17 januari 
1978), in een agrarisch gebied gelegen is, 

terwijl de Raad van State bij arrest 
van 11 oktober 1983 de vernietiging heeft, 
uitgesproken van het koninklijk besluit 
tot vaststelling van het gewestplan Hal
le-Vilvoorde-Asse, in zoverre het aan het 

perceel van de eisers de bestemming 
geeft van agrarisch gebied zodat, inge
volge die vernietiging die ab initio erga 
omnes geldt, het gewestplan niet mag in 
aanmerking worden genomen bij de be
paling van de waarde van het onteigend 
perceel van de eisers : 

Overwegende dat de eisers bij 
hun voorziening een afschrift heb
ben gevoegd van het arrest 
nr. 25.561, op 11 oktober 1983 gewe
zen door de Raad van State, afde
ling administratie, waarbij op ver
zoek van eiseres « vernietigd wordt 
het koninklijk besluit van 7 maart 
1977 waarbij het gewestplan " Halle
Vilvoorde-Asse" wordt vastgesteld, 
in zoverre het aan het perceel grond 
gelegen te Overijse, sectie B, 214/R/ 
5, de bestemming geeft van agra
risch gebied »; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest vaststelt dat de onteigening 
ten algemenen nutte betrekking 
heeft op « een strook grond, groot 
6 a 52 ca, te nemen in het te Overij
se, in de sectie B, nr. 214/Z/4, geka
dastreerd perceel, zijnde de inne
ming nr. 2 van het bij het konink
lijk besluit van 3 juli 1975 gevoegd 
onteigeningsplan »; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel het Hof zou verplich
ten tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het middel mitsdien niet ont
vankelijk is; 

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

5 september 1985 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende- conclusie van d.e h. :De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. van Heeke en Biitzler. 
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Nr. 5 

1' KAMER - 5 september 1985 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - FAILLISSEMENT - ART. 445, 
DERDE LID, FAILLISSEMENTSWET - NIETIGE 
BETALINGEN - BEGRIP. 

De rechter die vaststelt dat de gefailleer
de in de verdachte periode een geld
schuld met koopwaar heeft betaald, be
slist naar recht, op grand van art. 445, 
derde lid, Kh, dat die betaling nietig is 
(1). 

CLAES T. MRS. PLESSERS EN MOORS - CURATO
REN IN HET FAILLISSEMENT MONARD) 

ARREST 

(A.R. nr. 4631) 

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 1134 van het ~~r
gerlijk Wetboek, 445, 448 van de Failhs
sementswet van 1851, zijnde hoek III van 
het Wetboek van Koophandel, en 97 van 
de Grondwet, · 

doordat het hof van beroep het hoger 
beroep van eiser ontvankelijk doch gro
tendeels ongegrond verklaart op grond 
van de overwegingen: « ( ... ) dat Monard, 
bij definitief vonnis van 14 oktober 1981 
van de Correctionele Rechtbank te Has
selt, strafrechtelijk veroordeeld werd, on
der meer wegens eenvoudige bankbreuk 
(artikel 573, 5", van de Faillissements
wet); ( ... ) dat het vonnis, in verband met 
deze bewezen geachte tenlastelegging, 
zegt : " Uit de omstandige verklaring van 
betrokkene Claes blijkt de context waar
in hem, toen beklaagde, niet bij machte 
was een ontleend verschuldigd blijvend 
bedrag van meer dan 2 miljoen terug te 
betalen, van zijn ontlener op 19 maart 
1979 een tegenwaarde bekwam in wijn; 
nog diezelfde dag moest garagist Claes 

(1) Zie Cass., 26 juli . 1872 (Bull. en 
Pas., 1872, I, 452). 

dan een handelsregister nemen voor een 
zogezegde handel in wijn "; ( ... ) dat zo
doende erga omnes vaststaat dat Mo
nard, nadat hij had opgehouden te beta
len, een schuldeiser, namelijk Claes, ten 
nadele van de boedel heeft betaald of be
voordeeld; ( ... ) dat echter dient nagegaan 
te worden of Monard, tijdens de verdach
te periode (beginnend op 4 november 
1978) voor een vervallen schuld, betaald 
heeft anders dan in geld of in handelsef-
fecten (art. 445, lid 3, van de Faillisse
mentswet); ( ... ) dat het zonder belang is 
of de schuld al dan niet v66r de verdach
te periode al vervallen was, nu ze alles
zins v66r de verdachte periode nog niet 
betaald was; ( ... ) dat de schuld verviel op 
5 november 1978, zijnde in de verdachte 
periode; ( ... ) dat de curatoren, terecht, 
art. 445, lid 2, van de Faillissementswet 
niet inroepen; ( ... ) dat appellant de zaak 
voorstelt als een normale koop-verkoop
overeenkomst; ( ... ) dat Monard inderdaad 
wijn verkocht en Claes die wijn betaalde; 
( ... ) dat deze koop-verkoop echter moet 
gezien worden in zijn ware context : Mo
nard verkoopt wijn; Claes betaalt die en 
met het ontvangen geld betaalt Monard 
de schuld af die hij aan Claes had; ( ... ) 
dat dus in werkelijkheid Monard, door 
wijn te Ieveren, zijn schuld aan Claes 
voldoet, wat nu juist onder de toepassing 
valt van artikel 445, lid 3, van de Faillis
sementswet; ( ... ) dat het zeer duidelij~ is 
dat de handelingen van de betrokken 
partijen, enkele weken v66r het faillisse
ment, een duidelijke enscenering vorm
den met het oog de toepassing van arti
kel 445, lid 3, van de Faillissementswet 
te ontwijken; ( ... ) dat niet kan betwijfeld 
worden dat minstens Monard wist dat 
hij recht op een faillissement aanstuurde 
en bij een van zijn belangrijke schuldei
sers wilde betalen in wijn; ( ... ) dat, zo de 
dreiging van het faillissement niet reeel 
ware geweest, Monard wijn zou geleverd 
hebben en Claes, ten bedrage van de le
vering, zijn schuldvordering zou hebben 
kwijtgescholden en er geen enkele reden 
zou bestaan hebben om de compensatie 
te verstoppen onder een koop-verkoop 
met levering en betaling; ( ... ) dat, wat 
Claes en Monard deden, een schoolvoor
beeld van wetsontduiking kan worden 
genoemd; ( ... ) dat wetsontduiking inder
daad voorhanden is wanneer " door een 
handeling die zich aandient als toepas
sing van hetgeen bepaalde wetsvoor
schriften veroorloven, desniettemin een 
rechtstoestand geschapen wordt, die 
praktisch gesproken volkomen gelijk is 
aan die welke door een ander wetsvoor-
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schrift verboden wordt "; ( ... ) dat er spra
ke is van wetsontduiking wanneer men 
heroep doet op een hepaalde wettekst, 
met dewelke de verrichte handeling in 
overeenstemming is, om het doel van 
een ander dwingend wettelijk voorschrift 
te verijdelen », 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek, de feitenrechter aan een overeen
komst de rechtsgevolgen dient te hech
ten, die zij volgens de, door hem eraan 
gegeven interpretatie, dient te hebben en 
het heroep op het hegrip « wetsontdui
king » dat aan het Belgisch intern posi
tief recht vreemd is, niet toelaat de aan 
een overeenkomst toekomende bindende 
kracht te miskennen, zodat het hof van 
heroep, na te hebhen vastgesteld dat tus
sen eiser en Monard een verkoopsover
eenkomst tot stand was gekomen, waar
door Monard - na uitvoering van die 
overeenkomst - zijn vervallen schuld je
gens eiser kon hetalen, de aan die over
eenkomst toekomende hindende kracht 
miskent door op grond van een zoge
naamde « wetsontduiking » te weigeren 
met het bestaan en de rechtsgevolgen 
van de vastgestelde verkoopsovereen
komst rekening te houden, vermits wets
ontduiking vreemd is aan het Belgisch 
intern positief recht (schending van arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wethoek); 

tweede onderdeel, krachtens artikel 
445, derde lid, van de Faillissementswet, 
enkel hetalingen, hetzij in geld, hetzij 
door overdracht, verkoop, schuldvergelij
king of anders, van niet vervallen schul
den en, voor vervallen schulden, alle he
talingen die anders dan in geld of 
handelseffecten zijn gedaan, nietig zijn 
en zonder gevolg ten aanzien van de boe
del, wanneer zij gedaan zijn door de 
schuldenaar sedert het door de recht
bank hepaalde tijdstip waarop hij opge
houden heeft te hetalen of binnen de 
tien dagen die dit tijdstip zijn voorafge
gaan, zodat het hof van heroep, na te 
hebhen vastgesteld dat er tussen eiser 
en Monard, gefailleerde, tijdens de ver
dachte periode een verkoopsovereen
komst tot stand kwam, waardoor Mo
nard, na uitvoering door eiser van die 
overeenkomst, namelijk na betaling van 
de koopsom, zijn vervallen schuld jegens 
eiser kon hetalen, artikel 445, derde lid, 
van de Faillissementswet van 18 april 
1851, zijnde boek III van het Wetboek 
van Koophandel, schendt door die beta
ling, tijdens de verdachte periode, van 

een vervallen schuld, hoewel zij in geld 
geheurde, nietig en zonder gevolg ten 
aanzien van de hoedel te heschouwen; 

derde onderdeel, krachtens artikel 448 
van de Faillissementswet, alle handelin
gen of hetalingen met hedrieglijke bena
deling van de schuldeisers verricht, nie
tig zijn en de toepassing van die wetshe
paling veronderstelt dat wordt vastge
steld niet alleen dat de gefailleerde met 
een bedrieglijk opzet handelde om zijn 
schuldeisers te henadelen, maar ook dat 
de hevoordeelde schuldeiser aan die he
drieglijke henadeling medeplichtig was, 
zodat in de mate dat het hof van heroep 
de tussen eiser en Monard - gefailleer
de - tijdens de verdachte periode geslo
ten verkoopsovereenkomst en de beta
ling door Monard van zijn vervallen 
schuld jegens eiser, als gevolg van de 
voorafgaande hetaling van de aankoop
som door eiser, bij toepassing van arti
kel 448 van de Faillissementswet nietig 
verklaart, het arrest laatstgenoemde 
wetsbepaling schendt, vermits niet werd 
vastgesteld dat eiser aan de hedrieglijke 
henadeling van de schuldeisers medep
lichtig was, wat door eiser in zijn conclu
sie nochtans werd hetwist (schending 
van de artikelen 448 van de Faillisse
mentswet, zijnde boek III van het Wet
hoek van Koophandel), en aldus op dit 
punt niet regelmatig is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Gron
dwet) : 

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

kel 445, derde lid, van het Wetboek 
van Koophandel, nietig en zonder 
gevolg zijn ten aanzien van de hoe
del, wanneer zij gedaan zijn door de 
schuldenaar sedert het door de 
rechtbank bepaalde tijdstip waarop 
hij heeft opgehouden te betalen, of 
binnen de tien dagen die dit tijdstip 
zijn voorafgegaan : alle betalingen 
van vervallen schulden die anders 
dan in geld of handelseffecten zijn 
gedaan; 

Dat de opzet . van die bepaling is 
de toepassing te verzekeren van het 
beginsel van gelijkheid tussen de 
schuldeisers van de gefailleerde; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat John Manard, die opge
houden had te betalen en niet bij 
machte was het hem geleende be
drag van 2.131.250 frank aan eiser 



------~r 

Nr. 6 HOF VAN CASSATIE 11 

terug te betalen, die vervallen 
schuld in de verdachte periode heeft 
gekweten door een levering van 
wijn, die op 19 maart 1979 plaats
had; dat John Manard die wist dat 
zijn faillissement nakend was, door 
die betaling in koopwaar eiser ten 
nadele van de andere schuldeisers 
heeft bevoordeeld; dat, om « de toe
passing van artikel 445 van de Fail
lissementswet te ontwijken », op 12 
april 1979 een « koop-verkoop met 
levering en betaling » werd geensce
neerd; dat eiser een partij wijn ten 
bedrage van 2.145.000 frank aan
kocht bij John Manard; dat zij sa
men op 18 april 1979 naar de Kre
dietbank te Diepenbeek gingen, al
waar eiser een bedrag van 2.145.000 
frank stortte op de rekening van 
John Manard en deze laatste aan ei
ser een loketcheque van 2.131.250 
frank overhandigde; 

Overwegende dat het arrest met 
het in het onderdeel bekritiseerde 
begrip « wetsontduiking » te kennen 
geeft dat eiser en de gefailleerde 
een overeenkomst van « koop en 
verkoop met levering en betaling » 
hebben voorgewend met het oog
merk de betaling in koopwaar, die 
in werkelijkheid had plaatsgehad, te 
verbergen en aldus te trachten zich 
aan de toepassing van artikel 445, 
derde lid, van het Wetboek van 
Koophandel te onttrekken; 

Overwegende dat het arrest, zon
der artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek te schenden, uit die vast
stellingen wettig heeft kunnen aflei
den dat de overeenkomst van koop 
en verkoop enkel schijn was en in 
werkelijkheid een geldschuld werd 
betaald met wijn; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, door 
te constateren dat de koop en ver
koop met levering en betaling van 
de koopwaar slechts in schijn heeft 
plaatsgehad en dat de gefailleerde 
zijn leenschuld jegens eiser tijdens 
de verdachte periode in werkelijk
heid met koopwaar heeft betaald, de 
nietigverklaring van die betaling, 

krachtens artikel 445, derde lid, van 
het Wetboek van Koophandel, naar 
recht verantwoordt; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser het in het 

onderdeel vermelde verweer niet 
heeft gevoerd; 

Overwegende dat het arrest geen 
toepassing maakt van artikel 448 
van de Faillissementswet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 september 1985 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 
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BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' - BE
WIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - DRAAGWIJDTE TOEGEKEND 
AAN DE DOOR DE PARTIJEN VOOR DE EERSTE 
RECHTER GENOMEN CONCLUSIE NIET VER
ENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN ERVAN 
- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN. 

De bewijskracht van de door de eiser 
voor de rechtbank van koophandel ge
nomen conclusie wordt miskend door 
het arrest dat het hager beroep niet 
ontvankelijk verklaart op grand dat de 
rechtbank akte genomen heeft van het 
akkoord van de partijen over de oplos
sing van het geschil, nu uit die conclu
sie blijkt dat de eiser het door de te
genpartij gevorderde bedrag als 
« steeds wisselend en derhalve vaag » 
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beschouwde en aan de rechtbank 
vroeg de vordering slechts ten dele ge
grond te verklaren. (Art. 1043 Ger.W.) 

(DE VLEESCHOUWER T. UNBAS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4810) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 1043 van 
het Gerechtelijk Wetboek alsmede van 
het algemeen rechtsbeginsel van de be
perkte interpretatie van de afstand, 

doordat het arrest het door eiser tegen 
het vonnis van 9 oktober 1981 van de 
rechtbank van koophandel aangetekende 
hager beroep niet ontvarikelijk verklaart 
op grand : dat verweetster concludeert 
tot de niet-ontvankelijkheid van het ha
ger beroep omdat het bestreden vonnis 
een akkoordvonnis is dat krachtens arti
kel 1043 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet vatbaar is voor voorziening; dat ei
ser opwerpt dat de tekst van de aange
vochten beslissing voorgedrukt is, zodat 
men moeilijk kan stellen dat men hier 
met een akkoordvonnis te maken heeft, 
te meer daar de rechtbank uitdrukkelijk · 
zegt dat eiser bekent het gevorderde be
drag schuldig te zijn, zodat dus in feite 
het om een bekentenis en niet om een 
akkoord gaat; dat deze eerste opwerping 
van eiser tegengesproken wordt door de 
inhoud van de door hem voor de eerste 
rechter neergelegde conclusies waar hij, 
onder andere, het volgende neergeschre
ven had : « Aangezien concluant in feite 
nooit weigerde te betalen; dat, welis
waar, de vordering van de tegenpartij, in 
haar begroting steeds wisselend en der
halve vaag overkwam; dat concluant een 
duidelijk omschreven vordering en sta
ving mag eisen; dat concluant, toepasse
lijk artikel 1244 van het Burgerlijk Wet
hoek, om gemak van betaling wenst te 
verzoeken; ... om deze redenen ... de vor
dering, zoals omschreven in het exploot 
van rechtsingang, hoewel ontvankelijk, 
slechts in bepaalde mate gegrond te ver
klaren; aan concluant uitstel van beta
ling toe te staan »; dat deze conclusies 
ondertekend werden door de vorige 
raadsman van eiser en op grond daarvan 

akte genomen werd door de eerste rech
ter van de overeenkomst der partijen 
overeenkomstig artikel 1043 van het Ge
rechtelijk Wetboek; dat het bestreden 
vonnis inderdaad gedeeltelijk voorge
drukt is maar vervolledigd wordt door de 
bepalingen van de inhoud van het ak
koord gesloten tussen partijen vertegen
woordigd door hun respectieve raadslie
den; dat eiser geenszins deze handeling 
van zijn vorige raadsman ontkent en 
trouwens· deze bekrachtigd heeft door 
een begin van uitvoering te geven aan 
kwestieus akkoordvonnis; dat tegen dit 
akkoordvonnis geen voorziening open
staat voor de gedingvoerende partijen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser, die in 
zijn conclusie voor de eerste rechter 
staande hield dat, alhoewel hij in feite 
nooit weigerde te betalen, de vordering 
van verweerster in haar begroting wisse
lend en vaag was en hij derhalve een 
duidelijker omschreven vordering mocht 
eisen, en die vervolgens in dezelfde con
clusie om gemak van betaling verzocht, 
daardoor geen akkoord met verweerster 
aangaande dit geding heeft gesloten, 
maar integendeel de vordering betwist 
heeft, namelijk door te stellen dat zij 
vaag en onduidelijk was, en door afbeta
lingen te vragen; het arrest dientengevol
ge, door te stellen dat op grand van deze 
conclusie eiser de vordering van ver
weerster niet meer betwistte en een ak
koord met verweerster heeft afgesloten, 
de bewijskracht dezer conclusie miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser, door in zijn 
conclusie voor de eerste rechter te stel
len dat, alhoewel hij nooit weigerde te 
betalen, de vordering van verweerster 
vaag en wisselend was en hij gerechtigd 
was een duidelijk omschreven vordering 
te eisen, en door te vragen de vordering 
gedeeltelijk gegrond te verklaren en hem 
afbetalingen toe te kennen, geen afstand 
heeft gedaan van het recht hager beroep 
aan te tekenen tegen het vonnis, dat de 
eerste rechter op deze conclusie uitsprak 
en daarbij eiser veroordeelde tot betaling 
van het door verweerster gevorderde be
drag en hem afbetalingstermijnen toe
kende van 30.000 frank per maand; im
mers de afstand steeds beperkend ge'in
terpreteerd wordt en deze conclusies 
dientengevolge geen afstand inhouden 
(schending van het algemeen rechtsbe
ginsel); 

derde onderdeel, de door verweerster 
voor de eerste rechter ingestelde vorde
ring een werkelijke tussen partijen be-
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staande betwisting aan de eerste rechter 
onderwiep; het feit dat, in de loop der be
twisting, partijen hun akkoord betuigd 
hebben over de gevorderde som en de 
toe te kennen afbetalingsmodaliteiten, 
geenszins inhoudt dat het vonnis van de 
eerste rechter dientengevolge een ak
koordvonnis zou zijn waartegen alle ver
haal uitgesloten is; immers het vonnis 
van de eerste rechter niet aileen eiser 
veroordeelt tot betaling van een hoofd
som, met afbetalingsmodaliteiten, maar 
ook tot betaling van intresten en ge~ 
rechtskosten met de beschikking dat, bij 
wanbetaling van een termijn, het voor
deel der verleende termijnen verbeurd 
is; in aile geval hoger beroep geoorloofd 
is; het immers enerzijds gaat om een 
veroordeling en anderzijds er geen ak
koord vermeld is over intresten, ge
rechtskosten en verlies van de termijn
betalingen (schending van artikel 1043 
van het Gerechtelijk Wetboek); zodat het 
arrest de in het middel aangewezen be
palingen en algemeen rechtsbeginsel 
schendt: 

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

het heeft vastgesteld dat eiser reeds, 
in de door hem voor de eerste rech
ter overgelegde conclusie, de begro
ting van het gevorderde bedrag als 
« steeds wisselend en derhalve 
vaag » beschouwde en dientengevol
ge de rechtbank vroeg « de vorde
ring zoals omschreven in het ex
ploot van rechtsingang, hoewel ont
vankelijk, slechts in bepaalde mate 
gegrond te verklaren », niet kon oor
delen, zonder de bewijskracht van 
bedoelde conclusie te miskennen, 
dat tussen eiser en verweerster een 
overeenkomst wettelijk tot stand 
was gekomen, in de zin van artikel 
1043 van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het onderdeel gegronp is; 

5 september 1985 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 
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VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
DIRECfE GEMEENTEBELASTINGEN 

VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING VAN 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE - BETEKENING 
VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING -
BETEKENING OVERGELEGD IN DE VORM VAN 
EEN GEWONE FOTOCOPIE- NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie tegen een beslissing van de 
bestendige deputatie van een provin
cieraad, uitspraak doende inzake di
recte gemeentebelastingen, wanneer 
slechts een gewone fotocopie van het 
exploot van betekening wordt overge
legd (1). 

(GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW T. JANSSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1229 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 december 1984 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Brabant gewe
zen; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 4 van de wet van 22 janu
ari 1849, gewijzigd door artikel 53, 
vervat in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Ge
rechtelijk Wetboek, 2 van .de wet 
van 22 juni 1865 en 16 van de wet 
van 22 juni 1877, de voorziening, op 
straffe van verval, binnen tien da-

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 l----------------
naar het Hof van Beroep te Gent. (1) Cass., 16 mei 1975 (A.C., 1975, 999). 
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gen na de verklaring, bij deurwaar
dersexploot moet worden betekend 
aan de partij tegen wie zij gericht 
is; 

Overwegende dat slechts een ge
wone fotocopie wordt overgelegd 
van het beweerd exploot van beteke
ning; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

5 september 1985 - 1• kamer - Voor
zitter en Verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter - GelJjkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. De Cuyper. 

Op dezelfde dag zijn 20 arresten in dezelfde 
zin gewezen inzake dezelfde eiseres tegen 
verscheidene verweerders. 

Nr. 8 

1 • KAMER - 6 september 1985 

CASSATIE - OMVANG- BURGERLIJKE ZA
KEN - CASSATIE VAN EEN VONNIS - VER
NIETIGING VAN DE PROCEDURE DIE HET GE
VOLG ERVAN IS. 

Cassatie van een vonnis brengt vernieti
ging mede van het vonnis dat het ge
volg ervan is, zelfs indien tegen dit 
laatste geen voorziening is ingesteld 
(1). 

(IMMO-ARTOIS N.V., WIELEMANS-CEUPPENS N.V. 
T. VAN CEULEN, MERTENS, FAHSI. VANDE

VELDE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4722) 

HET HOF; 7 Gelet op het bestre
den vonnis, op'l5 maart 1983 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwer
pen; 

I. In zove~·re de voorziening ge
richt is tegen de verweerders Van 
Ceulen en Mertens : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 807, 1054 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Gron
dwet, 

doordat het bestreden vonnis het inci
denteel beroep ingesteld door de ver
weerders ontvankelijk en gegrond ver
klaart, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
niet antwoordt op het door de eiseressen 
omstandig gevoerde verweer waarbij 
werd aangevoerd dat in eerste aanleg de 
verweerders niet voor hun eis werden af
gewezen waardoor het incidenteel be-
roep niet toelaatbaar werd, zodat het 
vonnis niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, incidenteel beroep 
slechts toelaatbaar is in zoverre de partij 
die hoger beroep instelt, gegriefd wordt 
door het beroepen vonnis en de Vrede
rechter · te Borgerhout bij vonnis van 26 
oktober 1978 aan de verweerders al het 
gevorderde had toegekend, zodat het be-
streden vonnis de artikelen 807 en 1054 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eiseressen 

voor de appelrechters, ten aanzien 
van de ontvankelijkheid van het in
cidenteel beroep van de verweer
ders, bij conclusie aanvoerden dat 
precies datgene wat de verweerders 
voor de eerste rechter hadden gevor
derd, hun was toegewezen en dat, 

----------------! gelet op het feit dat hun aanspraken 
in eerste aanleg niet waren afgewe
zen, hun incidenteel beroep niet toe
laatbaar was; 

(1) Cass., 28 mei 1982, A.R. nr. 3361 
(A.C., 1981-82, nr. 578). 
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Overwegende dat het vonnis dat 
verweer niet beantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat, wegens de hier

na uit te spreken vernietiging, de 
behandeling van het tweede onder
dee! doelloos wordt; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerders Fahsi
Vandevelde : 

Overwegende dat de eiseressen 
geen middel aanvoeren; 

Dat de voorziening ontvankelijk is 
in zoverre zij subsidiair strekt tot 
bindendverklaring van het arrest; 

Overwegende dat de cassatie van 
het bestreden vonnis vernietiging 
meebrengt van het vonnis van 13 
december 1984, dat het gevolg ervan 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over het incidenteel be
roep van de verweerders Van Ceu
len en Mertens tegen de eiseressen, 
alsmede het vonnis van 13 december 
1984; verklaart het arrest bindend 
ten aanzien van de verweerders 
Fahsi-Vandevelde; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis van 15 
maart 1983 en van het vernietigde 
vonnis van 13 december 1984; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Mechelen, zitting houden
de in hager beroep. 

6 september 1985 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Gerard, 
Brussel. 

Nr. 9 

3" KAMER - 9 september 1985 

ARBEIDSOVEREENKOMST - LOON 
EINDEJAARSPREMIE - SPLITSBAARHEID 
BEG RIP. 

De « eindejaarspremie » is, in de regel, 
de tegenprestatie voor de. arbeid die 
ter uitvoering van de arbeidsovereen
komst wordt verricht, en zij wordt in 
beginsel verkregen naarmate de ar
beid wordt verricht, zodat de rechter, 
uit de omstandigheid dat geen enkele 
bepaling voorziet in de splitsbaarheid 
van de eindejaarspremie, niet wettig 
kan afleiden dat een gedeelte van die 
premie niet verschuldigd kan zijn bij 
het einde van de arbeidsovereenkomst. 

(BECKERS T. SOCIETE GENERALE DES CIMENTS 
PORTLAND DE L'ESCAUT N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7200) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1983 
door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen; 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel op een onjuiste 
uitlegging van de bestreden beslis
sing berust en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135 
van het Burgerlijk Wetboek, 2, 1", van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers, 
20, inzonderheid 20, 3", van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 

doordat het arrest de vordering van ei
seres tot betaling van de oudejaarsgrati
ficatie « prorata temporis » afwijst, op 
grond dat « bij gebrek aan een bepaling 
bij de arbeidsbetrekkingen dat de beta-

l 
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·ling van de premie kan worden gesplitst, 
aangenomen moet worden dat zij on
splitsbaar is », 

terwijl ten deze vaststaat dat verweer
ster elk jaar aan eiseres als tegenpresta
tie van de verrichte arbeid een oude
jaarsgratificatie betaalde; de oudejaars
gratificatie die aan de werknemer wordt 
toegekend voor de arbeid die verricht is 
ter uitvoering van zijn arbeidsovereen
komst, neerkomt op loon; het feit dat in 
de overeenkomst niet is bepaald dat de 
premie kan worden gesplitst, niet impli
ceert dat de premie onsplitsbaar is; de 
premie, integendeel, daar zij de tegen
prestatie is van de ter uitvoering van de 
overeenkomst verrichte arbeid, moet 
worden betaald naar verhouding van de 
maanden gedurende welke de bediende 
bij de werkgever werkzaam was, als de 
partijen niets hebben vastgesteld over de 
wijze van betaling van de premie; daar
uit volgt dat het arrest, door aan eiseres 
het gedeelte van de premi~ niet toe te 
kennen, dat vervallen was op het ogen
blik van het ontslag van eiseres, zowel 
de verbindende kracht van de arbeids
overeenkomst tussen partijen miskent 
(schending van de artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek), als de arti
kelen 2, 1", van de wet van 12 april 1965, 
waarin het krachtens de arbeidsovereen
komst verschuldigde loon wordt om
schreven, en 20, 3", van de wet van 3 juli 
1978, volgens hetwelk de werkgever het 
overeengekomen loon moet betalen, 
schendt: 

Overwegende dat het arrest het 
door eiseres gevorderde gedeelte 
van de oudejaarsgratificatie weigert 
toe te kennen, op de enkele grond 
dat « bij gebrek aan een bepaling 
bij de arbeidsbetrekkingen dat de 
betaling van de oudejaarsgratificatie 
kan worden gesplitst, aangenomen 
moet worden dat zij onsplitsbaar 
is »; 

Overwegende dat, in de regel, een 
oudejaarsgratificatie de tegenpresta
tie is van de arbeid die ter uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst 
wordt verricht, zodat het recht erop, 
in beginsel, wordt verkregen naar
gelang de arbeid is verricht; dat het 
arrest derhalve, na te hebben beslist 
dat de oudejaarsgratificatie in het 
basisloon moet worden opgenomen, 
uit de enkele omstandigheid dat 

« geen enkele bepaling bij de ar
beidsbetrekkingen » voorziet in de 
splitsbaarheid van de betaling van 
de oudejaarsgratificatie niet heeft 
kunnen afleiden dat een gedeelte 
van die premie niet verschuldigd is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over het door eiseres 
gevorderde gedeelte van de oude
jaarsgratificatie en over de kosten; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Luik. 

9 september 1985 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en De Gryse. 

Nr. 10 

3' KAMER - 9 september 1985 

ARBEIDSONGEVAL- ONGEVAL OVERKO· 
MEN BIJ DE UITVOERING VAN DE ARBEIDS· 
OVEREENKOMST - BEGRIP. 

Wanneer de rechter vaststelt dat de ar
beidsovereenkomst met tijdsbepaling 
tussen de getroffene en zijn werkgever 
geeindigd is en het ongeval gebeurde 
terwijl de getroffene op weg was naar 
het dispensarium van de verzekeraar 
van zijn vroegere werkgever, met het 
oog op een controle na een eerste on
geval, schendt hij art. 7 Arbeidsonge-
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vallenwet door te beslissen dat het 
tweede ongeval een arbeidsongeval is, 
op grand dat de werknemer gewond 
werd door het feit van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst en toen 
hij een uit de overeenkomst voortvloei
ende verbintenis vervulde. 

(WINTERTHUR N.V. T. YAHYAOUI, LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nrs. 7307 en 7355) 

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

vordering van eerste verweerder tot 
toekenning van de wettelijke ver
goedingen wegens het ongeval van 
29 oktober 1980 en de vordering van 
de Landsbond der Christelijke Mu
tualiteiten ongegrond heeft ver
klaard; 

Overwegende dat noch tweede 
verweerder, noch eiseres tegen die 
beslissing hoger beroep hebben in
gesteld; dat het arrest ten gunste 
van tweede verweerder geen enkele 
veroordeling tegen eiseres uit
spreekt en dat deze verkhiart dat 
het arrest de beslissing van de eer
ste rechter impliciet heeft bevestigd, 
volgens welke tweede verweerder, 
die vrijwillig was tussengekomen, 
buiten de zaak is gesteld en die be
slissing niet bekritiseert; 

Overwegende dat de voorziening 
derhalve niet ontvankelijk is, in zo
verre zij gericht is tegen tweede ver
weerder, zij het als een tot bindend
verklaring van het arrest opgeroe
pen partij; 

Overwegende dat de voorziening 
tegen de eerste verweerder, die ter 
griffie van het Hof is ingediend op 
13 november 1984, en de voorziening 
tegen de twee verweerders die ter 
griffie van het Hof op 6 februari 
1985 is ingediend, tegen hetzelfde 
arrest zijn gericht; dat zij dienen te 
worden gevoegd; Dat het middel van niet-ontvanke-

1. Op de voorziening van 13 no- lijkheid moet worden aangenomen; 
vember 1984 : 

Overwegende dat eiseres van haar 
voorziening afstand doet; 

II. Op de voorziening van 6 fe
bruari 1985 : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid, door het openbaar minis
terie ambtshalve opgeworpen tegen 
de voorziening, ingevolge artikel 
1097 van het Gerechtelijk Wetboek, 
in zoverre zij gericht is tegen de 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten: 

Overwegende dat tweede verweer
der, die eerste verweerders verzeke
ringsinstelling is in de zin van de 
wet van 9 augustus 1963, voor de 
eerste rechter in het geschil tussen 
eerste verweerder en eiseres vrijwil
lig is tussengekomen, op grond dat 
hij gesubrogeerd was in de rechten 
van haar aangeslotene; 

Overwegende dat de arbeidsrecht
bank bij vonnis van 14 juni 1983 de 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7, 8, inzonderheid 
8, § 1, eerste en tweede lid, en 8, § 2, 6", 
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, 

doordat het arrest, anders dan het von
nis van de eerste rechter, beslist dat het 
op 29 oktober 1980 aan eerste verweer
der overkomen ongeval een arbeidsonge
val was, hoewel de arbeidsovereenkomst 
tussen eerste verweerder en de verzeker
de van eiseres op 10 oktober 1980 was 
bei:Hndigd en eerste verweerder boven
dien, ten gevolge van een eerste ongeval, 
arbeidsongeschikt was geworden, 

en doordat het aldus beslist op grond : 
« Dat niet wordt betwist dat de werkman 
zich op 29 oktober 1980 op uitdrukkelijk 
bevel naar het dispensarium van de ver
zekeraar begaf; dat hij derhalve een uit 
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende 
verplichting uitvoerde, op bevel van de 
vroegere werkgever of diens wettelijke 
plaatsvervanger; dat hij dus gekwetst 
werd door het feit van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst terwijl hij een 
bevel uitvoerde dat uit die overeenkomst 
voortvloeide •; 
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terwijl van een arbeidsongeval geen overeenkomst overkomt en dat een 
sprake kan zijn wanneer de arbeidsover- letsel veroorzaakt; 
eenkomst is beiHndigd; volgens de in ar-
tikel 7 van de arbeidsongevallenwet van Dat die bepaling impliceert dat er 
10 april 1971 gegeven omschrijving « als op het ogenblik van het ongeval tus
arbeidsongeval wordt aangezien elk on- sen de getroffene en zijn werkgever 
geval dat een werknemer tijdens en door een arbeidsovereenkomst bestaat en 
het feit van de uitvoering van de arbeids- dus dat er tussen de eerste en de 
overeenkomst overkomt »; het dus niet tweede een verhouding van onderge
voldoende is dat de getroffene gekwetst schiktheid bestaat; 
werd door een beweerde uitvoering van 
een verplichting « die uit de arbeidsover- Overwegende dat het arrest vast
eenkomst voortvloeide », om zijn ongeval stelt dat de overeenkomst voor een 
als een arbeidsongeval te kunnen be- bepaalde tijd tussen de getroffene 
schouwen; dit ongeval bovendien moet en de verzekerde van eiseres op 10 
plaatshebben op een ogenblik dat de uit- oktober 1980 was beiHndigd en dat 
voering van de arbeidsovereenkomst nog het ongeval op 29 oktober 1980 heeft 
aan de gang is; eerste verweerder, in dat l d 
opzicht, niet tijdens de uitvoering van de p aatsgehad, toen e getroffene zich 
arbeidsovereenkomst en evenmin door naar het dispensarium van de verze
het feit dat de uitvoering van die over- keraar begaf met het oog op een 
eenkomst werd gekwetst, daar die ar- controle betreffende een eerste ar
beidsovereenkomst was beeindigd en hij beidsongeval, dat op 8 oktober 1980 
zeker niet op stap was gegaan voor de was gebeurd; 
uitvoering van zijn overeenkomst; eerste 
verweerder, in strijd met hetgeen het ar- Overwegende dat het arrest, door 
rest verklaart, evenmin handelde op te beslissen dat het ongeval van 29 
« bevel • van de verzekerde van eiseres, oktober 1980 een arbeidsongeval 
daar het gezag van de werkgever op de was, op grond dat eerste verweerder 
werknemer onderstelt dat er een ar- werd gekwetst door het feit van de 
beidsovereenkomst bestaat die wordt uit- uitvoering van de arbeidsovereen
gevoerd, waaruit volgt dat het arrest, komst, die op 10 oktober 1980 was 
niet zonder schending van het begrip b .. · d' d 'k 1 7 d b d 
« arbeidsongeval » in de artikelen 7 en 8 eeln Ig • artl e van e ar ei s-
van de arbeidsongevallenwet van 10 april ongevallenwet van 10 april 1971 
1971, kon beslissen dat, hoewel de ar- schendt; 
beidsovereenkomst van eerste verweer- Dat het middel in zoverre gegrond 
der op 10 oktober 1980 was beeindigd, is; 
eerste verweerder op 29 oktober 1980, op 
bevel van zijn vroegere werkgever han-
delde, zodat het ongeval van die dag als 
een arbeidsongeval moet worden be-
schouwd (schending van alle vooraan in 
het middel aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het schending aanvoert van 
artikel 8, § 1, eerste en tweede lid, 
en § 2, 6•, van de arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, niet ontvanke
lijk is omdat het niet nader ver
klaart in welk opzicht die bepalin
gen zijn geschonden; 

Overwegende dat artikel 7 van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 bepaalt dat voor de toepassing 
van deze wet als arbeidsongeval 
wordt aangezien elk ongeval dat een 
werknemer tijdens en door het feit 
van de uitvoering van de arbeids-

Om die redenen, voegt de op 13 
november 1984 en 6 februari 1985 in
gestelde voorzieningen; verleent ak
te van de afstand van de voorzie
ning van 13 november 1984; vernie
tigt het bestreden arrest, behoudens 
in zoverre het hoger beroep ontvan
kelijk wordt verklaard en over de 
kosten uitspraak wordt gedaan; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet 
op artikel 68 van de arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 
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9 september 1985 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Bosly - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 11 

3" KAMER - 9 september 1985 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - LEEF
TIJDSGRENS OM UITSTEL TE VERKRIJGEN -
INGESCHREVENE ONDERGRONDS MIJNINGE
NIEUR - BEGRIP. 

Art. 10, § 4, :l', Dienstplichtwet, dat be
paalt dat de leeftijd om in aanmerking 
te komen voor uitstel op 30 jaar wordt 
gebracht voor de ondergrondse mijnin
genieurs of voor hen die voor het laat
ste jaar zijn ingeschreven of die hun 
studie met het oog op het behalen van 
het diploma van burgerlijk mijninge
nieur pas beeindigd hebben en verkla
ren de bedoeling te hebben onder
grands mijningenieur te worden, heeft 
enkel betrekking op de ingenieurs die 
in een Belgische mijn ondergronds 
werken of willen gaan werken. (Art. 
10, § 4, 2", Dienstplichtwet.) 

(SCHWEYEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 394 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 mei 1985 door 
de Hoge M~litieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10, § 4, 2", van de 
gecoordineerde Dienstplichtwetten, en 96 
(lees 97) van de Grondwet, 

doordat de Hoge Militieraad de aan
vraag om uitstel, die eiser op de basis 
van voormeld artikel 10, § 4, 2", heeft in
gediend, afwijst op grond dat die bepa
ling enkel toepasselijk is op de rijks
mijningenieur of ondergronds mijninge
nieur die in Belgie werken, en dat het 

gebruik in de Nederlandse tekst van de 
bewoordingen « Rijksmijningenieur of 
ondergronds mijningenieur » die uitleg
ging bevestigt, en dat « het feit dat de 
steenkoolontginning, thans supranatio
naal wordt geregeld, in het kader van de 
verdragen van de Europese Gemeen
schap, geen invloed heeft op de toepas
sing van de gecoordineerde dienstplicht
wetten, waarbij enkel de Belgische on
derdanen in aanmerking komen en dat 
verzoeker er derhalve geen belang bij 
heeft zich bovendien erop te beroepen 
dat hij werkzaam is in een mijn, in een 
land van de Gemeenschappelijke Markt 
en van de KSG. », 

terwijl de tekst van bedoeld artikel 10, 
§ 4, 2", niet bepaalt dat de ondergrondse 
mijningenieur in een Belgische mijn 
werkzaam moet zijn en de bestreden be
slissing dus toevoegt aan de wet waar
van de tekst duidelijk is, daar ze voor

. schrijft dat de werkzaamheid in Belgie 
moet worden uitgeoefend; de Hoge Mili
tieraad zich ten onrechte beroept op het 
woord « Rijksmijningenieur » in de Ne
derlandse tekst van de wet, nu dat 
woord slechts de vertaling is van de titel 
• ingimieur du corps de mines » en hele
maal niet betekent dat elke werkzaam
heid in Belgie moet worden uitgeoefend; 
a fortiori, het feit dat bij de werkzaam
heid van de « ondergronds mijninge
nieur » geen voorwaarde bestaat in ver
band met de plaats waar zij wordt 
uitgeoefend, aantoont dat die voorwaar
de geenszins vereist is; de interpretatie 
van de Krijgsraad, naar de motivering 
waarvan de Hoge Militieraad in dat ver
band verwijst, volgens welke het de be
doeling van de wetgever zou geweest 
zijn 's lands economie en dus de arbeid 
in een Belgische mijn te bevorderen, al 
te strikt is en niet meer strookt met de 
huidige conjunctuur; immers, zo de ge
coordineerde dienstplichtwetten een pa
rallel maken tussen de ondergronds 
mijningenieur en de dienstplicht, zulks 
geschiedt om duidelijk economische re
denen, namelijk om de onafhankelijk
heid van 's lands energievoorziening te 
vrijwaren; al kon, in het verleden, de be
perking tot de Belgische mijnen gemoti
veerd zijn en ofschoon daarvan nooit 
sprake is geweest in de tekst, zulks op 
dit ogenblik niet meer is verantwoord; 
mijnarbeid immers thans een heel ande
re betekenis heeft; de laatste mijn in 
Wallonie inderdaad pas gesloten is en 
het personeel ervan zich op dit ogenblik 
bezig houdt met de verbetering van 
steenkool uit overzeese landen; boven-
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dien steenkoolontginning thans suprana
tionaal wordt geregeld, in het kader van 
het E.E.G.-Verdrag; de toestand van de 
mijnontginning thans precies uit dat oog
punt moet worden bekeken en uit die 
nieuwe conjunctuur de gevolgen moeten 
worden getrokken voor de eruit voort
vloeiende toestand, met name het dienst
plichtprobleem; de loutere afwijzing van 
eisers argumentatie betreffende de huidi
ge voorwaarden van de st.eenkoolontgin
ning en van het gevolg van die voor
waarden op de interpretatie van de 
bedoeling van de wetgever, een gebrek 
aan motivering is; 

Overwegende dat de wetgever, 
toen hij voor het ondergronds mijn
personeel, de rijksmijningenieurs of 
de ondergrondse mijningenieurs 
voorzag in uitstel en vrijlating van 
dienst, enkel 's lands economie, als
mede de ingeschrevenen die voor de 
Belgische steenkoolnijverheid wer
ken, op het oog had; 

Dat de Hoge Militieraad gewei
gerd heeft aan eiser uitstel te verle
nen om de in het middel overgeno
men redenen; dat hij aldus de 
bepalingen van artikel 10, § 4, 2", 
van de gecoordineerde dienstplicht
wetten niet heeft geschonden en 
zijn beslissing regelmatig met rede
nen heeft omkleed; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

9 september 1985 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Bosly - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. P. Coekelberghe, Brussel. 

Nr. 12 

2" KAMER - 10 september 1985 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVESTI
GING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING -
WET VOORLOPIGE HECHTENJS, ARTT. 2 EN 4 
- REDENGEVING. 

Aan het door artt. 2 en 4 Wet Voorlopige 
Hechtenis gestelde vereiste van regel
matige redengeving wordt niet voldaan 
door het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling dat, om het bevel 
tot aanhouding te bevestigen, op het 
gevaar voor tegenwerking van het on
derzoek en de door het misdrijf ver
wekte beroering wijst, welke omstan
digheden de openbare veiligheid kun
nen betreffen, doch nalaat te precise
ren uit welke gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte het bestaan van zodanig gevaar 
blijkt. 

(VANVOORDEN A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9818) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van de beroepen be
schikking, het nieuw bevel tot aan
houding tegen eiser verleend ter za
ke van valsheid in geschrifte en 
gebruik van vervalste geschriften 
bevestigt; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 1, eerste en tweede lid, 2, 4 en 8 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis : 

Overwegende dat het arrest, dat 
de nieuwe en ernstige omstandighe
den aanwijst, de voorlopige hechte
nis van eiser bevestigt met de consi
derans dat « ( ... ) de wettelijke voor
waarden tot het uitvaardigen van 
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het bevel tot aanhouding voorhan
den waren en dat de beweegredenen 
van dit bevel nog steeds bestaan en 
gegrond zijn »; 

Overwegende dat het bevel tot 
aanhouding, waarnaar het arrest 
verwijst, na de bezwaren te hebben 
omschreven die tegen eiser bestaan, 
aanstipt dat « ( ... ) de noodzaak van 
het onderzoek desbetreffend de vrij
heidsberoving van (eiser) vergt, ten 
einde te voorkomen dat het tegenge
werkt wordt; ( ... ) de broer van (ei
ser) ( ... ) zelf eveneens betrokken 
blijkt te zijn bij de fraude en de ver
valsingen ( ... ); ( ... ) de zich aftekenen
de omvangrijke vervalsing van de 
boeken van de electrozaken Vani
mex en Nord Rhein Electro een 
ernstig misdrijf uitmaakt waardoor 
de publieke opinie in beroering 
wordt gebracht »; 

Overwegende dat de ernst der fei
ten als dusdanig de voorlopige hech
tenis van eiser niet kan verantwoor
den; dat het arrest weliswaar wijst 
op het gevaar voor tegenwerking 
van het onderzoek en de beroering 
door het misdrijf veroorzaakt, welke 
omstandigheden de openbare veilig
heid kunnen betreffen, doch nalaat 
te preciseren uit welke gegevens ei
gen aan de zaak of de persoonlijk
heid van de verdachte het bestaan 
van zodanig gevaar blijkt; 

Dat het arrest aldus de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt; 

Om die redenen, ongeacht het 
door eiser aangevoerde middel dat 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent, j:{amer van inbe
schuldigingstelling. 

10 september 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 13 

2' KAMER - 10 september 1985 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVESTI
GING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING -
WET VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 4 - RE
DENGEVING. 

De bevestiging van het bevel tot aanhou
ding in de zin van artikel 4 Wet Voor
lopige Hechtenis wordt wettelijk ver
antwoord door het arrest van. de ka
mer van inbeschuldigingstelling dat 
niet enkel zegt dat de feiten zwaar 
zijn en dat de uitleg van de verdachte 
nader dient te worden onderzocht en 
getoetst, doch bovendien, met verwij
zing naar omstandigheden eigen aan 
de zaak, aanduidt waarom de invrij
heidstelling van de verdachte beroe
ring zou veroorzaken en de vrees doet 
ontstaan van belemmering van het on
derzoek. 

(VANVOORDEN J.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9818bis) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 juni 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, tweede lid, 2, 5 
(lees : 4), 9, 20 van de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis, gewij
zigd bij de wetten van 23 augustus 1919, 
25 juni 1959 en 13 maart 1973, 

doordat het bestreden arrest het bevel 
tot aanhouding van 6 juni 1985 van eiser 
bevestigt op de gronden dat de wettelijke 
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voorwaarden tot het uitvaardigen van dit 
bevel nog steeds bestaan en gegrond 
zijn, doch als volgt aan te vullen dat de 
onderzoeksrechter niet verplicht is een 
bevel tot aanhouding uit te vaardigen zo
dra hij op de hoogte is van de feiten en 
omstandigheden waarop de tenlasteleg
ging betrekking heeft en de wettelijke 
voorwaarden van een eventuele voorlopi
ge hechtenis blijkbaar aanwezig zijn; dat 
de onderzoeksrechter souverein oordeelt 
wanneer hij deze maatregel nemen zal, 
na ondervraging van de verdachte; dat 
eiser in verband met de rekeningen Sa
brina en Marina, waarop een miljoenen
beweging vast te stellen is, zegt dat het 
geld op deze rekeningen voortkomt van 
goudhandel; dat hij goud kocht van een 
zekere Max op een parking te Kwaadme
chelen; dat hij betaalde met geld, af
komstig van kwestieuze rekeningen; dat 
hij het goud 's anderdaags verkocht aan 
een zekere Muller te Maasmechelen, van 
wie hij geld kreeg om terug gaud aan te 
kopen; dat in feite al het geld dat op de
ze rekening stand van Muller was; dat 
thans deze rekening is afgesloten en dat 
het geld is teruggegeven aan Muller, om
dat deze goudtransacties niet meer door
gaan; dat het bijgevolg evident is dat de 
uitleg van eiser nader dient onderzocht 
en getoetst te worden zoals in het bevel 
tot aanhouding is verwoord, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
de verklaringen van eiser inzake de geld
bewegingen op de rekeningen Sabrina 
en Marina nog moeten nagegaan en ge
toetst worden, geen ernstige en uitzon
derlijke omstandigheid is die de openba
re veiligheid raakt, in de gegevens eigen 
aan de zaak of aan de persoonlijkheid 
van eiser, nu deze feiten sinds maart 
1985 aan de gerechtelijke autoriteiten be
kend waren en de rekeningen ondertus
sen gesloten zijn; dat, indien de onder
zoeksrechter souverein oordeelt wanneer 
hij het aanhoudingsmandaat uitvaardigt, 
deze beslissing zelf geen invloed heeft op 
het bestaan der bij de wet vereiste ern
stige en uitzonderlijke omstandigheden 
die de openbare veiligheid raken, en de
ze niet doet herleven noch verlengt 
(schending van de artikelen 1, tweede 
lid, 2, 5 (lees : 4), 9, 20 van de wet van 20 
april 1874); _ 

tweede onderdeel, noch het feit dat de 
schade veroorzaakt door B.T.W.-fraude 
voor de Belgische Staat enorm zou zijn 
en zulks van aard zou zijn de publieke 
opinie te beroeren, noch het feit dat de 
uitleg van verdachte irtzake de rekenin
gen Sabrina en Marina niet kan gevolgd 

worden, noch het feit dat de breeder van 
eiser in dezelfde zaak werd aangehou
den, ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden zijn die de openbare veiligheid 
raken, nu geen enkel concreet feit in 
verband met het gevaar voor de openba
re veiligheid werd vastgesteld; dat het 
bevel tot aanhouding van eiser dan oak 
ten onrechte werd bevestigd (schending 
van de artikelen 1, tweede lid, 2, 5 (lees : 
4), 9, 20 van de wet van 20 april 1874), 
zodat het arrest de in het middel aange
wezen bepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat het bevel tot 
aanhouding, waarnaar het arrest 
verwijst, releveert dat « ( •.• ) de fei
ten bijzonder zwaarwichtig zijn door 
de enorme schade die de Belgische 
Staat ingevolge deze belastingfraude 
lijdt, alsmede door de nefaste in
vloed die deze fraude teweegbrengt 
in de sector van de electro-appara
tuur, meer bepaald wat betreft de 
gebruikelijke verkoopprijzen en de 
daarbij samenhangende tewerkstel
ling, ( ... ) al deze omstandigheden 
van aard zijn om de publieke opinie 
te beroeren; ( ... ) de enorme omvang 
van de fraude en de vervalsingen de 
publieke opinie schokt, hetgeen de 
aanhouding vergt, temeer daar het 
onderzoek niet mag belemmerd wor
den, waarvoor nochtans dient ge
vreesd bij eventuele invrijheidstel
ling; ( ... ) gezien de broer van de 
verdachte ( ... ) eveneens betrokken 
blijkt ( ... ) welke beide broers de 
electrohandel in kwestie samen drij
ven »; 

Overwegende dat zodoende het ar
rest niet enkel zegt dat de feiten 
zwaarwichtig zijn en dat de uitleg 
van eiser nader dient te worden on
derzocht en getoetst, doch boven
dien, met verwijzing naar omstan
digheden eigen aan de zaak, aan
duidt waarom de invrijheidstelling 
van eiser beroering zou veroorzaken 
en de vrees doet ontstaan van be
lemmering van het onderzoek; 

Overwegende dat de redenen die 
het arrest daarvoor opgeeft, ernstig 
zijn en zwaarwichtig en de openba
re veiligheid raken; 

Overwegende dat aldus het arrest 
de bevestiging van de voorlopige 
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hechtenis in de zin van artikel 4 van 
de wet van 20 april 1874 verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

10 september 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 14 

2' KAMER - 11 september 1985 

( MASSART T. BEAUFAYS, FORMANOIE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4154) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1984 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

I. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde en burgerlijke par
tij, gericht is tegen de beslissingen 
op de tegen Beaufays en Formanoie 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser, beklaagde 
en burgerlijke partij, niet in kosten 
van die rechtsvordering is veroor
deeld en derhalve niet bevoegd is 
om zich tegen die beslissingen in 
cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde en burgerlijke par
tij, gericht is tegen de beslissingen 
op de tegen eiser ingestelde straf
vordering, op de door de verweerder 
Beaufays tegen hem ingestelde ci
vielrechtelijke vordering en op de ci-
vielrechtelijke vordering die door 

BEWIJS - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN _ hem tegen genoemde verweerder is 
STRAFZAKEN- ARREST DAT VASTSTELT DAT ingesteld : 
DE GETUIGEVERKLARING OP EEN TERECHT-
ZITTING VAN DE EERSTE RECHTER ONDER Over het eerste middeJ, afgeleid uit de 
EED IS AFGELEGD - PROCES-VERBAAL VAN schending van de artikelen 1319, 1320 en 
DIE TERECHTZITTING WAARIN WORDT VAST- 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
GESTELD DAT DIE GETUIGE ZONDER EEDAF- doordat het arrest, met wijziging van 
LEGGING IS GEHOORD - MISKENNING VAN de beslissing van de eerste rechter, eiser 
DE BEWIJSKRACHT VAN HET PROCES-VER- veroordeelt wegens overtreding van de 
BAAL VAN DIE TERECHTZITTING. artikelen 398 en 528 van het Strafwet-

boek en, rechtdoende op de civielrechte-
De bewijskracht van het proces-verbaal lijke vorderingen, beslist dat zowel eiser 

van een door de eerste rechter gehou- als verweerder Beaufays schuld hebben 
den terechtzitting wordt miskend door aan hun schade en dat de aansprakelijk
het arrest waarin wordt vastgesteld heid bij helften moet worden gedeeld, op 
dat een getuigeverkl(Jring op die te- grond dat « de getuige (Lefin) niet heeft 
re~htzitting onder eed is afgelegd, ter- gezien dat Massart schopte tegen de wa
WIJ1 het proces-verbaal vaststelt dat de gen van Beaufays doordat hij niet het 
getuige is ondervraagd zonder de eed gehele gebeuren, dat reeds v66r zijn 
te hebben afgelegd (1). (Artt. 1319, 1320 komst begonnen was, heeft kunnen vol
en 1322 B.W.) gen » en dat « de verbalisanten een af-

------------------1 druk, afkomstig van een schoenzool en 

(1) Zie Cass., 3 jan. 1984, A.R. nr. 8280 
(A.C., 1983-84, nr. 224). 

een lichte deuk in het linker achte;por
tier van de wagen van Beaufays hebben 
kunnen vaststellen, hetgeen de ter zit-



24 HOF VAN CASSATIE Nr. 14 

ting van 16 november 1983 onder eed a£
gelegde verklaring van getuige Depres
seux bevestigt •, en verder dat « de 
verwondingen van Beaufays niet uitslui
tend het gevolg kunnen zijn van het a£
weren van de slagen door Massart », 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder, 
toen hij klacht indiende bij de rijks
wacht van Esneux (P.V. van 5 juni 1982), 
heeft verklaard: « hij (eiser) heeft mij 
scheldwoorden naar het hoofd geslingerd 
en ernstige bedreigingen geuit. Ik had 
mijn portier op slot gedaan. De bestuur
der van die wagen heeft vervolgens met 
de hie! tegen het achterportier geschopt. 
Op dat ogenblik ben ik uitgestapt »; zijn 
echtgenote Mariette Depresseux bij haar 
verhoor op 4 mei 1983 (P.V. 834 van de 
rijkswacht van Esneux) heeft bevestigd 
dat • hij (eiser) met de vuist op het raam 
hamerde ... hij draaide zich om en ... 
schopte met de hie! tegen het linker par
tier. Op dat ogenblik is mijn man uit de 
wagen gestapt ... »; de getuige Jules Le
fin tijdens zijn verhoor onder eed op de. 
zitting van 21 november 1983 verklaar
de : " Ik stond achter twee wagens die 
stilstonden voor een rood Iicht » ... « toen 
ik (de partijen) zag praten, zat Beaufays 
in zijn wagen en Massart schopte tegen 
de wagen van Beaufays » ... « ik heb ge
zien hoe Beaufays Massart van achteren 
aanviel; Massart draaide zich om en 
hield de armen opgeheven om zich te be
schermen •; uit die verklaringen, na ver
gelijking, duidelijk blijkt dat, in volgorde 
van de gebeurtenissen, getuige Lefin 
reeds aanwezig was bij het begin van de 
strafbare feiten en reeds v66r het ogen
blik waarop verweerder beweert dat ei
ser met zijn hie! geschopt heeft tegen 
het linker achterportier van zijn wagen; 
uit de verklaring van getuige eveneens 
duidelijk blijkt dat eiser de armen (en 
dus de ellebogen) ophief om de slagen af 
te weren, hetgeen verklaart waarom ver
weerder geraakt kon worden aan de 
wenkbrauwboog, waaruit volgt dat het 
arrest, nu het beslist dat « de getuige 
(Lefin) niet heeft gezien dat tegen de wa
gen van Beaufays geschopt werd doordat 
hij niet het gehele gebeuren, dat immers 
v66r · zijn komst begonnen was, heeft 
kunnen volgen •, en nu het beslist dat 
« de verwondingen van Beaufays ... niet 
uitsluitend het gevolg kunnen zijn van 
het llfweren van de slagen door Mas
sart "• de inhoud van de door de getuige 
Lefin ter zitting van 21 november 1983 
onder eed afgelegde verklaring verdraait 
en aldus de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 16 november 
1983 er nog aan toevoegt dat « de getuige 
Depresseux ... onder eed verklaart, na 
verhoord te zijn zonder bezwaar van de 
partijen ... »; de bevestiging, onder eed, 
van de getuigenverklaring van mevrouw 
Depresseux doorslaggevend is geweest 
voor de beslissing van het hof van be
roep; dit hof zich derhalve gebaseerd 
heeft op een onjuist relaas van de feiten 
en de inhoud van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 16 november 1983 
heeft miskend; het arrest bijgevolg, nu 
het beslist dat « getuige Depresseux in 
haar op de zitting van 16 november 1983 
onder eed afgelegde verklaring » beves
tigt dat de voetafdruk en de Iichte deuk 
die door de verbalisanten zijn vastge
steld, wei degelijk het werk zijn van ei
ser en dat derhalve « de overtreding van 
artikel 528 van het Strafwetboek te zij
nen aanzien afdoende bewezen is », de 
bewijskracht van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 16 november 1983 
miskent en derhalve de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat de verbalisanten een af
druk, afkomstig van een schoenzool, 
en een lichte deuk in het linker ach
terportier van de wagen (van Beau
fays) hebben kunnen vaststellen, 
hetgeen de ter zitting van 16 novem
ber 1983 onder eed afgelegde verkla
ring van getuige Depresseux beves
tigt ... »; 

Overwegende dat, in strijd met 
die vermelding in het arrest, uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat getuige De
presseux ter zitting van 16 novem
ber 1983 is verhoord door de cor
rectionele rechtbank zonder de door 
de wet voorgeschreven eed te heb
ben afgelegd; 

Dat het arrest derhalve de bewijs
kracht van het proces-verbaal van 
die terechtzitting miskent; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het eerste mid
del en het tweede middel die niet 
tot ruimere cassatie of tot cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het uitspraak doet over de 
tegen eiser Massart ingestelde straf
vordering, over de door verweerder 
Beaufays tegen hem ingestelde ci
vielrechtelijke vordering, behalve in 
zoverre het, bij de uitspraak over 
die civielrechtelijke vorderingen, be
slist dat verweerder Beaufays een 
fout heeft begaan die mede aan de 
basis lag van de schade; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de St1;1at; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

11 september 1985 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. J.P. Wolf en 
D. de Coster, Luik. 

Nr. 15 

2• KAMER - 11 september 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. ART. 
6.1 - STRAFGERECHT DAT UITSPRAAK DOET 
OVER EEN ZAAK WAARIN EEN LID VAN HET 
COLLEGE ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OP
GETREDEN OF IN HET ONDERZOEKSGERECHT 
ZITTING HEEFT GEHAD. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - INTER
NATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECH
TEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART_ 14.1 -
STRAFGERECHT DAT UITSPRAAK DOET OVER 

1° en 2° Artt. 6.1 Verdrag Rechten van de 
Mens en 14.1 Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke 
rechten worden geschonden door de 
beslissing, gewezen door een strafrech
terlijk college dat onder meer bestond 
uit een magistraat die in de zaak als 
onderzoeksrechter is opgetreden of in 
het onderzoeksgerecht zitting heeft ge
had (1). 

(PAQUET T. NATIONAAL VERBOND VAN 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, LECOMPTE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4232) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 januari 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Marche-en
Famenne; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 6, § 1, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en 14, 
§ 1, van het Internationaal Verdrag inza
ke burgerrechten en politieke rechten : 

Overwegende dat naar luid van 
die bepalingen een ieder bij het be
palen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvervol
ging recht heeft op behandeling van 
zijn zaak door een onpartijdige 
rechterlijke instantie; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, die de door de eerste 
rechter tegen eiser uitgesproken 
geldboete bevestigt, onder meer be
stond uit ondervoorzitter Penet en 
rechter Mons delle Roche, die reeds 
voordien van de zaak kennis hadden 
genomen, de eerste als voorzitter 
van de raadkamer die eiser naar het 
vonnisgerecht heeft verwezen, de 
tweede als onderzoeksrechter die in 
deze hoedanigheid over de zaak ver
slag had uitgebracht voor de raadka
mer; 

EEN ZAAK WAARIN EEN LID VAN HET COLLE- 1----------------
GE ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETRE- (1) Cass., 29 mei 1985, A.R. nrs. 4000, 4300 
DEN OF IN HET ONDERZOEKSGERECHT ZIT- en 4301 (A.C., 1984-85, nr. 592) en concl. adv.-
TING HEEFT GEHAD. gen. Piret. 
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Overwegende dat die omstandig
heden bij eiser, beklaagde, gewettig
de twijfels konden wekken nopens 
de geschiktheid van de aldus samen
gestelde correctionele rechtbank om 
de zaak op een onpartijdige wijze te 
behandelen; dat het vonnis bijgevolg 
nietig is; 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening van 
beklaagde, van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering 
de vernietiging tot gevolg heeft van 
de niet definitieve beslissingen op 
de tegen hem ingestelde civielrech
telijke vorderingen die uit eerstge
noemde beslissing voortvloeien, of
schoon de voorziening tegen die 
beslissingen thans niet ontvankelijk 
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 Cor
rectionele Rechtbank te Neuf
chateau, zitting houdende in hoger 
beroep. 

11 september 1985- 2• kamer- Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 16 

trekken, verleent het Hof geen akte 
van de a/stand, maar doet het uit
spraak op de voorziening (1). 

(GILLET T. VAN PARIJS E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4241) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 februari 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat eiser, bij op 7 
mei 1985 ter griffie van het Hof 
neergelegde akte, verklaarde af
stand te doen van zijn voorziening; 
dat hij bij op 29 mei 1985 ter griffie 
van het Hof neergelegde akte ver
klaart zijn afstand in te trekken; dat 
er derhalve geen grond bestaat om 
akte te verlenen van de afstand en 
dat er over de voorziening uitspraak 
moet worden gedaan; 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

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

11 september 1985 - 2" kamer- Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

2" KAMER - 11 september 1985 Nr. 17 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF- 2" KAMER- 11 september 1985 
ZAKEN- AFSTAND - INTREKKING VAN DE 
AFSTAND - GEVOLGEN. 

Wanneer eiser bij een ter griffie van het 
CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - BE-

Hof neergelegde akte verklaart af-1----------------
stand te doen van zijn voorziening en 
nadien verklaart zijn afstand in te 

(1) Zie Cass., 22 dec. 1983, A.R. nr. 3779 
(A.C., 1983-84, nr. 219). 
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SLISSINGEN WAARBIJ ALLE AANSPRAKELIJK
HEID VOOR EEN AAN EEN DERDE VEROOR
ZAAKTE ONGEVAL TEN LASTE VAN EEN BE
KLAAGDE WORDT GELEGD, MET UITSLUITING 
VAN DE ANDERE BEKLAAGDE - VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE TEGEN DE 
EERSTE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - BESLISSING 
TOT AFWIJZING VAN DE RECHTSVORDERING 
VAN EEN DERDE TEGEN DE TWEEDE BE
KLAAGDE OOK ONWETTIG - ONBEPERKTE 
VOORZIENING VAN DE EERSTE BEKLAAGDE 
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT 
VEROORDELING VAN DIE BEKLAAGDE 
STREKT ZICH UIT TOT DE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE 
DERDE TEGEN DE TWEEDE BEKLAAGDE -
GRENS. 

Wanneer een beslissing de aansprake
Jijkheid voor een aan een derde over
komen ongeval helemaal ten Jaste van 
een beklaagde legt, met uitsluiting van 
de andere beklaagde, en de vernieti
ging van die beslissing gegrond is op 
een onwettigheid die deze gemeen 
heeft met de beslissing houdende af
wijzing van de rechtsvordering van die 
derde tegen de tweede beklaagde, 
strekt de vernietiging, op de onbeperk
te voorziening van de eerste belclaag
de, van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering tegen hem zich uit tot 
de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering van de derde tegen de twee
de beklaagde, voor zover die beslissing 
t.a. v. de eerste beklaagde is gewezen 
(1). 

(LOXHAY, DE BIJ-DE VREDE N.V. T. BLANCHY 
E.A.; CANON T. DE SOCIALE VOORZORG C.V. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4245) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 februari 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorzieningen van Jules 
Loxhay en van de naamloze ven-

nootschap De Bij-De Vrede, burger
lijke partijen : 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

II. Op de voorziening van Patrick 
Canon, beklaagde : 

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

1) waarbij hij wordt vrijgesproken 
van overtreding van de artikelen 8.3, 
tweede lid, en 16.6 van het Wegver
keersreglement : 

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

2) waarbij hij wordt veroordeeld 
wegens overtreding van artikel 10.2, 
eerste lid, van het Wegverkeersre
glement: 

Over het ambthalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het vonnis, na 
de beroepen beslissing waarbij eiser 
was vrijgesproken van aile hem ten 
laste gelegde feiten zonder voorbe
houd te hebben bevestigd, hem niet
temin op grond van een van die fei
ten tot een straf veroordeelt; dat die 
beslissingen tegenstrijdig zijn en 
het Hof buiten staat stellen toezicht 
uit te oefenen; 

B. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
op de door de verweerders, burger
lijke partijen, tegen hem ingestelde 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de op de niet 
beperkte voorziening van eiser, be
klaagde, uitgesproken vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging tot gevolg heeft 
van de uit eerstgenoemde beslissing 
voortvloeiende beslissingen op de te
gen hem ingestelde civielrechtelijke 

----------------------------------lvorderingen; 
(1) Zie Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 644); 

Cass., 20 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 77) en 2 juni 
1981, A.R. nr. 6436 (ibid., 1980-81, nr. 565). 

C. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissin-
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gen op de tegen de verweerders 
Blanchy en Bokmans, beklaagden, 
ingestelde strafvordering en op de 
rechtsvordering van het openbaar 
ministerie tegen de verweerster 
Giappone, burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij : 

Overwegende dat eiser, beklaag
de, niet bevoegd is zich tegen die 
beslissingen in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

D. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissin
gen op de civielrechtelijke vorderin
gen van de verweerders Loxhay en 
naamloze vennootschap De Bij-De 
Vrede tegen de verweerders Blan
chy, beklaagde, en Giappone, die 
voor laatstgenoemde burgerrechte
lijk aansprakelijk is: 

Overwegende dat tussen eiser en 
de verweerders Blanchy en Giappo
ne geen geding is aangegaan voor 
de feitenrechter en dat het vonnis 
tegen hem geen veroordeling uit
spreekt ten gunste van die verweer
ders; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

E. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissin
gen op de civielrechtelijke vorderin
gen van de verweerders Loxhay, 
naamloze vennootschap De Bij-De 
Vrede, cooperatieve vennootschap 
Sociale Voorzorg en Maurice Blan
chy tegen Bokmans, beklaagde : 

Overwegende dat tussen eiser en 
de verweerder Bokmans geen ge
ding is aangegaan voor de feiten
rechter en dat het vonnis tegen ei
ser geen veroordeling uitspreekt ten 
gunste van die verweerders; 

Dat de voorziening dus niet ont
vankelijk is; 

Overwegende evenwel dat de be
slissing waarbij wordt verklaard dat 
aileen eiser en niet verweerder Bok
mans aansprakelijk is voor de scha
de van de burgerlijke partijen een 
geheel vormt met de beslissing op 

de rechtsvorderingen van de burger
lijke partijen tegen eiser enerzijds 
en tegen verweer Bokmans ander
zijds; dat die beslissingen door de
zelfde onwettigheid zijn aangetast; 
dat derhalve ook het beschikkende 
gedeelte betreffende die civielrechte
lijke vorderingen moet worden ver
nietigd, in zoverre die beslissingen 
kunnen worden aangevoerd tegen 
de regresvordering die eiser zou 
kunnen instellen tegen Bokmans in 
zoverre laatstgenoemde aansprake
lijk zou worden verklaard; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het eiser 
Patrick Canon veroordeelt op de 
strafvordering en de civielrechte
lijke vorderingen die tegen hem zijn 
ingesteld, en in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vorderingen van de cooperatieve 
vennootschap Sociale Voorzorg, 
Maurice Blanchy, Loxhay en de 
naamloze vennootschap De Bij-De 
Vrede tegen de verweerder Bok
mans, in zoverre het ten aanzien 
van de eiser Canon beslist dat Bok
mans geen fout heeft begaan die in 
een noodzakelijk oorzakelijk ver
band staat met de schade van de 
burgerlijke partijen; beveelt dat van 
dit arrest melding · zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt de eisers naamloze ven
nootschap De Bij-De Vrede en Jules 
Loxhay, ieder van hen, in de kosten 
van hun voorziening; veroordeelt de 
eiser Canon in een vierde van de 
kosten van zijn voorziening; verwijst 
de verweerder Bokmans in een an
der vierde van die kosten, en laat 
het overige gedeelte ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Hoei, zitting houdende in 
hager beroep. 

11 september 1985- 2• kamer- Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver-
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slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 18 

2• KAMER - 11 september 1985 

BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST 
BEG RIP. 

Wanneer een beklaagde zich beroept op 
een rechtvaardigingsgrond die niet alle 
geloofwaardigheid mist, dan moet het 
openbaar ministerie of, in voorkomend 
geval, de burgerlijke partij het niet-be
staan ervan bewijzen (1). 

(HONOREZ T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
OPENBARE WERKEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4360) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 april 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Bergen; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 71 van het Strafwet
boek, 

doordat het bestreden vonnis vermeldt 
« dat het geenszins is bewezen dat het 
ongeval zou zijn veroorzaakt door een 
technisch defect waardoor appellant zijn 
voertuig niet meer onder controle had; 
dat het rijgedrag van laatstgenoemde 
trouwens uit tal van andere factoren kan 
worden verklaard, zoals bijvoorbeeld ver
strooidheid of vermoeidheid van de be
stuurder, enz ... >>; 

terwijl, wanneer de beklaagde zich be
roept op een rechtvaardigingsgrond die 
niet van alle geloofwaardigheid is ont-

(1) Cass., 2 en 22 mei 1984, A.R. nrs. 3360 en 
8166 (A.C., 1983-84, nrs. 503 en 534). 

bloot, het bewijs van de onjuistheid er
van door het openbaar ministerie of de 
burgerlijke partij dient te worden gele
verd; 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie had aangevoerd dat hij de arti
kelen 8.3, tweede lid, en 10.1.1° van 
het Wegverkeersreglement niet had 
overtreden, daar door het blokkeren 
van een wiel zijn voertuig van de 
rijbaan afweek, terwijl geen andere 
uitleg kan worden gegeven voor het 
ongeval; eiser bovendien had be
toogd dat, gelet op de door hem aan
gevoerde gegevens, het ongeval te 
wijten was aan niet te voorziene en 
van zijn wil onafhankelijke omstan
digheden; dat hij tot staving van 
zij n verweer het verslag van een 
technisch raadsman had neergelegd 
waaruit hij in zijn conclusie de vol
gende passage aanhaalde : « de spo
ren op de rijbaan en de door de ver
balisanten opgenomen getuigenver
klaringen wekten de indruk dat een 
plotseling technisch defect aan de 
basis kan liggen van het ongeval »; 
dat hij ten slotte, om de door hem 
aangevoerde rechtvaardigingsgrond 
geloofwaardiger te maken, had be
toogd dat hij met zijn voertuig naar 
de technische controle was geweest; 
dat de automobielinspectie van Mai
sieres hem een schouwingsbewijs 
had afgegeven dat geldig was van 23 
juni 1983 tot 23 juni 1984 en dat hij 
alle redenen had te geloven dat zijn 
voertuig volledig in orde was de dag 
van het ongeval, namelijk 23 juli 
1983; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis dat verweermiddel verwerpt 
op grond « dat het plotselinge uitwij
ken volgens beklaagde te wijten was 
aan een technisch defect van het 
door hem bestuurde voertuig; dat hij 
tot staving hiervan een verslag van 
de door hem aangewezen deskundi
ge Ghosez overlegt; dat dient te wor
den opgemerkt dat dit verslag geen 
enkel bewij skrachtig gegeven bevat 
en zich beperkt tot een aantal ver
onderstellingen; dat het geenszins is 
bewezen dat het ongeval zou zijn 
veroorzaakt door een technisch de-
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feet waardoor appellant de macht 
over het stuur zou zijn kwijtgeraakt; 
dat het rijgedrag van laatstgenoem
de trouwens uit tal van andere fac
toren kan worden verklaard, zoals 
bijvoorbeeld verstrooidheid of ver
moeidheid van de bestuurder, ... ; dat 
de telastleggingen in hager beroep 
bewezen zijn gebleven en dat een 
passende strafmaat werd toege
past »; 

Overwegende dat, wanneer de be
klaagde zich beroept op een recht
vaardigingsgrond en zijn aanvoering 
niet van aile grand van geloofwaar
digheid is ontbloot, de onjuistheid 
daarvan door het openbaar ministe
rie of, in voorkomend geval, door de 
burgerlijke partij dient te worden 
bewezen; 

Overwegende dat vorengenoemde 
redengeving van het vonnis het be
schikkende gedeelte dus niet naar 
recht verantwoordt en dat het mid
del derhalve gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerder tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke 'Vordering; 

Overwegende dat de vernietiging 
op de voorziening van eiser, be-· 
klaagde, van de beslissing op de te
gen hem ingestelde strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de 
beslissing op de tegen hem ingestel
de civielrechtelijke vordering die het 
gevolg is van de eerstgenoemde be
slissing; 

de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. B. Pinchart, 
Bergen. 

Nr. 19 

2" KAMER - 11 september 1985 

1° HOF VAN ASSISEN - VORDERINGEN 
- ONTBREKEN VAN HANDTEKENING- NIET 
NIETIG. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ARTT. 5.3 EN 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BE
GRIP MET VERSCHILLENDE INHOUD IN DIE 
TWEE BEPALINGEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ARTT. 5.3 EN 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - IN 
CONCRETO TE BEOORDELEN BEGRIP. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL TEN BETOGE DAT DE ZAAK IS BE
HANDELD BINNEN EEN TERMIJN DIE NIET 
ALS REDELIJK KAN WORDEN BESCHOUWD -
MIDDEL DAT TEN DEZE HET HOF ERTOE ZOU 
VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS TE ON
DERZOEKEN - NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

1 • De ondertekening van de vorderingen 
van het openbaar ministerie die in het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van het hoi van assisen zijn opgete
kend, is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven (1). (Art. 277 Sv.) 

2• Het begrip " redelijke termijn » in de 
zin van art. 5.3 Verdrag Rechten van 
de Mens komt niet overeen met het 
begrip « redelijke termijn » in de zin 

Om die redenen, vernietigt het be- van art. 6.1 van dat Verdrag (2). 
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt a· De beoordeling van het begrip « rede-
op de kant van het vernietigde von- t--l-iJ_·k_e_te_r_m_lJ_ .. _n_"_in_d_e_z_1_·n_va_n_a_r_t._5_._a_o_f 
nis; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Doornik, 
zitting houdende in hager beroep. 

11 september 1985 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden-

(1) Cass., 8 jan. en 4 juni 1877 (Bull. en 
Pas., 181l, I, 68 en 249) en 30 april 1883 
(ibid., 1883, I, 203). 

(2) en (3) Over het begrip « redelijke ter
mijn » in de zin van art. 5.3 Verdrag Rechten 
van de Mens, zie o.m. Cass., 15 april 1981, A.R. 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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van art. 6.1 Verdrag Rechten van de 
Mens dient niet in abstracto te 
geschieden, maar gelet op de concrete 
gegevens van elke zaak (3). 

4" Niet ontvankelijk, omdat het onder
zoek ervan het Hoi ertoe zou verplich
ten feitelijke gegevens na te gaan, is 
het middel waarin wordt betoogd dat 
de zaak is behandeld binnen een ter
mijn die niet als redelijk kan worden 
beschouwd in de zin van de artt. 5.3 en 
6.1 Verdrag Rechten van de Mens, ter
wijl uit de stukken waarop het Hoi 
vermag acht te slaan niet blijkt dat ei
ser, die zich als beklaagde in hechtenis 
bevond, voor de feitenrechter heeft 
aangevoerd dat ofwel het hem door 
art. 5.3 toegekende recht om binnen 
een redelijke termijn berecht te wor
den of hangende het proces in vrijheid 
te worden gesteld, ofwel het hem door 
art. 6.1 toegekende recht op behande
ling van zijn zaak binnen een redelijke 
termijn was miskend. 

(VINCENT T. DALEMANS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4503) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 12 juni en 17 juni 
1985 gewezen door het Hof van Assi
sen van de provincie Luik; 

Gelet op het arrest van het Hof 
d.d. 24 april 1985 (4); 

(Vezvolg nota van vorige biz.) 

nr. 1658 (A.C., 1980-81, nr. 477) en cone!. O.M. 
29 sept. 1982, A.R. nr. 2563 (ibid., 1982-83, 
nr. 76), 24 nov. 1982, A.R. nr. 2616 
(ibid., 1982-83, nr. 187), 29 mei 1984, A.R. 
nr. 8786 (ibid., 1983-84, nr. 558), 27 juni 1984, 
A.R. nr. 3684 (ibid., 1983-84, nr. 617}, 24 okt. 
1984, A.R. nr. 3898 (ibid., 1984-85, nr. 142), 21 
nov. 1984, A.R. nr. 3951 (ibid., 1984-85, nr. 187}, 
9 jan. 1985, A.R. nr. 4017 (ibid., 1984-85, 
nr. 281), 20 maart 1985, A.R. nrs. 4171 en 4177 
(J.T., 1985, biz. 410 en 412}, 24 april 1985, A.R. 
nr. 4229 (A.C., 1984-85, nr. 505}. 

Over het begrip • redelijke termijn » als be
doeld in art. 6.1 Verdrag Rechten van de 
Mens zie o.m. Cass., 4 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 
144} ~n cone!. proc.-gen. Krings, toenmalig 
adv.-gen, en Cass., 22 juni 1984, A.R. nr. 4152 
(ibid., 1983-84, nr. 606). 

(4) A.C., 1984-85, nr. 505. 

A. Op de voorziening van 25 juni 
tegen het op het tussengeschil gewe
zen arrest van 12 juni 1985: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 277 van bet W etboek 
van Strafvordering, 

doordat advocaat-generaal Spirlet de 
door hem op bet tussengeschil gedane 
vorderingen die door de griffier in zijn 
proces-verbaal waren opgenomen, niet 
heeft getekend, 

terwijl die rechtsvorm door artikel 277 
van bet Wetboek van Strafvordering 
wordt voorgeschreven : 

Overwegende dat de vorderingen 
van het openbaar ministerie worden 
bewezen door het proces-verbaal 
van de terechtzitting; dat de handte
kening van die magistraat niet op 
straffe van nietigheid wordt vereist; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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; 

B. Op de voorziening d.d. 18 juni 
1985 tegen het arrest d.d. 17 juni 
1985 waarbij uitspraak is gedaan 
over de tegen eiser ingestelde straf
vordering: 

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

van artikel 5.3 van bet Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat eiser pas bijna drie jaar na de 
hem verweten feiten werd berecht, 

terwijl artikel 5.3 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
hem het recht waarborgde op behande
ling van zijn zaak binnen een redelijke 
termijn; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat eiser pas bijna drie jaar na de 
hem verweten feiten werd berecht, zodat 
tal van getuigen zich de feiten die ze 
hadden kunnen bekendmaken, niet meer 
duidelijk genoeg herinnerde.n, 
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terwijl eiser recht had op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak : 

Overwegende dat artikel 5.3 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden aa:n een ieder die 
gearresteerd is of gevangen wordt 
gehouden, overeenkomstig lid 1c 
van dit artikel, het recht toekent 
binnen een redelijke termijn be
recht te worden of hangende het 
proces in vrijheid te worden gesteld; 
dat artikel 6.1 van dit Verdrag de 
justitiabelen onder de aldaar bepaal
de voorwaarden het recht, met na
me op behandeling van zijn zaak 
binnen een redelijke termijn door 
een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie, waarborgt; 

Overwegende weliswaar dat het 
begrip « redelijke termijn » in de zin 
van artikel 5.3 niet overeenstemt 
met het begrip << redelijke termijn » 
in de zin van artikel 6.1; 

Overwegende evenwel dat dit be
grip in alle gevallen niet in abstrac
to maar in het licht van de gegevens 
van elke zaak apart moet worden 
beoordeeld; 

Overwegende dat uit de geding
stukken niet blijkt dat eiser voor de 
feitenrechter zou hebben aange
voerd dat de termijn waarbinnen de 
zaak werd behandeld, niet meer als 
redelijk · kon worden beschouwd in 
de zin van de vorengenoemde bepa
lingen van het Verdi'ag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden; dat 
het onderzoek van de middelen der
halve het Hof ertoe zou verplichten 
feitelijke gegevens na te gaan, waar
voor het niet bevoegd is; 

Overwegende voor het overige dat 
het tweede middel in feite betoogt 
dat eisers recht van verdediging is 
miskend doordat de getuigen te laat 
zijn verhoord; dat eiser verweermid
delen ten grande heeft voorgedra
gen en dat uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat hij voor het hof van assi
sen die schending van zijn recht 
van verdediging heeft aangevoerd; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 345 en 349 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat in de vragenkolom vermeldin
gen voorkomen die alleen in de ant
woordenkolom mogen staan, namelijk de 
vermeldingen « ja » onder « eerste 
vraag » en « neen » naast « verzwarende 
omstandigheid »; dat die vermeldingen 
rechtens niet aan de hoofdman van de 
jury kunnen worden toegeschreven daar 
hij enkel de antwoordenkolom heeft on
dertekend, terwijl hij de antwoorden en
kel naast de vragen mag aantekenen : 

Overwegende dat blijkens de ge
dingstukken de hoofdman van de ju
ry de beslissing van de gezworenen 
heeft aangetekend naast de gestelde 
vragen en dat hij deze, door hem 
ondertekende verklaring van de ju
ry heeft afgegeven aan de voorzitter 
van het hof van assisen, een en an
der in tegenwoordigheid van de ge
zworenen; dat uit de omstandigheid 
dat die antwoorden tweemaal voor
komen in de verklaring van de jury 
geen onwettigheid of nietigheid kan 
worden afgeleid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

C. Op de voorziening van 25 juni 
1985 tegen het arrest d.d. 17 juni 
1985 waarbij uitspraak is gedaan 
over de tegen eiser ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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

11 september 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-
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slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J. Pierre 
Luik. ' 

Nr. 20 

1• KAMER - 12 september 1985 

BESLAG - UITVOEREND BESLAG ONDER 
DERDEN - ART. 1540, EERSTE LID, GER.W. -
DERDE-BESLAGENE - AANSPRAKELIJKHEID. 

De derd~-beslagene die, na de ontvangst 
van de akte houdende uitvoerend der
denbeslag, sommen of zaken die het 
voorwerp wm·en van het beslag, uit 
handen heeft gegeven, kan gewoon 
schuldenaar worden verklaard voor de 
oorzaken van het beslag en veroor
deeld worden tot schadevergoeding (1). 
(Art. 1540, eerste lid, Ger.W.) 

(RIJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLEVINGS
PENSIOENEN T. SPRIMONT E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7268) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

doordat bet arrest beslist dat eiseres 
gewoon schuldenaar voor de oorzaken 
van het beslag is en haar veroordeelt om 
aan Marie Leclercq het bedrag van 
429.270 frank en 10.000 frank schadever-
goeding te betalen, op grand dat eiseres 
betoogt dat de pecuniaire toestand van 
de echtgenoten grondig verschilt van die 
welke in 1976 aan de beoordeling van de 
vrederechter was voorgelegd; dat zij erop 
wijst dat mevrouw Leclercq een zelfstan
digenpensioen ontvangt en dat zij sedert 
juni 1979, als feitelijk gescheiden echtge
note, de uitbetaling van een gedeelte van 
bet rust- en overlevingspensioen van 
haar echtgenoot verkrijgt; dat zij derhal
ve geen derdenbeslag dient uit te voeren 
dat, volgens haar, iedere grondslag ont
beert en dat zij dientengevolge niet ge
woon schuldenaar kan worden verklaard 
voor de oorzaken van dat beslag; dat ei
seres, nu zij niettegenstaande het beslag 
verder het pensioen aan Alex Sprimont 
blijft betalen, zelfs onder aftrek van bet 
gedeelte dat aan Leclercq toekomt als 
echtgenote, het gezag van de eindbeslis
sing van de vrederechter te Louveigne 
miskent; dat zij zich niet in de plaats 
van die magistraat mag stellen op straffe 
van machtsoverschrijding, door vooruit 
te lopen op de beslissing die hij zou uit
spreken indien hij moet beslissen over 
een vordering tot opheffing of herziening 
van de in 1976 toegekende uitkering tot 
levensonderhoud; dat eiseres, wegens die 
foutieve handeling, als overheidsinstel
ling terecht gewoon schuldenaar wordt 
verklaard voor de oorzaken van bet be
slag op grand van artikel 1540 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar akte van boger beroep uitdrukke
lijk betoogde dat zij, overeenkomstig een 

Over het middel, afgeleid uit de schen- ·vast administratief gebruik, bij de verde
ding van de artikelen 6, 97 van de Gron- ling van bet gezinspensioen onder de fei
dwet, 1253, 1382, 1383 van het Burgerlijk telijk gescheiden echtgenoten, de door 
Wetboek, 23, 1451, 1456, 1540, 1542 van baar als pensioen uitbetaalde bedragen 
bet Gerechtelijk Wetboek, 74, § 2, van aanrekende op het bedrag vastgesteld bij 
het koninklijk besluit van 21 december de gerechtelijke beslissing die de uitke-
1967 tot vaststelling van bet algemeen ring tot levensonderboud toekent; eiseres 
reglement betreffende bet rust- en over- aldus heeft verklaard dat zij die betalin
levingspensioen voor werknemers, gewij- gen aanrekende op het voorwerp van het 
zigd bij het koninklijk besluit van 30 de- b~slag (zie akte van boger beroep, blad
cember 1970, ZIJde 4, eerste en tweede lid, en bladzijde 
------------------1 4, vijfde lid); het arrest dat verweer niet 

(1) Art. 1456, eerste lid, Ger.W., dat voor
komt in bet hoofdstuk inzake bewarend be
slag onder derden van dit wetboek, legt een 
gelijkaardige sanctie op aan de derde-beslage
ne, m.b.t. de toepassing van die wetsbepaling, 
zie Cass., 16 feb. i984, A.R. nr.- 6982 
(A.C., 1983-84, nr. 337). 

beantwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, bet feit dat eiseres, 
overeenkomstig een vast administratief 
gebruik, bij de verdeling van bet gezins
pensioen onder de feitelijk gescheiden 
echtgenoten, bet gedeelte van het rust-
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pensioen van de man dat aan de echtge
note Marie Leclercq toekwam ingevolge 
die feitelijke scheiding, aanrekende op 
de uitkering tot levensonderhoud die 
door de man was verschuldigd krachtens 
het vonnis van 2 december 1976 van de 
Vrederechter te Louveigne, geen fout 
van eiseres uitmaakt; de wet bepaalt dat 
een gedeelte van het rustpensioen van 
de man rechtstreeks aan de echtgenote 
wordt betaald ingevolge de scheiding van 
de echtgenoten, welke overeenkomstig 
een vast administratief gebruik wordt 
gelijkgesteld met de scheiding die tot 
toekenning van de uitkering tot levens
onderhoud heeft geleid (schending van de 
artikelen 1253, 1382, 1383 van liet Bur
gerlijk Wetboek en 74, § 2, van het ko
hinklijk besluit van 21 december 1967); 
bet vonnis van 2 december 1976 van de 
Vrederechter te Louveigne, dat tussen de 
partijen Sprimont en Leclercq is gewe
zen, geen gezag van gewijsde heeft ten 
aanzien van eiseres (schending van arti
kel 23 van het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest de hoeda-. 
nigheid van openbare instelling van eise
res niet wettig kan aanvoeren ter verant
woording van de toepassing van de 
zwaarste sanctie op eiseres, met name 
haar veroordeling tot gewone schulde
naar voor de oorzaken van het beslag; 
die motieven het beginsel van de gelijk
heid van de Belgen voor de wet misken
nen dat dienaangaande geen onder
scheid maakt tussen overheid en particu
lier en dat evenzeer verbiedt rekening te 
houden met de juridische hoedanigheid 
van de overheidsinstelling om de zwaar
ste sanctie op te leggen (schending van 
de artikelen 6 van de Grondwet, 1451, 
1456, 1540 en 1542 van het Gerechtelijk 
Wetboek); uit de motieven in ieder geval 
niet kan worden opgemaakt of het arrest 
al dan niet rekening heeft gehouden met 
de hoedanigheid van eiseres als over
heidsinstelling om de veroordeling te 
verantwoorden; die motieven duister en 
onzeker zijn (schending van artikel 97 
van de Grondwet); het arrest aldus de in 
het middel aangewezen bepalingen 
schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres in haar 

akte van hoger beroep betoogde dat 
zij, hoewel zij schulden had jegens 
de rechtsvoorganger van de ver
weerders, ook het recht had om, zo
·als elke schuldenaar, te bepalen wel
ke schuld zij wilde voldoen en dat 

zij ten deze verklaarde haar betalin
gen in de eerste plaats te willen 
aanrekenen op het voorwerp van 
het beslag en, voor het overige, op 
« de voordelen van het rustpen
sioen »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, enerzijds, dat eiseres sedert 
november 1979 elke maand aan me
vrouw Marie Leclercq, rechtsvoor
ganger van de verweerders, ter uit
voering van een beslissing van de 
Rijksdienst voor werknemerspen
sioenen de helft van het rustpen
sioen van haar man, thans derde ver
weerder, heeft betaald, anderzijds, 
dat laatstgenoemde bij vonnis van 2 
december 1976 van de Vrederechter 
te Louveigne werd veroordeeld om 
aan zijn echtgenote Marie Leclercq 
een ge'indexeerde uitkering tot le
vensonderhoud ten belope van 6.000 
frank per maand te betalen en dat 
de uitkeringsgerechtigde op 4 maart 
1980 een uitvoerend beslag onder 
derden had laten leggen in handen 
van eiseres; dat het arrest boven
dien overweegt dat die uitkeringen 
« op grond van verschillende titels 
zijn verschuldigd »; 

Overwegende dat deze conside
rans impliceert dat eiseres welis
waar ten aanzien van mevrouw Le
clercq schuldenaar was voor de helft 
van het rustpensioen van haar man, 
maar dat laatstgenoemde met be
trekking tot de uitkering tot onder
houd waartoe hij was veroordeeld, 
daarentegen zelf schuldenaar was, 
en eiseres voor die schuld de ver
plichtingen van de derde-beslagene 
had; 

Overwegende dat het arrest aldus 
het in dit onderdeel vermelde ver
weer van eiseres beantwoordt; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest eise
res niet enkel het aanrekenen van 
haar betalingen verwijt; dat het ar
rest, na de in het antwoord op het 
eerste onderdeel weergegeven feite-
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lijke gegevens te hebben vermeld en 
bovendien te hebben vastgesteld dat 
eiseres in haar verklaring van der
de-beslagene had gezegd dat zij het 
beslag weigerde uit te voeren, oor
deelt dat eiseres door die uitvoering 
te weigeren omdat zij van mening 
was dat het derdenbeslag ongegrond 
was, hoewel zij wist dat het op een 
gerechtelijke eindbeslissing steunde, 
en door niettegenstaande het beslag 
aan de derde verweerder een ge
deelte van zijn rustpensioen te blij
ven betalen, in de plaats van de 
rechter is getreden « door vooruit te 
lopen op de beslissing die hij zou 
uitspreken indien hij moet beslissen 
over een vordering tot opheffing of 
herziening van de in 1976 toegeken
de uitkering tot levensonderhoud »; 

Dat het arrest daaruit heeft kun
nen afleiden, zonder een van de in 
dit onderdeel aangevoerde wetsbe
palingen te schenden, dat « eiseres 
foutief » had gehandeld; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel1540, eer

ste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, in het hoofdstuk betreffende 
het uitvoerend beslag onder derden, 
bepaalt dat « vanaf de ontvangst 
van de akte houdende derdenbeslag, 
de derde-beslagene de sommen of 
zaken die het voorwerp zijn van het 
beslag niet meer uit handen mag ge
ven, op straffe van gewoon schulde
naar te worden verklaard voor de 
oorzaken van het beslag, onvermin
derd schadevergoeding ten aanzien 

grand, de wettigheid van die beslis
singen niet kunnen bei:nvloeden; 

Dat dit onderdeel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

12 september 1985- 1" kamer- Voor
zitter : de h. Bosly, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Helvetius -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en Simont. 

Nr. 21 

1' KAMER - 12 september 1985 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- RECHTER DIE NALAAT UITSPRAAK TE 
DOEN OVER EEN VORDERING INZAKE GE
RECHTELIJKE OF COMPENSATOIRE RENTE -
ONWETTIGE BESLISSING. 

Ingevolge art. 1138, 3', Ger. W. zijn de 
rechters verplicht uitspraak te doen 
over alle punten van de vordering die 
aan hun oordeel zijn onderworpen (1); 
die wetsbepaling wordt geschonden 
door de rechter bij wie een vordering 
inzake gerechtelijke of compensatoire 
rente aanhangig is en die nalaat over 
dat punt van de vordering uitspraak te 
doen. 

van de partij, indien daartoe grond (FOBELETS T. LANDSBOND VAN DE NEUTRALE 

bestaat »; MUTUALITEITSVERBONDEN) 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van de vaststellingen en over
wegingen die in het antwoord op de 
eerste twee onderdelen worden 
weergegeven, wettig beslist dat eise

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7309) 

res « gewoon schuldenaar is voor de HET HOF; - Gelet op het bestre
oorzaken van het beslag » en haar den arrest, op 10 april 1984 door het 
wettig tot schadevergoeding veroor- Hof van Beroep te Brussel gewezen; 
deelt; 

Dat de in dit onderdeel aange- (1) Zie cass., 31 mei 1983, A.R. nr. 7950 
voerde grieven, ook al waren zij ge- (A.C., 1982-83, nr 541). 
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Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 780, inzonderheid 
3", 1054, 1068, inzonderheid eerste lid, 
1138, inzonde:rheid 3", van het Gerechte
lijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres, in haar 
aanvullende conclusie voor het hof 
van beroep tot staving van haar in
cidenteel beroep, de veroordeling 
van verweerder heeft gevorderd 

doordat het arrest uitspraak doet over « om afgifte te doen in handen van 
het incidenteel beroep van eiseres strek- de optredende gerechtsdeurwaarder, 
kende tot veroordeling van verweerder met toepassing van artikel 1543 van 
om afgifte te doen in handen van de op- het Gerechtelijk Wetboek, van de 
tredende gerechtsdeurwaarder van de thans door haar geblokkeerde som 
door haar geblokkeerde som van 735.794 van 735.794 frank, onder voorbehoud 
frank, onder voorbehoud van alle andere van alle andere sommen die door 
bedragen die door een of andere van zijn een of andere van zijn verbonden 
verbonden zijn geblokkeerd, vermeer- ziJ'n geblokkeerd, vermeerderd met 
derd met de gerechtelijke of compensa-
toire rente vanaf het exploot van beslag- de gerechtelijke of compensatoire 
legging, dus vanaf 19 maart 1981; het rente vanaf het exploot van beslag
arrest daarbij verweerder enkel veroor- legging, dus vanaf 19 maart 1981 »; 
deelt << om aangifte te doen in handen Overwegende dat de rechters in
van de optredende gerechtsdeurwaarder, gevolge artikel 1138, 3•, van het Ge-
met toepassing van artikel 1543 van het h l"k W tb k 't k 
Gerechtelijk Wetboek », zonder uitspraak rec te lJ e oe Ul spraa moe-
te doen over de vordering tot het verkrij- ten doen over alle punten van de bij 
gen van gerechtelijke en compensatoire hen aanhangig gemaakte vordering; 
rente (cfr. de aanvullende handgeschre- Overwegende dat de appelrechters 
ven conclusie van eiseres) en zulks op ten deze hebben nagelaten uit
grond dat: « (eiseres) bij tegenvordering spraak te doen over de vordering tot 
- die zij in hager beroep bij wege van toekenning aan eiseres van de door 
haar incidenteel beroep handhaaft -
aan de eerste rechter heeft gevraagd de haar gevorderde gerechtelijke of 
Landsbond tot afgifte te veroordelen; die compensatoire rente; 
vordering ten aanzien van artikel 1543 Dat het middel in zoverre gegrond 
van het Gerechtelijk Wetboek verant- is; 
woord is ... », 

terwi;1 het arrest, door geen uitspraak 
te doen over het punt van de vordering 
strekkende tot betaling van de gerechte
lijke of compensatoire rente vanaf de da
tum van de beslaglegging, de artikelen 
780, 3", 1054, 1068, inzonderheid eerste 
lid, en 1138, 3", schendt, krachtens welke 
de rechter uitspraak moet doen over alle 
punten van de vordering die regelmatig 
bij hem aanhangig is gemaakt; het ar
rest bovendien, door te zeggen dat het 
bij conclusie ingestelde incidenteel be
roep van eiseres enkel de veroordeling 
van verweerder beoogde om afgifte te 
doen aan de optredende gerechtsdeur
waarder, de bewijskracht van die conclu
sie miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); en het arrest, althans, zonder 
opgave van de redenen, een vordering 
verwerpt die regelmatig aanhangig was 
gemaakt door de conclusie van eiseres, 
zodat het niet regelmatig met redenen is 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het nalaat 
uitspraak te doen over de vordering 
tot gerechtelijke of compensatoire 
rente op de som van 735.794 frank, 
onder voorbehoud van alle andere 
door een of ander verbond geblok
keerde sommen, vanaf het exploot 
van beslaglegging, dus vanaf 19 
maart 1981; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 
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12 september 1985 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Bosly, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 22 

1 • KAMER - 12 september 1985 

VONNISSEN EN ARRESTEN - DIRECTE 
GEMEENTEBELASTINGEN - BESLISSING VAN 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE - NIET ONDER
TEKENDE BESLISSING - NIETIGHEID. 

W anneer een beslissing van de bestendi
ge deputatie van een provincieraad in
zake directe gemeentebelastingen niet 
is ondertekend, leidt dat verzuim, in 
de regel, tot nietigheid van de beslis
sing (1). (Art. 782 Ger.W.) 

(LAMBERT E.A. 
T. GEMEENTE GR.ACE-HOLLOGNE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 689 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 juli 1984 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Luik inzake directe 
gemeentebelastingen gewezen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 782 van het 
Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de zitting van de Be
stendige Deputatie van de Provincie
raad van Luik van 12 juli 1984 blijkt 
dat deze bestendige deputatie op die 
datum in openbare terechtzitting 
het bezwaar van de heer Jean Lam
bert, thans eiser, heeft verworpen; 

Overwegende dat een van de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, een document van dezelfde 
datum is, dat vermeldt dat de Be
stendige Deputatie van de Provincie
raad van Luik, waarvan de samen
stelling wordt aangegeven, in open
bare terechtzitting en op grand van 
de opgesomde redenen, met name 
heeft beslist : « Artikel 1. - Het be
zwaar ingediend door de heer Jean 
Lambert is ontvankelijk doch niet 
gegrond »; 

Overwegende dat die beslissing 
evenwel niet is ondertekend; dat dit 
verzuim, dat niet kan worden goed
gemaakt door het voornoemd pro
ces-verbaal, dat de samenstelling 
van het college niet vermeldt en dat 
enkel geparafeerd is, wat het achter
halen van de samenstelling niet mo
gelijk maakt, de nietigheid van de 
beslissing meebrengt; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig

. de beslissing; veroordeelt verweer-
ster in de kosten; verwij st de zaak 
naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Brabant. 

12 september 1985 - 1• kamer- Voor
zitter : de h. Bosly, waarnemend voorzit- , 
ter - Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Ue
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Kirkpatrick. 

Nr. 23 

1 • KAMER - 13 september 1985 

(1) Zie Cass., 5 juli 1948 (Bull. en Pas., 1948, STEDEBOUW - WET 29 MAART 1962 
l, 430) en de noot 1, R.H.; 4 okt. 1976 STREEKPLANNEN - GEWESTPLANNEN - GE-
(~-~· 1977, 138); 30 sept. 1981, A.R. nr. 1981 MEENTEPLANNEN - RANGORDE VAN DE 
(1b1d., 1981-82, nr. 78). PLANNEN - GEVOLG. 
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Nu de Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw een rangorde onder de diverse 
plannen van aanleg instelt, heft de 
goedkeuring van een plan van een ha
ger niveau van rechtswege de daarmee 
strijdige voorschriften van een Jager 
plan op (1). (Artt. 2, § 1, derde en vier
de lid, 12, laatste lid, 15, laatste lid, 16, 
laatste lid, en 43 Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw.) 

(ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN G. ROBIJNS 
EN ZONEN N.V. T. GEMEENTE ASSE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4235) 

als gewijzigd bij de wet van 30 december 
1887 en bij de wet van 27 mei 1975, en 
het eerste lid, 1", van deze bepaling, als 
gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1865, 
22 december 1953 en 27 mei 1975, 2, § 1, 
inzonderheid het derde lid, van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, als gewijzigd bij de wet van 
22 december 1970, 43 van voormelde wet 
van 29 maart 1962, als gewijzigd bij de 
wetten van 22 december 1970 en 12 juli 
1976, en 97 en 107 van de Grondwet, 

doordat het arrest, zonder te betwisten 
dat er ten deze tussen eiseres en de ge
meente Zellik een akkoord tot stand was 
gekomen waardoor eiseres werd belast 
met het aanleggen van een nieuwe 
woonwijk, akkoord dat ook de vestiging 

RET HOF; - Gelet op het bestre- van een recht van opstal door de ge
den arrest, op 22 maart 1983 door meente Zellik in het voordeel van eiseres 
het Hof van Beroep te Brussel ge- betrof, zonder te betwisten dat het in dit 
wezen; akkoord voorziene ontwerp van nieuwe 

woonwijk niet in strijd was met het op 
Over de twee middelen samen : het ogenblik van dit akkoord bestaande 
het eerste middel, ... ontwerp van gewestplan en met het als

dan bestaande gemeentelijk bijzonder 
het tweede middel, afgeleid uit de plan van aanleg, na te hebben vastge

schending van de artikelen 15 van het steld dat de gemeente Zellik op 1 januari 
koninklijk besluit van 3 oktober 1975 op 1977 ophield te bestaan en ingevolge de 
de gemeentefusies, 1, 2", van de wet van f · d 1 d 
30 december 1975 tot bekrachtiging van gemeente usies een ee gemeente wer 

van verweerster, de vordering van eise
de koninklijke besluiten genomen in uit- res, ertoe strekkende de tussen partijen 
voering van de wet van 23 juli 1971 be- bestaande overeenkomst te horen ont
treffende de gemeentefusies, 76 van de bonden verklaren en verweerster te ho
Gemeentewet van 30 maart 1836, inzon- ren veroordelen aan eiseres een schade
d __ er_h_e_i_d_h_e_t_ee_r_s_te_l_id_v_a_n_d_e_z_e_be_p_a_l_in_g_,_1 vergoeding van 36.137.598 frank te beta

len, omdat verweerster, volgens eiseres, 
nagelaten had voormelde overeenkomst 
aan de voogdijoverheid voor te leggen en 
alle nodige daden te stellen om de voog
dijprocedure tot een goed einde te bren
gen, als ongegrond afwijst op grond : 
« dat zelfs zo - quod non - het gebrek 
aan initiatief nadien vanwege (verweer
ster) zelf een fout sui generis zou uitma
ken - zoals omschreven door de eerste 
rechter - dan nog zou geen enkele fout 
aan (verweerster) kunnen worden verwe
ten, vermits laatstgenoemde niet enkel 
door de bevoegde minister werd verzocht 
zich opnieuw uit te spreken, maar - wat 
nog heel wat meer is en waarop Em (eise
res) en het vonnis a quo het antwoord 
schuldig blijven - in de volstrekte on
mogelijkheid verkeerde het project te be
houden, vermits - zoals al aangestipt -
kwestige percelen inmiddels in het na
tuurgebied waren ingedeeld krachtens 
het bij K.B. van 7 maart 1977 goedge
keurde gewestplan, zodat nadien door 
(verweerster) zelf geen beslissing meer 

(1) Cass., 9 mei 1985, A.R. nr. 6951 
(A.C., 1984-85, nr. 539); Raad van State, arres
ten nrs. 17553 van 2 april 1976 ( Verz. Arr. 
R.v.St., 1976; biz. 396) en 23832 van 20 dec. 
1984 (Rechtsk. Weekbl., 1985, kol. 1992 en vlg.); 
Pari. Bescheiden Senaat, zitting 1969-1970, 

. nr. 525, biz. 14. Raadp!. ook: VANDEN BORRE, 
Amenagement du territoire et urbanisme, 
druk 1978, biz. 17 tot 23; I'EREMANS, • Un plan 
d'amimagement inferieur peut-il deroger a un 
plan superieur? » in Seres, Rev. jurid. et 
econ. de J'urbanisme et de J'environnement, 
druk 1980, biz. 21 tot 39, en • De rechtsgevol
gen van de gewestplannen ten opzichte van 
andere ordeningsmaatregelen, hetzij verorde
nende, hetzij individuele •, in De Gemeente, 
1980, biz. 47 en vlg.; BoES « Ruimtelijke orde
ning en stedebouw », in Tijdschr. voor be
stuurswetenschappen en publiekrecht, 1981, 
biz. 166 tot 188, inzonderheid biz. 174 en 175; 
HEEREN, Juridische aspecten van het grondbe~ 
Jeid, druk 1982, biz. 66 tot 74; VEKEMAN, Ruim
telijke ordening en stedebouw, druk 1983, in
zonderheid nr. 28; WASTIELs, RoosENS en CROO· 
NENBERGHS, « Het arrest Steeno : een controver
sieel arrest? •, in De Gemeente, 1984, biz. 199 
tot 208. 
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kon worden genomen welke niet in over
eenstemming was met het intussen goed
gekeurde gewestplan; dat dit zodanig 
waar is dat - zoals reeds aangestipt -
bij K.B. van 25 mei 1979 het bijzonder 
plan van aanleg ambtshalve in herzie
ning werd gesteld om het met voormeld 
gewestplan in overeenstemming te bren
gen •, 

terw1jl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, wanneer. een gemeen

telijk bijzonder plan van aanleg bestaat, 
het enkele feit van het later van kracht 
worden van een gewestplan waarvan het 
territoriaal toepassingsgebied onder 
meer dit van het bijzonder plan van aan
leg omvat, niet voor gevolg heeft dat het 
betrokken bijzonder plan niet meer van 
toepassing is en dat verrichtingen, die 
niet zijn toegelaten door het gewestplan, 
maar wei door het bijzonder plan van 
aanleg, verboden zijn; het arrest derhal
ve ....,. hoewel het niet ontkent dat het 
project van aanleg van een nieuwe woon
wijk waarop het akkoord tussen eiseres 
en de gemeente Zellik betrekking had, 
niet in strijd was met de bepalingen van 
het alsdan toepasselijk gemeentelijk bij
zonder plan van aanleg en met deze van 
het alsdan toepasselijke ontwerp van ge
westplan, en hoewel het vaststelt dat dit 
bijzonder plan van aanleg pas bij ko
ninklijk besluit van 25 mei 1979 ambts
halve in herziening werd gesteld - door 
niettemin te oordelen dat verweerster in 
de volstrekte onmogelijkheid verkeerde 
voormeld project te behouden, nu de be
trokken percelen in het natuurgebied 
werden ingedeeld door het gewestplan 
dat, ter vervanging van het voorheen be
staand ontwerp van gewestplan, werd 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 
maart 1977, ten onrechte te kennen geeft 
dat het enkele feit van het in werking 
treden van een gewestplan tot gevolg 
heeft dat verrichtingen die in strijd met 
dit gewestplan zijn, maar in overeen
stemming met de bepalingen van een 
voorheen bestaand gemeentelijk bijzon
der plan van aanleg, verboden zijn 
(schending van de artikelen 2, § 1, inzon
derheid het derde lid, van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en de stedebouw, 
als gewijzigd bij de wet van 22 december 
1970, en 43 van deze wet van 29 maart 
1962, als gewijzigd bij de wetten van 22 
december 1970 en van 12 juli 1976) : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster tegen het 

tweede middel opgeworpen en hier
uit afgeleid dat het middel tegen ten 
overvloede gegeven redenen van het 
arrest is gericht : 

Overwegende dat het arrest in de 
in het middel geciteerde considerans 
oordeelt dat in geen enkele veron
derstelling ten nadele van verweer
ster enige fout in aanmer king kan 
worden genomen, vermits zij zich in 
de volstrekte onmogelijkheid bevond 
het litigieuze bouwproject te behou
den, nu de percelen in kwestie in
middels, krachtens het goedgekeur
de gewestplan, in het natuurgebied 
waren ingedeeld en verweerster 
geen beslissing meer kon nemen die 
niet in overeenstemming met het 
gewestplan was; 

Overwegende dat de bedoelde con
siderans geen ten overvloede gege
ven maar een zelfstandig motief uit
maakt, nu hij, volgens het arrest, op 
zichzelf de beslissing tot afwijzing 
van de vordering ·van eiseres tot 
ontbinding van de beweerde over
eenkomst met schadevergoeding 
verantwoordt; 

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

Wat het eerste onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het derde onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw een rangorde instelt 
tussen de diverse plannen van aan
leg; dat de goedkeuring van een 
plan van een hoger niveau van 
rechtswege de ermee strijdige voor
schriften van een lager plan opheft; 

Dat derhalve, door het feit dat een 
later gewestplan verbindende kracht 
verwerft, de daarmee strijdige voor
schriften van een vroeger goedge
keurd bijzonder plan van aanleg 
hun rechtskracht verliezen; 
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Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel van het 
tweede middel en het eerste middel 
betreft: 

Dat het tweede onderdeel van het 
tweede middel en het eerste middel 
derhalve niet tot cassatie kunnen 
leiden en mitsdien, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk zijn; 

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

13 september 1985 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Rauws, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 24 

1' KAMER - 13 september 1985 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - ART. 445 KH. - OVER
EENKOMST NIETIG EN ZONDER GEVOLG MET 
BETREKKING TOT DE BOEDEL - GEVOLG 
VAN DE NIETIGVERKLARING. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - ART. 445 KH. - OVER
DRACHT VAN GOEDEREN NIETIG VERKLAARD 
- GEVOLG. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LI~K AKKOORD - ART. 445 KH. - OVER
DRACHT VAN GOEDEREN NIETIG VERKLAARD 
- TERUGGAVE- BEGRIP. 

1" Wanneer een overeenkoinst op grand 
van art. 445 Kh. nietig en zonder ge-

volg wordt verklaard met betrekking 
tot de boedel, moet de toestand die be
stand v66r het sluiten van de overeen
komst worden hersteld. Wanneer het 
gaat om een overdracht van goederen 
bestaat het herstel van de vorige toe
stand, in de teruggave van die goede
ren of, indien teruggave niet mogelijk 
is, in betaling van de waarde van de · 
goederen. Een veroordeling tot terug
gave van de goederen kan niet samen
gaan met een veroordeling tot betaling 
van hun waarde bij wijze van herstel 
in de vorige toestand. 

2" Wanneer het gaat om een overdracht 
van goederen die op grand van art. 445 
Kh. nietig is verklaard, bestaat het 
herstel in de vorige toestand, in de te
ruggave van die goederen of, indien te
ruggave niet mogelijk is, in betaling 
van de waarde van de goederen. 

3" Wanneer het gaat om een overdracht 
van goederen, die op grand van art. 
445 Kh. nietig is verklaard, kan de ver
oordeling tot teruggave van de goede
ren niet samengaan met een veroorde
Jing tot betaling van hun waarde bij 
wijze van herstel in de vorige toestand 
(1). 

(INRACO B.V., VENN. NAAR NEDERLANDS RECHT 
T. MR. ROTSAERT PH. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4668) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 445, inzonderheid 
eerste en tweede lid, van de wet van 18 
april 1851 op het faillissement, de bank
breuk en de opschorting van betaling, 

(1) Wanneer teruggave in natura mogelijk 
is, doch de boedel niet volledig in de toestand 
brengt waarin hij zou gebleven of gekomen 
zijn, kan daarnaast nog een geldelijke schade
vergoeding door de curator worden gevorderd 
volgens de regels van het gemeen recht over
eenkomstig artt. 1382 en 1383 B.W. die even
wei de bewijslevering van een fout vereisen; 
zie DE PAGE, Traite de droit civil beige, d. II, 
nr. 818; MERSCH M., • La periode suspecte », in 
Les creanciers et le droit de la faillite, biz. 655. 
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dat boek III van bet Wetboek van Koop
handel vormt, 

doordat bet arrest, met bevestiging 
van bet vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel te Hasselt van 3 september 
1981, zegt voor recht dat de overdracht 
van 2.229 aandelen in de N.V. Monimmo, 
door de gefailleerde John Manard aan ei
seres tegen betaling van een frank, nie
tig is en zonder gevolg ten aanzien van 
de boedel voor bet aandeel van de gefail
leerde, namelijk de helft, en dientenge
volge eiseres veroordeelt tot betaling aan 
de verweerders van de tegenwaarde van 
de aandelen op bet ogenblik van de ver
koop, gelijk aan bet bedrag van 
11.125.000 frank, vermeerderd met de in
teresten, op grand : « dat in geval van 
vernietiging van de verkoop op grand 
van artikel 445, tweede lid, van de Fail
lissementswet, de curatoren niet aileen 
aanspraak kunnen maken op teruggave 
van de onder kosteloze titel in eigendom 
overgedragen goederen, maar dat zij oak 
terecht aanspraak maken op bet herstel 
van de boedel in al zijn rechten zoals de
ze bestonden op de dag dat de over
dracht in strijd met de bepalingen van 
artikel 445, tweede lid, van de Faillisse
mentswet geschied is; dat, met andere 
woorden, niet kan worden volstaan met 
de teruggave van de ondertussen waar
deloos geworden aandelen, maar dat de 
tegenwaarde die deze aandelen hadden 
op de dag van de overdracht dient te 
worden terugbetaald aan de failliete hoe
del; dat de vordering van de curatoren, 
in zoverre zij strekt tot bet bekomen van 
de volledige teruggave met inbegrip van 
de rei:He waarde van de aandelen op de 
dag van de verkoop, gegrond voorkomt », 

terwijl de met toepassing van artikel 
445, tweede lid, van de Faillissementswet 
uitgesproken nietigverklaring of niet
tegenwerpelijkheid ten aanzien van de 
boedel van een overeenkomst, hetzij on
der kosteloze titel, hetzij onder bezwa
rende titel indien de waarde van hetgeen 
de gefailleerde heeft gegeven de waarde 
van hetgeen hij daarvoor heeft ontvan
gen, merkelijk overtreft, verricht sedert 
bet tijdstip van bet ophouden te betalen 
of binnen de tien dagen die dat tijdstip 
zijn voorafgegaan, slechts tot gevolg kan 
hebben dat de goederen die de medecon
tractant van de gefailleerde ontvangen 
heeft en zich nag in dezelfde toestand in 
zijn vermogen bevinden, moeten worden 
teruggegeven; bet arrest derhalve, door 
eiseres te veroordelen tot betaling van 
de tegenwaarde van de goederen op bet 
tijdstip van de overeenkomst hoewel, val-

gens de vaststellingen van bet arrest, te
ruggave nag mogelijk was, de voornoem
de wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat, wanneer een 
overeenkomst op grond van artikel 
445 van het Wetboek van Koophan
del nietig en zonder gevolg met be
trekking tot de boedel wordt ver
klaard, dit meebrengt dat de toe
stand die bestond v66r het sluiten 
van de overeenkomst, moet worden 
hersteld; dat het herstel in de vorige 
toestand, wanneer het gaat om een 
overdracht van goederen, bestaat in 
de teruggave van de goederen of, in
dien teruggave niet mogelijk is, in 
betaling van de waarde van de goe
deren; dat een veroordeling tot te
ruggave van de goederen niet kan 
samengaan met een veroordeling tot 
betaling van hun waarde bij wijze 
van herstel in de vorige toestand; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de curators krachtens arti
kel 445 van het Wetboek van Koop
handel niet aileen aanspraak kun
nen maken op teruggave van de 
onder kosteloze titel in eigendom 
overgedragen goederen, maar dat ze 
terecht ook aanspraak maken op 
het herstel van de boedel in al zijn 
rechten, zoals deze bestonden op de 
dag van de overdracht en dat niet 
kan worden volstaan met de terug
gave van de ondertussen waardeloos 

. geworden aandelen, maar dat de te
genwaarde die deze goederen had
den op de dag van de overdracht, 
dient te worden terugbetaald aan de 
failliete boedel; dat het arrest beslist 
dat de vordering van de curators, in 
zoverre ze strekt tot voiledige terug
gave met inbegrip van de reiHe 
waarde van de aandelen op de dag 
van de verkoop, gegrond voorkomt; 

Overwegende dat het arrest aldus 
niet aileen beslist dat de aandelen 
moeten worden teruggegeven, wat 
neerkomt op herstel in de vorige 
toestand; dat het ook beslist dat 
eveneens ten laste van eiseres die
nen te worden gelegd de risico's die 
aan de eigendom van de aandelen 
verbonden waren en na de over
dracht werkelijheid geworden zijn; 
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dat het arrest zodoende, hoewel het 
krachtens artikel 445 van het Wet
hoek van Koophandel de overdracht 
nietig en zonder gevolg verklaart, 
wat inhoudt dat, met betrekking tot 
de boedel, de gefailleerde moet wor
den geacht eigenaar van de aande
len te zijn gebleven, zodat hij daar
van de risico's moest dragen, niette
min, bij wijze van herstel in de 
vorige toestand, de risico's ten laste 
van eiseres legt; dat dit laatste niet 
uit de enkele, uit artikel 445 van het 
Wetboek van Koophandel voortvloei
ende verplichting van herstel in de 
vorige toestand volgt; dat het arrest 
derhalve, door aileen op grond van 
artikel 445 van het Wetboek van 
Koophandel de aan de eigendom 
van de aandelen verbonden risico's 
ten laste van eiseres te leggen, die 
wettelijke bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het tweede mid

del niet tot ruimere. cassatie kan lei
den; 

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. 

13 september 1985 - 1• kamer- Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal- Advocaat: 
mr. Nelissen Grade. 

Nr. 25 
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BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR

GERLIJKE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGD-

HElD - ONTBINDING VAN HET HUWELIJK 
DOOR ECHTSCHEIDING BIJ ONDERLINGE TOE
STEMMING - BESTUUR OVER DE PERSOON 
EN DE GOEDEREN VAN DE KINDEREN - WIJ
ZIGING VAN HET BEZOEKRECHT - JEUGD
RECHTBANK BEVOEGD. 

De vordering van de ouders tot wijziging 
van het bezoekrecht na ontbinding van 
het huwelijk door echtscheiding bij on
derlinge toestemming ressorteert on
der de bevoegdheid van de jeugdrecht
bank (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE

ROEP TE ANTWERPEN, V ... T. S ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4821) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 28 januari 1985 
door de voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen ge
troffen; 

Overwegende dat uit de bestreden 
beschikking blijkt dat A. .. V ... en 
H... S ... uit de echt gescheiden zijn 
door onderlinge toestemming, dat zij 
overeenkomstig artikel 1288 van het 
Gerechtelijk Wetboek hun overeen
komst omtrent het bestuur over de 
persoon van de kinderen en het 
recht van bezoek bij geschrift 
hadden vastgelegd, en dat V... het 
bezoekrecht anders wil zien regelen; 

Overwegende dat een incident is 
gerezen in verband met de toebede
ling van de zaak aan de burgerlijke 
kamer van de rechtbank van eerste 
aanleg of aan de jeugdrechtbank; 
dat de voorzitter van de rechtbank, 
met toepassing van artikel 88, § 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek, uit
spraak heeft gedaan bij beschikking 
en heeft beslist dat de zaak aan de 
burgerlijke kamer wordt toegewe
zen; 

Over het middel, onder meer hieruit 
afgeleid : de bestreden beschikking hul-

(1) Raadpl. Cass., 14 mei 1984, A.R. nr. 4314 
(A. C., 1983-84, nr_ 520), R. W., 1984-85, kol. 126, 
en noot Laenens J.; J.T., 1984, biz. 614 en noot 
A.K. 
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digt een standpunt dat strijdig is met de 
interpretatie te geven aan artikel 302, 
laatste lid, van de wet van 8 april 1965 
op de jeugdbescherming (lees: van het 
Burgerlijk Wetboek). Dit artikel legt de 
bevoegdheid vast van de jeugdrechtbank 
om na de echtscheiding in alle gevallen 
in het belang van de kinderen anders te 
beslissen aangaande het bestuur over 
hun persoon. Het hoeft geen betoog dat 
het bezoekrecht nauw aanleunt bij het 
hoederecht, waarvan het een uitvloeisel 
is. Door de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming wordt een 
jeugdrechtbank ingesteld die, naar de 
bedoeling van de wetgever, bijzonder er
varen moet zijn om over de jeugdaange
legenheden te oordelen en over daartoe 
geeigende middelen moet beschikken. 
Het strookt dan ook met de wil van de 
wetgever dat de geschillen betreffende 
minderjarige kinderen, ook die ontstaan 
na echtscheiding bij onderlinge toestem
ming, ter beslechting enkel aan de 
jeugdrechtbank worden opgedragen: 

OveiWegende dat artikel 302 van 
het Burgerlijk Wetboek, vervangen 
bij de wet van 8 april 1965 en aange
vuld bij de wet van 1 juli 1974, han
delt over het bestuur over de per
soon van de kinderen; dat de eerste 
twee leden van dat artikel enkel de 
echtscheiding op grond van bepaal
de feiten of van de feitelijke schei
ding bedoeld in artikel 232 van het 
Burgerlijk Wetboek betreffen; dat 
het derde lid van voormeld artikel 
302 luidt: « De jeugdrechtbank kan 
evenwel in alle gevallen in het be
lang van de kinderen anders beslis
sen, hetzij op verzoek van de parti
jen of van een ervan, hetzij van de 
procureur des Konings »; 

OveiWegende dat het Gerechtelijk 
Wetboek een onderscheid maakt 
tussen enerzijds de geschillen van 
bevoegdheid die behandeld worden 
in deel III, titel IV, en beslist wor
den door de arrondissementsrecht
bank, en anderzijds de incidenten, 
zij het van bevoegdheid, in verband 
met de verdeling van de burgerlijke 
zaken onder de afdelingen, kamers 
of rechters van een zelfde rechtbank 
van eerste aanleg, behandeld in arti
kel 88, § 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

OveiWegende dat bij de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugd
bescherming een jeugdrechtbank 
wordt ingesteld die naar de bedoe
ling van de wetgever bijzonder erva
ren moet zijn om over jeugdaangele
genheden te oordelen en over daar
toe geeigende middelen moet be
schikken; 

OveiWegende dat het met de wil 
van de wetgever strookt dat na echt
scheiding de jeugdrechter de wijzi
ging van het bezoekrecht behandelt, 
onverschillig of de echtscheiding het 
gevolg is van bepaalde feiten, de fei
telijke scheiding of onderlinge toe
stemming; 

Dat die wil van de wetgever ook 
tot uiting komt in de bepaling van 
artikel 302, laatste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beschikking; zegt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beschikking; houdt de kosten aan 
en laat het oordeel daaromtrent aan 
de feitenrechter over; veiWijst de 
zaak naar de J eugdrechtbank van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen. 

13 september 1985 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal. 

Nr. 26 

3• KAMER - 16 september 1985 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAFZA

KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
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BESLISSING VAN DE STRAFRECHTER OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GROND
SLAG EN GRENZEN VAN HET RECHTERLIJK 
GEWIJSDE 

De beslissing van de strafrechter op de 
burgerlijke rechtsvordering heeft, be
houdens de bij de wet bepaalde uitzon
deringen, slechts gezag van rechterlijk 
gewijsde binnen de perken van artikel 
23 Ger. W.; z1j heeft dus slechts gezag 
tussen dezelfde partijen (1). (Art. 4 wet 
17 april 1878.) 

(SECURITAS N.V. T. JANSSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4731) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1984 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 6, lid 1, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend op 4 november 1950 te Rome en 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
14 lid 1 van het lnternationaal Verdrag 
in~ake burgerrechten en politieke rech
ten, opgemaakt te New York op 16 (lees: 
19) december 1966 en goedgekeurd door 
de wet van 15 mei 1981, 360 van het Wet
hoek van Strafvordering, gewijzigd bij de 
wet van 26 februari 1981, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 2, 23, 25, 26 van het Gerechte
lijk Wetboek, 46, § 2, van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd 
bij de wet van 7 juli 1978, en van de al
gemene rechtsbeginselen van het gezag 
van gewijsde in strafzaken en van het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest zegt dat Vyt Jozef, 
overleden echtgenoot van verweerster, 
op 16 oktober 1980 het slachtoffer was 
van een arbeidsongeval in de zin van ar
tikel 8 van de Arbeidsongevallenwet, met 
de dood als gevolg op 28 november 1980, 
en dienvolgens eiseres, in haar hoedanig-

(1) Cass., 15 sept. 1966 (A.C., 1967, 63) met 
noot 1; Cass., 11 sept. 1969 (A.C., 1970, ~6). Zie 
omtrent het begrip « dezelfde parb]en » : 
Cass., 14 mei 1982, A.R. nr. 3372 (A.C., 1981-82, 
nr. 548) en 30 mei 1983, A.R. nr. 3814 
(A.C., Hl82-83, nr. 537). 

heid van arbeidsongevallenverzekeraar, 
veroordeelt te betalen aan verweerster, 
overlevende echtgenote, de begrafenis
kosten, de sommen en jaarrenten door 
de Arbeidsongevallenwet bepaald, op de 
volgende gronden : verweerster stelt 
" dat de zelfmoord gepleegd door de ge
troffene op 28 november 1980, in recht
streeks verband staat met het ongeval 
op 16 oktober 1980 overkomen. De cor
rectionele rechtbank stelde dit oorzake
lijk verband vast in een vonnis uitge
sproken op 10 november 1983, dat kracht 
van gewijsde heeft verworven. (Eiseres) 
werpt op dat het vonnis van de correcti
onele rechtbank niet relevant is. Uit de 
overgelegde bescheiden blijkt dat de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen, bij 
vonnis van 10 november 1983, dat kracht 
van gewijsde heeft verworven, de derde 
aansprakelijke partij heeft veroordeeld 
wegens : " Door gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg, maar zonder het oog
merk om de persoon van een ander aan 
te randen, onopzettelijk de dood te heb
ben veroorzaakt van Vyt Jozef ". Voor
eerst dient te worden vastgesteld dat de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 
betreffende het gerechtelijk gewijsde 
geen toepassing vinden voor het rechter
lijk gewijsde in strafzaken. Het gezag 
van gewijsde in strafzaken geldt niet ai
leen voor het dispositief, doch ook voor 
alles wat zeker en noodzakelijk gevon
nist is. Het slaat dus noodzakelijkerwijze 
op al de kwalificaties van de gevonniste 
feiten. In casu heeft de strafrechter defi
nitief " noodzakelijk en zeker " beslist 
dat het overlijden van de heer Vyt Jozef, 
op 28 november 1980, veroorzaakt werd 
door het ongeval van 16 oktober 1980. 
Dit gezag van gewijsde geldt " erga om
nes ". Bijgevolg staat het in casu "erg a 
omnes" vast dat de dood door zelfmoord, 
gepleegd door de getroffene op 28 no
vember 1980, hetzij ongeveer een maand 
na het ongeval, in rechtstreeks oorzake
lijk verband staat met dit ongeval, waar
van het karakter van arbeidsongeval, in 
de zin van artikel 8 van de Arbeidsonge
vallenwet, niet wordt betwist. Dienvol
gens moet het overlijden van getroffene 
geacht worden te zijn veroorzaakt door 
het arbeidsongeval en zijn alle aange
haalde discussies nopens de waarde van 
de tussengekomen psychiatrische advie
zen niet ter zake. (Eiseres) werpt even 
ten onrechte op dat, ingevolge de ophef
fing van het keuzerecht van de rechtheb
benden van een getroffene door een ar
beidsongeval, met de procedure in ge
meen recht geen rekening kan worden 
gehouden. Niettegenstaande de wetsver-
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zekeraar in elk geval gehouden is tot be
taling van de wettelijke vergoedingen 
(art. 46, § 2), belet dit niet dat de recht
hebbende gerechtigd blijft in gemeen 
recht de schadevergoeding te vorderen 
die geen betrekking heeft op de vergoe
ding van de lichamelijke schade zoals zij 
gedekt is door de wet. De vordering in 
gemeen recht was beperkt tot het vorde
ren van een frank ten provisionele titel. 
(Eiseres) is derhalve gehouden aan (ver
weerster), overlevende echtgenote van 
getroffene, tot betalen van de arbeidson
gevallenvergoedingen welke haar over
eenkomstig de Arbeidsongevallenwet toe
komen •, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
van 10 november 1983 van de elfde cor
rectionele kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen enkel uit
spraak heeft gedaan over de onvrijwilli
ge doding van Vyt Jozef op burgerlijk ge
bied tussen de burgerlijke partijen Jans
sens Jeanette, Vyt Eddy en verweerders 
Melj ado Myriam en de naamloze ven
nootschap « Rucanor Belgium •; het 
openbaar ministerie geen partij meer 
was ter zake, daar het geen hoger be
roep had aangetekend, zodat het vonnis 
van 10 november 1983 zich niet uit
spreekt over de strafvordering en derhal
ve geen gezag van gewijsde « erga om
nes » heeft; het arrest dientengevolge, 
door dit vonnis van 10 november 1983 als 
rechterlijk gewijsde tegenstelbaar te ver
klaren betreffende de kwalificatie van 
onvrijwillige doding van Vyt Jozef, alhoe
wel eiseres geen partij was in dit vonnis, 
de regels van het rechterlijk gewijsde 
miskent; immers, het rechterlijk gewijs
de van een vonnis, gewezen door een 
strafrechtbank, enkel over de burgerlijke 
vordering, slechts betrekkelijk gezag van 
gewijsde heeft (schending van de artike
len 360 van het Wetboek van Strafvorde
ring en 4 van de wet van 17 april 1878, 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
gezag van gewijsde in strafzaken, en 
voor zoveel nodig van de artikelen 2, 23, 
25, 26 van het Gerechtelijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 4 van de 

wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering er zich tegen 
verzet dat de (definitieve) beslissin
gen betreffende de strafvordering 
nog opnieuw ter sprake worden ge
bracht ter gelegenheid van een bur-

g~rlijk proces; dat zodanige beslis
singen << erga omnes » gezag van 
rechterlijk gewijsde hebben; 

Overwegende dat de beslissingen 
van de strafrechter op de burger
lijke rechtsvordering, die met toe
passing van artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 terzelfder tijd als 
de strafvordering voor hem wordt 
vervolgd, buiten de bij de wet be
paalde uitzonderingen die ten deze 
geen toepassing vinden, daarente
gen slechts gezag van rechterlijk ge
wijsde hebben binnen de perken 
van artikel 23 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat met name vereist dat 
de vordering tussen dezelfde par
tijen bestaat; 

Overwegende dat, zowel uit het 
arrest als uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
eiseres geen partij was in het ge
ding dat beslist is door het vonnis 
van 10 november 1983 van de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

· Overwegende dat hieruit volgt dat 
eiseres, in haar hoedanigheid van 
arbeidsongevallenverzekeraar, nog 
alle verweermiddelen kon aanwen
den tegen de door verweerster in
gestelde vordering; 

Overwegende dat het arrest, door 
het verweer van eiseres te verwer
pen op grond dat « erga omnes » 
werd vastgesteld dat « de dood door 
zelfmoord gepleegd door de getroffe
ne op 28 november 1980, hetzij onge
veer een maand na het ongeval, in 
rechtstreeks oorzakelijk verband 
staat met dit ongeval waarvan het 
karakter van arbeidsongeval, in de 
zin van artikel 8 van de Arbeidson
gevallenwet niet wordt betwist » en 
dat, dientengevolge, << alle aange
haalde discussies nopens de waarde 
van de tussengekomen psychia
trische adviezen », ten deze niet re
levant zijn, het aangewezen alge
meen rechtsbeginsel en artikel 4 
van de voorafgaande titel van 
het W etboek van Strafvordering 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hager beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; gelet op artlkel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Antwerpen. 

16 september 1985 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 27 

3' KAMER - 16 september 1985 

1° ARBEIDSONGEVAL - REGRESVORDE
RING VAN DE VERZEKERAAR- GRENS. 

2° ARBEIDSONGEVAL - REGRESVORDE
RING VAN DE VERZEKERAAR - SOCIALE-ZE
KERHEIDSBIJDRAGE OP DE ARBEIDSONGE
VALLENVERGOEDING. 

1 • De regresvordering die de arbeidson
gevallenverzekeraar kan instellen te
gen de voor het arbeidsongeval aan
sprakelijke, mag het bedrag niet over
treffen van de schadeloosstelling die 
de getroffene voor dezelfde schade val
gens het gemeen recht zou hebben 
kunnen verkrijgen (1). (Art. 47 Ar
beidsongevallenwet.) 

2" De arbeidsongevallenverzekeraar kan 
de sociale-zekerheidsbijdrage die hij 
op de arbeidsongevallenvergoeding 
van de getroffene heeft afgehouden en 
aan de bevoegde sociale-zekerheidsin
stelling heeft betaald, van de voor het 
ongeval aansprakelijke of diens verze
keraar terugvorderen, in zoverre deze 

aansprakelijke niet meer behoeft te 
betalen dan hetgeen hij volgens het 
gemeen recht verschuldigd is (2). (Art. 
47 Arbeidsongevallenwet.) 

(ROYALE BELGE N.V. T. VERZEKERINGSKAS 
VOOR ARBEIDSONGEVALLEN SECUREX) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft 
gezegd: 

1. Het hof van beroep veroordeelt de 
verzekeraar van de voor een arbeidson
geval aansprakelijke tot betaling aan de 
arbeidsongevallenverzekeraar van de so
ciale-zekerheidsbijdrage die deze laatste 
heeft afgehouden op de aan de getroffe
ne verschuldigde arbeidsongevallenver
goeding. 

De arbeidsongevallenverzekeraar is 
verplicht de werknemersbijdrage voor 
sociale zekerheid af te houden op de ar
beidsongevallenvergoedingen en ze te be
talen aan de bevoegde sociale-zeker-
heidsinstelling, met toepassing van arti
kel 43 van de Arbeidsongevallenwet en 
van de artikelen 31 en 32 van het ko
ninklijk besluit van 21 december 1971. 

Rechtsgrond voor de regresvordering 
van de arbeidsongevallenverzekeraar is 
artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet, 
krachtens welke de verzekeraar een 
rechtsvordering kan instellen « tegen de 
voor het arbeidsongeval aansprakelijke, 
tot beloop van wat (hij) krachtens artikel 
46, § 2, eerste lid, - d.w.z. als arbeidson
gevallenvergoedingen - betaald » heeft. 
Hij wordt gesubrogeerd « in de rechten 
die de getroffene of zijn rechthebbenden, 
bij niet-vergoeding overeenkomstig arti
kel 46, § 2, eerste lid, krachtens het ge
mene recht hadden kunnen uitoefenen "· 

2. Voor het hof van beroep is de vraag 
of de getroffene van degene die voor het 
ongeval aansprakelijk is, in gemeen 
recht ook de betaling kan vorderen van 
de sociale-zekerheidsbijdrage die hij 
op de arbeidsongevallenvergoeding ver
schuldigd is. Het beantwoordt deze vraag 
bevestigend, omdat er naar zijn mening 
een fundamenteel verschil bestaat naar
gelang het ongeval al dan niet een ar
beidsongeval is. Is het geen arbeidsonge
val, dan « behoudt het slachtoffer, door 
de gelijkschakeling van de niet gewerkte 
dagen met arbeidsdagen, de voordelen 
van de sociale wetgeving, ondanks het 

------------------1 feit dat er geen sociale bijdragen gestort 
worden ». Gaat het daarentegen om een 

(1) Cass., 19 okt. 1982, A.R. nr. 7303 I-----------------
(A.C., 1982-83, nr. 121) en 21 maart 1984, A.R. 
nr. 3364 (A.C., 1983-84, nr 416). (2) Zie concl. O.M. 
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arbeidsongeval, dan • moeten de sociale geen geval mag daarbij rekening worden 
bijdragen wel betaald worden opdat de gehouden met de sociale-zekerheidsbij
sociale voordelen behouden blijven ... drage die de getroffene op de arbeidson
Het is duidelijk dat het slachtoffer in dit gevallenvergoeding verschuldigd is. Die 
laatste geval deze uitgave van de sociale last heeft niets te maken met de bepa
bijdragen in zijn loonverlies mag begrij- ling van het loonverlies voor de bereke
pen en hiervoor een vergoeding vorderen ning van de gemeenrechtelijke schade
in het raam van zijn vordering tegen de vergoeding. 
verantwoordelijke derde ». In tegenstelling tot deze laatste is de 

3. In de eerste plaats moet de draag- arbeidsongevallenvergoeding een forfai
wijdte van de vraagstelling zoals zij door taire vergoeding waarvan de bereke
het hof van beroep is geformuleerd, dui- ningswijze uitsluitend wordt bepaald 
delijk worden omlijnd. door de Arbeidsongevallenwet. In begin-

Ret is natuurlijk juist dat de regres- sel bedraagt zij een percentage van het 
vordering van de arbeidsongevallenver- basisloon. De wet verplicht de getroffene 
zekeraar niet verder kan reiken dan het- bovendien een deel van die vergoeding 
geen de getroffene kan vorderen van af te staan aan de sociale zekerheid. Die 
degene die voor het ongeval aansprake- verplichting leidt uiteraard tot een ver
lijk is (3). In die zin moet het bedrag van mindering van de voor de getroffene be
de sociale-zekerheidsbijdrage op de ar- schikbare vergoeding. Maar deze vermin
beidsongevallenvergoeding wel begrepen dering heeft, evenmin als de bereke
zijn in de gemeenrechtelijke schadever- ningswijze zelf van de arbeidsongeval
goeding die de aansprakelijke verschul- lenvergoeding, geen invloed op de vast
digd is. stelling van de gemeenrechtelijke scha-

devergoeding en derhalve evenmin op de 
Maar men mag het niet zo verstaan vergoedingsverplichting van degene die 

dat de vraag is of de getroffene in ge- voor het ongeval aansprakelijk is. Diens 
meen recht, naast zijn schadevergoeding verplichting mag niet worden verzwaard 
wegens arbeidsongeschiktheid, ook nog door de gemeenrechtelijke vergoeding te 
eens betaling kan vorderen van de so- verhogen met de door de getroffene ver
ciale-zekerheidsbijdrage die hij op de ar- schuldigde sociale-zekerheidsbijdrage op 
beidsongevallenvergoeding verschuldigd zijn arbeidsongevallenvergoeding; maar 
is, of dat die bijdrage een element van zijn verplichting mag evenmin worden 
de gemeenrechtelijke vergoeding vormt. verlicht door hem te ontslaan van beta-

Gemeenrechtelijke schadevergoeding ling van het gedeelte van de gemeen
en arbeidsongevallenvergoeding zijn rechtelijke vergoeding dat met het be
twee totaal van elkaar verschillende ver- drag van die bijdrage overeenstemt. 
goedingen, ook wanneer zij dezelfde 
schade dekken. 4. Is het uitgangspunt van de redene-

ring van bet hof van beroep maar juist 
De eerste vergoedt de werkelijk gele- indien de draagwijdte ervan nauwkeurig 

den schade die bet ongeval heeft veroor- wordt bepaald, dan zijn de redenen 
zaakt. Wanneer die schade bestaat in waarop zijn beslissing steunt, in elk ge
loonverlies voor bet slachtoffer, moet de val verkeerd. Ten onrechte meent het 
rechter trachten het werkelijke verlies 1-----------.;.... _____ _ 
aan inkomen zo nauwkeurig mogelijk te 
ramen en het bedrag van de vergoeding 
zo juist mogelijk met dit verlies laten 
overeenkomen. Daarbij moet dan wel 
worden overwogen of de lasten die op 
het loon drukken - zoals de sociale-ze
kerheidsbijdrage -, mede in aanmer
king mogen worden genomen voor de be
rekening van de vergoeding (4). Maar in 

troffene (Cass., 18 feb. 1975, A.C., 1975, 682), 
dan wei om de arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene zelf, en te dien aanzien wordt de 
blijvende vaak van de tijdelijke ongeschikt
heid onderscheiden. '(Zie omtrent de blijvende 
ongeschiktheid : Cass., 7 april 1983, A.R. 
nr. 6797, A.C., 1982-83, nr. 424; Cass., 5 sept. 
1984, A.R. nr. 3603, A.C., 1984-85, nr. 11; om
trent de tijdelijke ongeschiktheid : Cass., 24 
feb. 1975, A.C., 1975, 711; Cass., 19 feb. 1985, -----------------1 A.R. nr. 8186, (A.C., 1984-85, nr. 368). Het 

(3) Cass., 19 okt. 1982, A.R. nr. 7303 
(A.C., 1982-83, nr. 121) en 21 maart 1984, A.R. 
nr. 3364 (A.C., 1983-84, nr. 416). 

(4) De rechtspraak van het Hof maakt daar
bij onderscheid naargelang het gaat om de 
aanspraken van de rechthebbenden van de ge-

arrest van 3 oktober 1984, A.R. nr. 3638 
(A.C., 1984-85, nr. 85), oordeelt zowel t.a.v. de 
blijvende als van de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid, dat « de schadevergoeding wegens 
derving van bedrijfsinkomsten niet mag 
worden berekend op basis van het brutoloon, 
tenzij de rechter vaststelt dat het bedrag van 
de op de vergoeding te betalen lasten gelijk is 
aan de lasten op het loon van de getroffene ». 
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dat de sociale-zekerheidsbijdragen op de loon. Zo de wetgever de vrijwaring van 
arbeidsongevallenvergoedingen worden de sociale-zekerheidsrechten op het oog 
afgehouden om aan de getroffene het be- had gehad, had hij moeten voorschrijven 
houd van de sociale-zekerheidsrechten te dat niet alleen de werknemersbijdrage, 
verzekeren. De geschiedenis van artikel maar ook de vee! hogere bijdrage van de 
43 van de Arbeidsongevallenwet toont werkgever moest worden betaald. 
aan dat deze afhouding om een gans an- 5. Om gerechtigd te zijn op de voorde-
dere reden is voorgeschreven. len van de sociale zekerheid moet de 

Artikel 43 is overgenomen van artikel werknemer in beginsel arbeid in loon
llbis van de gecoordineerde wetten van dienst verrichten of hebben verricht. 
28 september 1931, waarin het is inge- Blijft de door een arbeidsongeval getrof
voegd bij de wet van 10 juli 1951. fene aan het werk, dan blijft hij meteen 

Tijdens de voorbereiding van deze wet gerechtigd. Moet hij zijn arbeid geheel 
stelde kamerlid Humblet voor het basis- of gedeeltelijk stopzetten, dan worden de 
loon dat voor de vaststelling van het be- dagen waarop hij geen arbeid verricht, 
drag van de arbeidsongevallenvergoe- door de toepasselijke wetgeving met ar
ding in aanmerking wordt genomen, te beidsdagen gelijkgesteld zonder dat 
verminderen met de afhouding voor so- daarbij als voorwaarde wordt gesteld dat 
ciale zekerheid en de bedrijfsvoorhef- sociale-zekerheidsbijdragen voor die da
fing, wat dus erop zou neerkomen dat de gen zijn betaald. 
arbeidsongevallenvergoeding op het net- Luidens artikel 41 van de Kinderbij
toloon zou worden berekend (5). De Ka- slagwet werknemers wordt de kinderbij
mercommissie gaf er echter de voorkeur slag verleend « voor elke werkelijk vol
aan dat een afhouding op de vergoeding brachte arbeidsdag van ten minste drie 
in plaats van op het basisloon zou wor- uren ». Met werkelijk volbrachte arbeids
den toegepast (6). Deze voorkeur werd dagen worden, volgens het tweede lid, a, 
door de regering geconcretiseerd in een van dit artikel, gelijkgesteld « de dagen 
amendement dat verantwoord werd als gedurende welke geen enkele arbeids
volgt : prestatie werd geleverd wegens ziekte of 

« De regering erkent dat enige ver- ongeval », dus ook bij arbeidsongeval. 
zachting dient aangebracht in het begin- Om op werkloosheidsuitkering gerech
sel van volledige vergoeding ten einde te tigd te zijn moet de werkloze het aantal 
voorkomen dat de verongelukte in feite arbeidsdagen bepaald in de artikelen 118 
een hogere vergoeding zou trekken, dan tot 120 van het Werkloosheidsbesluit in 
het loon dat hij v66r het ongeval ver- aanmerking kunnen doen nemen. Artikel 
diende. 122, eerste lid, 1", stelt met arbeidsdagen 

Deze verzachting zal bestaan in een gelijk « de dagen die aanleiding hebben 
afhouding op het bedrag der vergoeding gegeven tot betaling van een uitkering 
van een som gelijk aan deze die wegens bij toepassing van de wets- of regle
maatschappelijke zekerheid van het loon mentsbepalingen inzake ... schadeloos-
afgehouden wordt » (7). stelling voor arbeidsongevallen ... ». 

Het amendement werd eerst ongewij- In de Ziekte- en Invaliditeitswet moet 
zigd aangenomen, maar achteraf werd onderscheid worden gemaakt tussen de 
de tekst vereenvoudigd : alleen het be- ziektekostenverzekering en de arbeids
ginsel werd in de wet ingeschreven, ter- ongeschiktheidsverzekering. Aanspraak 
wijl de uitvoering ervan aan de Koning op de voordelen van de ziektekostenver
werd overgelaten (8). zekering hebben, luidens artikel 21, 2", 

Bedoeling van deze bepaling is dus « de werknemers die arbeidsongeschikt 
kennelijk niet de sociale-zekerheidsrech- zijn erkend als bedoeld in deze wet », 
ten van de getroffene te vrijwaren, maar d.w.z. de werknemers wier vermogen tot 
het bedrag van de arbeidsongevallenver- verdienen, overeenkomstig de bepalin
goeding in een betere verhouding te gen van artikel 56, wegens letsels of 
brengen tot het bedrag van het verloren functionele stoornissen tot een derde of 
------------------1 minder dan een derde is verminderd, 

(5) Kamer, B.Z. 1950, Gedr. St. nr. 251 en 
1950-51, Gedr. St. nr. 353, biz. 11 en 12. 

(6) Kamer, 1950-51, Gedr. St. nr. 353, biz. 13. 

(7) Ibid., biz. 17. 

(8) Kamer, 1950-51, Gedr. St. nr. 450, biz. 2. 

m.a.w. die ten minste 66 % arbeidsonge
schikt zijn. Gerechtigd op arbeidsonge
schiktheidsuitkeringen zijn, luidens arti
kel 45, § 1, 2", « de werknemers die, 
tijdens een tijdvak van arbeidsonge
schiktheid, zoals bij deze wet bepaald, de 
bij 1", a, bedoelde hoedanigheid van ge-
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rechtigde (bedoeld wordt als werknemer) 
verliezen ''· Uiteraard kunnen de voorde
len van de Ziekte- en Invaliditeitswet en 
van de Arbeidsongevallenwet in beginsel 
niet samen worden genoten; artikel 70, 
§ 2, regelt het cumulatieverbod. 

Het werknemerspensioen wordt, val
gens artikel 7 van de Pensioenwet werk
nemers, berekend « zowel in functie van 
de loopbaan van de werknemer als van 
de brutolonen die hij in de loop daarvan 
verdiend heeft ... en van de hem toege
kende fictieve of forfaitaire lonen » (9). 
Luidens artikel 34 van het koninklijk be
sluit van 21 december 1967 worden met 
perioden van tewerkstelling als werkne
mer gelijkgesteld « de perioden geduren
de welke de betrokkene een uitkering 
wegens arbeidsongeschiktheid geniet 
krachtens · de wetgeving betreffende de 
verzekering der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen ... » (§ 1, q. De
ze gelijkstelling geldt echter maar « voor 
zover de belanghebbende als werknemer 
was tewerkgesteld op het ogenblik van 
de gebeurtenis naar aanleiding waarvan 
gelijkstelling wordt verleend of zich 
reeds in een met een arbeidsperiode ge
lijkgestelde inactiviteitsperiode bevindt ». 
Vereist is bovendien dat de arbeidsonge
schiktheid ten minste 66 % bedraagt 
(§ 2.3, eerste en vierde lid). De artikelen 
24 en 24bis van hetzelfde besluit bepalen 
het bedrag van het fictief loon voor de 
met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen. 
Volgens artikel 26 komt dit fictief loon 
als forfaitair loon in de plaats van « het 
werkelijk loon van de werknemer, indien 
dit laatste minder gunstig is, wanneer 
het gaat om slachtoffers van een ar
beidsongeval ... van wie de blijvende on
geschiktheid ten minste 30 pet. be
draagt ». 

De duur van de jaarlijkse vakantie 
wordt, volgens artikel 3 van de Vakantie
wet, bepaald « per vakantiedienstjaar op 
basis van de duur van de in de loop van 
dit dienstjaar verrichte prestaties », d.i. 
ten minste 24 dagen voor 12 maanden 
arbeid, « met inbegrip van de inactivi
teitsdagen die bij koninklijk besluit met 
de effectief gewerkte dagen zijn gelijkge
steld ». Het bedrag van het vakantiegeld 
wordt, luidens artikel 9, « vastgesteld op 
14 pet. van het loon van het vakantie
dienstj aar dat als basis diende voor de 
berekening van de tot vestiging van dat 

(9} Artikel 7 betreft het rustpensioen. Het 
overlevingspensioen kan hier verder onbespro
ken blijven, aangezien dit 80 % van het rust
pensioen bedraagt (art. 18}. 

vakantiegeld verschuldigde bijdrage; dat 
loon wordt eventueel vermeerderd met 
een fictief loon voor de inactiviteitsdagen 
die met werkelijk gewerkte dagen zijn 
gelijkgesteld ». Zowel voor de berekening 
van het bedrag van het vakantiegeld als 
voor de vaststelling van de duur van de 
vakantie stelt het koninklijk besluit van 
30 januari 1967 met arbeidsdagen gelijk 
« de dagen van arbeidsongeschiktheid in
gevolge 'arbeidsongeval ... die aanleiding 
geven tot schadeloosstelling. De duur 
van (deze) gelijkstelling wordt beperkt: 
a) tot de periode van tijdelijke algehele 
ongeschiktheid; b ) tot de eerste twaalf 
maanden der periode van tijdelijke ge
deeltelijke ongeschiktheid volgend op 
een tijdelijke algehele ongeschiktheid, op 
voorwaarde dat het erkende percentage 
van tijdelijke gedeeltelijke ongeschikt
heid minstens 66 pet. weze » (10). 

6. Geen enkele van de voornoemde re
gelingen stelt als voorwaarde dat de da
gen van arbeidsongeschiktheid wegens 
arbeidsongeval maar met arbeidsdagen 
worden gelijkgesteld wanneer de so
ciale-zekerheidsbijdrage op de arbeidson
gevallenvergoeding van de getroffene 
werd afgehouden. -

Ten onrechte meent het hof van be-
, roep dus dat er inzake het behoud van 
de sociale-zekerheidsrechten een onder
scheid bestaat tussen een arbeidsongeval 
en een ander ongeval (11). En even onte
recht grondt het op dit onderscheid zijn 
beslissing dat de arbeidsongevallenverze
keraar de afgehouden en betaalde bijdra
gen van de aansprakelijke derde kan te
rugvorderen. 

7. Daarmee is evenwel niet gezegd dat 
die beslissing niet naar recht verant
woord is. 

Deze verantwoording ligt in de reeds 
besproken regeling dat de sociale-zeker
heidsbijdrage deel uitmaakt van de ar
beidsongevallenvergoeding. Wanneer de 
arbeidsongevallenverzekeraar de afge
houden bijdrage start aan de bevoegde 
sociale-zekerheidsinstelling, betaalt hij 
een deel van de arbeidsongevallenver
goeding. En voor die betaling kent artikel 

(10} Artt. 16, 1", 18, 1", 36, 41, 1", 43, 1", en 61. 

(11} Wei bestaan in sommige takken van so
ciale zekerheid Iichte verschillen in de voor
waarden van gelijkstelling (zie bijv. inzake 
pensioenen: K.B. 2.1 december 1967, art. 34, 
§ 1, B, 1", en § 2..2.; inzake jaarlijkse vakantie : 
K.B. 30 maart 1967, artt. 16, 2.", 18, 2.", 41, 2."}, 
maar deze hebben geen betrekking op de af
houding van de bijdragen. 
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47 van de Arbeidsongevallenwet hem 
een regresvordering toe. 

Ook in dat geval geldt natuurlijk de 
beperking dat de voor het ongeval aan
sprakelijke niet meer mag betalen dan 
hij in gemeen recht verschuldigd is. 

8. Welke zijn nu de gevolgen van deze 
regeling voor de getroffene? 

Hij ontvangt in elk geval de arbeidson
gevallenvergoeding verminderd met de 
sociale-zekerheidsbijdrage. Bedraagt de 
arbeidsongevallenvergoeding minder dan 
de gemeenrechtelijke vergoeding, dan 
mag hij het verschil vorderen van dege
ne die voor het ongeval aansprakelijk is. 
Maar om te bepalen of de arbeidsonge
vallenvergoeding werkelijk minder be
draagt, moet rekening worden gehouden 
met het bedrag zonder aftrek van de . 
erop verschuldigde sociale-zekerheidsbij
dragen. Het is dus mogelijk dat de ge
troffene een geringer bedrag ontvangt 
dan de geme(mrechtelijke vergoeding en 
dat hij toch niet het verschil mag vorde
ren van degene die voor het ongeval aan
sprakelijk is. 

Dit verschil mag dan wei worden ge
vorderd · door de arbeidsongevallenverze
keraar die de sociale-zekerheidsbijdrage 
op de arbeidsongevallenvergoeding heeft 
afgehouden en betaald, althans in zover
re van de aansprakelijke in totaal niet 
meer wordt gevorderd dan de gemeen
rechtelijke vergoeding. 

9. Een voorbeeld moge dit .verduidelij
ken. 

Het slachtoffer leidt een loonverlies 
van 100.000 frank. Voor de berekening 
van de gemeenrechtelijke vergoeding 
vermindert de rechter dit bedrag met de 
sociale-zekerheidsbijdrage die van het 
loon wordt afgehouden. Deze afhouding 
bedraagt thans 12,07 % (12) of 12.070 fr. 
Het slachtoffer bekomt dus een vergoe
ding van 100.000 - 12.070 = 87.930 
frank. 

Gemakshalve veronderstellen wij dat 
het basisloon dat voor de berekening van 
de arbeidsongevallenvergoeding in aan
merking moet worden genomen, even
eens 100.000 frank bedraagt. 

Gedurende de periode van tijdelijke, 
algehele arbeidsongeschiktheid heeft de 
getroffene, krachtens artikel 22 van de 
Arbeddsongevallenwet, recht op een ar
beidsongevallenvergoeding van 90 % van 
het basisloon, dus 90.000 frank . 

Aangezien deze vergoeding meer be
draagt dan de gemeenrechtelijke vergoe
ding van 87.930 frank kan de getroffene 
niets meer vorderen van degene die voor 
het ongeval aansprakelijk is. Indien de 
arbeidsongevallenverzekeraar hem de ar
beidsongevallenvergoeding van 90.000 
frank integraal had betaald, zou hij dus 
87.930 frank daarvan kunnen terugvorde
ren van de aansprakelijke. Die verzeke
raar is echter verplicht de sociale-zeker
heidsbijdrage van 12,07 % of 10.863 frank 
op de vergoeding in te houden en aan de 
R.S.Z. te betalen. De getroffene ontvangt 
dus maar 90.000 - 10.863 = 79.137 
frank. 

Dit neemt niet weg dat zijn vergoeding 
90.000 frank bedraagt en artikel 43 van 
de Arbeidsongevallenwet hem verplicht 
de sociale-zekerheidsbijdrage te betalen. 
Aileen om praktische redenen schrijft de 
uitvoeringsbetaling van dit artikel voor 
dat de verzekeraar de bijdrage van de 
vergoeding afhoudt en rechtstreeks aan 
de R.S.Z. betaalt. Deze uitvoeringsmaat
regel wijzigt evenwel in niets de rechts
verhouding tussen de drie betrokken 
partijen : getroffene, arbeidsongevallen
verzekeraar en voor het ongeval aan
sprakelijke of diens verzekeraar. Iedere 
partij heeft dezelfde rechten en plichten 
als wanneer de arbeidsongevallenverze
keraar de volledige vergoeding aan de 
getroffene zou uitbetalen en deze de so
ciale-zekerheidsbijdrage zelf aan de 
R.S.Z. zou storten. 

10. Voor de aansprakelijke betekent 
dit dat hij in elk geval de volledige ge
meenrechtelijke vergoeding verschuldigd 
is. Voor de getroffene wil dat zeggen dat, 
hoewel hij slechts 79.137 frank - dus 
minder dan de gemeenrechtelijke ver
goeding - ontvangt, hij toch het verschil 
niet kan vorderen van de aansprakelijke, 
aangezien zijn arbeidsongevallenvergoe
ding 90.000 frank - dus meer dan de ge
meenrechtelijke vergoeding - bedraagt. 

De arbeidsongevallenverzekeraar ten 
slotte kan als gesubrogeerde in de rech
ten van de getroffene, in elk geval van 
de aansprakelijke of diens verzekeraar, 
betaling vorderen van het bedrag van 
79.137 frank dat hij aan de getroffene 
heeft betaald. Maar wanneer hij ter uit
voering van een wettelijke verplichting 
in de plaats van de getroffene een ge
deelte van de aan deze toekomende ar
beidsongevallenvergoeding van 90.000 
frank aan de R.S.Z. heeft betaald, strekt ..,... ........ ----------------1 zijn regresvordering tegen de aansprake

(12) Sociale-zekerheidswet Werknemers 1981, 
<trt. 38, § 2. 

lijke zich ook tot dat bedrag uit. In be
ginsel kan hij van deze Iaatste dus ook 
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de bijdrage van 10.863 frank vorderen. 
Maar aangezien zijn indeplaatsstelling 
beperkt is tot het bedrag dat de getroffe
ne zou kunnen vorderen - m.a.w. tot 
hetgeen de aansprakelijke als gemeen
rechtelijke vergoeding verschuldigd is, -
heeft hij slechts recht op het verschil 
tussen 87.930 frank (gemeenrechtelijke 
vergoeding) en 79.137 frank (aan de ge
troffene betaalde arbeidsongevallenver
goeding). In plaats van 10.863 frank be
komt hij dus 87.930 - 79.137 = 8.793 
frank. 

11. Uiteindelijk draagt de arbeidsonge
vallenverzekeraar dus zelf nog de last 
van 10.863 - 8.793 = 2.070 frank. Maar 
dit zou ook het geval zijn indien hij de 
sociale-zekerheidsbijdrage niet diende af 
te houden. Want dan zou zijn regresvor
dering ook beperkt zijn tot de gemeen
rechtelijke vergoeding van 87.930 frank, 
terwijl hij aan de getroffene de volle 
90.000 frank zou dienen te betalen of 
eveneens 2.070 frank meer. 

Ook voor de aansprakelijke is het een 
nul-operatie, aangezien hij in beide ge
vallen niet meer of niet minder betaalt 
dan de verschuldigde gemeenrechtelijke 
vergoeding. 

De getroffene zelf ten slotte ontvangt 
slechts 79.137 frank in plaats van de ge
meenrechtelijke vergoeding van 87.930 
frank. Dit is 8.793 frank minder, wat 
overeenstemt met het deel van de socia
le-zekerheidsbijdrage dat de arbeidson
gevallenverzekeraar van de aansprake
lijke heeft ontvangen. Had de getroffene 
deze bijdrage zelf betaald, dan had hij 
dit deel kunnen terugvorderen. De ge
troffene ontvangt echter niet minder dan 
de gemeenrechtelijke vergoeding omdat 
hem een deel van die vergoeding wordt 
ontnomen, maar omdat de wetgever de 
arbeidsongevallenvergoeding met de so
ciale-zekerheidsbijdrage heeft vermin
derd. 

Had de wetgever het voorstel van ka
merlid Humblet aangenomen en in 
plaats van de arbeidsongevallenvergoe
ding het basisloon met de sociale-zeker
heidsbijdrage verminderd, dan was de 
eindafrekening voor de getroffene in het 
gegeven voorbeeld gunstiger geweest. 
Dan zou de 90% berekend zijn op een ba
sisloon van 100.000 frank min de sociale
zekerheidsbijdrage van 12,07 %, dit is op 
100.000 - 12.070 = 87.930 frank. 90% 
van 87.930 frank geeft als resultaat 
79.137 frank, dit is precies hetzelfde als 
wat hij thans ook van de arbeidsongeval
lenverzekeraar ontvangt. Maar dan zou 

zijn arbeidsongevallenvergoeding minder 
bedragen dan de gemeenrechtelijke ver
goeding, zodat hij het verschil van de 
aansprakelijke zou kunnen vorderen. 
Dan zou hij in totaal ontvangen: 79.137 
frank van de verzekeraar en 87.930 -
79.137 = 8.793 frank van de aansprake
lijke, d.i. precies 8.793 frank meer dan 
thans, zijnde het bedrag dat naar de ver
zekeraar gaat. Aan dat resultaat zal de 
wetgever in 1951 ook wel niet gedacht 
hebben toen hij het regeringsvoorstel bo
ven het amendement Humblet verkoos. 

12. Dat de getroffene in de thans gel
dende regeling minder ontvangt dan 
waarop hij in het gemeen recht aan
spraak heeft, is niet het gevolg van een 
verkeerde toepassing van de burgerrech
telijke aansprakelijkheidsregelen, maar 
van de door de wetgever gewilde vermin
dering van de arbeidsongevallenvergoe
ding. 

Dat thans de arbeidsongevallenverze
keraar van degene die voor het ongeval 
aansprakelijk is, het bedrag kan vorde
ren dat de getroffene ontzegd wordt, be
tekent niet, zoals eiseres beweert, dat 
het verbod tot cumulatie van de arbeids
ongevallenvergoeding en de gemeenrech
telijke vergoeding wordt doorbroken en 
dat de verzekeraar een vergoeding ont
vangt waarop de slachtoffers, krachtens 
de artikelen 1382 en 1383 B.W., geen 
recht hebben. Dat is uitsluitend te wijten 
aan de toepassing van de Arbeidsonge
vallenwetgeving t.a.v. de betaling van de 
sociale-zekerheidsbijdrage op de arbeids
ongevallenvergoeding. 

Evenmin wordt daardoor de regel mis
kend volgens welke 'de subrogatie van de 
arbeidsongevallenverzekeraar beperkt is 
tot de rechten die het slachtoffer in ge
meen recht had kunnen uitoefenen, al
thans wanneer aan de verzekeraar niet 
meer wordt toegekend dan hetgeen de 
voor het ongeval aansprakelijke in ge
meen recht verschuldigd is. 

Eiseres beweert niet dat zij door de 
betwiste veroordeling meer dan de ge
meenrechtelijke vergoeding moet beta
len. Dat is ook nooit voor de feitenrech
ters aangevoerd. Het bestreden arrest 
maakt er in elk geval geen gewag van. 
Deze kwestie is in het betrokken geschil 
nooit aan de orde geweest. 

Daarom kan het hof van beroep zon
der meer beslissen dat • de arbeidsonge
vallenverzekeraar die de bijdragen afge
houden en gestort heeft, ze kan terugvor
deren op grond van de wettelijke subro
gatie in de rechten van het slachtoffer ». 
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De redengeving die het hof van beroep 
tot deze beslissing heeft geleid, is volko
men verkeerd. Maar de beslissing zelf is 
naar recht verantwoord. 

Het middel kan niet slagen. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4734) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 november 1984 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 3 juni 1985, waarbij de zaak 
naar de derde kamer wordt verwe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 46, § 2, tweede lid, 
4 7, eerste en tweede lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, gewij
zigd door de wet van 7 juli 1978, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet arrest eiseres veroordeelt 
tot betaling van het bedrag van 24.020 
frank als hoofdsom, zijnde de som van 
de sociale-zekerheidsbijdragen die eise
res als arbeidsongevallenverzekeraar 
heeft gedragen boven de door haar aan 
de getroffenen vereffende arbeidsonge
schiktheidsuitkeringen, op de volgende 
gronden : « De vraag is ( ... ) of de slacht
offers, in het raam van dezel zelfstandi
ge rechtsvordering, aanspraak hadden 
kunnen maken op de vergoeding van de 
sociale-zekerheidsbijdragen die zij in ca
su verschuldigd waren (artikel 43 wet 10 
april 1971 en art. 31 K.B. 31 december 
1971) en effectief betaald hebben, zij het 
langs de arbeidsongevallenverzekeraar 
om, bij wijze van afhouding op de hen te 
betalen wettelijke vergoedingen en de 
starting ervan aan de bevoegde instelling 
(art. 32 K.B. d.d. 31 december 1971). Om 
op deze vraag een antwoord te geven 
moet men duidelijk het verschil inzien 
dat bestaat tussen de in dit verband ge
meenrechtelijke toestand van het slacht
offer van een arbeidsongeval en de 
evenbedoelde toestand van een slachtof
fer van een gemeenrechtelijk ongeval : in 
dit laatste geval behoudt het slachtoffer, 
door de gelijkschakeling van de niet ge
werkte dagen met arbeidsdagen, de voor-

delen van de sociale wetgeving, ondanks 
het feit dat er geen sociale bijdragen ge
stort worden; in het eerste echter moe
ten de sociale bijdragen wel betaald wor
den opdat de sociale voordelen behouden 
blijven, en het is wel het slachtoffer dat 
die bijdragen dient te betalen en niet de 
arbeidsongevallenverzekeraar krachtens 
eigen wettelijke verplichtingen "• 

terwijl de schadevergoeding die de ge
troffene volgens het gemene recht we
gens tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
had kunnen verkrijgen, de limiet vormt 
van de regresvordering van de arbeids
ongevallenverzekeraar tegen de aanspra
kelijke derde; in tegenstelling tot wat het 
arrest stelt, er geen verschil bestaat tus
sen de gemeenrechtelijke schade van het 
slachtoffer van een arbeidsongeval en de 
gemeenrechtelijke schade van het slacht
offer van een gewoon ongeval; het juist 
is dat de door een arbeidsongeval getrof
fene bijdragen aan de sociale zekerheid 
verschuldigd is op de arbeidsongevallen
vergoeding, doch deze bijdrageplicht 
slechts bestaat uit hoofde van een speci
fieke bepaling uit de Arbeidsongevallen
wet zelf (artt. 31, 31bis en 32 van het ko
ninklijk besluit van 21 december 1971 
[I]); met andere woorden, de oorzaak 
voor deze bijdrageverplichting niet ligt 
in de door de derde aansprakelijke bega
ne fout; in geval van tijdelijke arbeidson
geschiktheid de getroffene wel zijn loon 
verliest, doch niet de voordelen van de 
sociale zekerheid; de getroffene boven
dien geen bijdragen voor de sociale ze
kerheid verschuldigd is op de vergoeding 
die hem in het gemeen recht toekomt; 
indien men zou aannemen dat de getrof
fene het bedrag van de vergoeding ver
kregen in het gemene recht voor tijde
lijke arbeidsongeschiktheid zou kunnen 
verhogen met de bijdragen voor de socia
le zekerheid op de arbeidsongevallenver
goeding, betaald door de arbeidsongeval
lenverzekeraar, dit ertoe zou leiden het 
verbod tot samengenieten van de ar
beidsongevallenvergoeding en de vergoe
ding in het gemeen recht te doorbreken; 
door eiseres te veroordelen tot het beta
len van 24.020 frank, aan verweerster, 
plus vergoedende en gerechtelijke inte
resten, het arrest derhalve artikel 46, 
tweede lid, van de Arbeidsongeval!enwet 
schendt, nu deze bepaling de samenvoe
ging tussen arbeidsongevallenvergoeding 
en gemeenrechtelijke vergoeding ver
biedt, het arrest aan verweerster tevens 
een vergoeding toekent los van de ge
meenrechtelijke schadeloosstelling van 
de getroffenen (schending van de artike-
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len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek), en bijgevolg een miskenning be
gaat van de regel volgens welke de 
subrogatie van de arbeidsongevallenver
zekeraar beperkt is tot de rechten die de 
getroffene zelf in het gemeen recht had 
kunnen uitoefenen (schending van arti
kel 47 van de Arbeidsongevallenwet): 

Overwegende dat de arbeidsonge
vallenverzekeraar die de wettelijke 
vergoedingen heeft betaald, krach
tens artikel 47 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 gesubro
geerd is in de rechten van de 
getroffene en regres heeft op diege
ne die aansprakelijk is voor het ar
beidsongeval of op diens verzeke
raar, tot beloop van wat hij aan 
wettelijke vergoedingen heeft be
taald, zonder dat het regres het be
drag van de schadeloosstelling mag 
overschrijden dat de getroffene voor 
dezelfde schade volgens het gemene 
recht had kunnen verkrijgen; 

Overwegende dat de arbeidsonge
vallenverzekeraar, ingevolge de arti
kelen 31 en 32 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1971 hou
dende uitvoering van sommige bepa
lingen van de Arbeidsongevallenwet, 
verplicht i.'; op de vergoeding die hij 
aan de getroffene moet betalen, de 
sociale-zekerheidsbijdragen die deze 
krachtens artikel 43 van de wet ver
schuldigd is, af te houden en te stor
ten aan de instelling die met de in
ning ervan is belast; 

Dat uit de omstandigheid dat 
de arbeidsongevallenverzekeraar de 
door de getroffene te betalen socia
le-zekerheidsbijdragen afhoudt en 
stort aan de bevoegde instelling, 
niet volgt dat de aldus overgemaak
te som geen deel is van wat de ver
zekeraar heeft betaald aan wette
lijke vergoedingen, op grond waar
van hij de rechtsvordering van de 
getroffene kan instellen tegen diege
ne die voor het arbeidsongeval aan-
sprakelijk is; · 

Overwegende dat het hof van be
roep niet vaststelt, en dat ook niet 
wordt aangevoerd, clat eiseres, inge
volge haar veroordeling tot betaling 
aan verweerster van: een som gelijk 

aan de sociale-zekerheidsbijdragen 
die deze op de door haar betaalde 
arbeidsongevallenvergoedingen had 
afgehouden, meer moet betalen dan 
hetgeen haar verzekerde op de basis 
van het gemene recht verschuldigd 
zou zijn; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat « de arbeidsongevallenver
zekeraar die de bijdragen afgehou
den en gestort heeft, ze kan terug
vorderen op grond van de wettelijke 
subrogatie in de rechten van het 
slachtoffer »; 

Dat deze beslissing, afgezien van 
de overige redenen waarop ze 
steunt, naar recht verantwoord is en 
geen van de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

16 september 1985 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Claeys Bouuaert. 

Nr. 28 

3' KAMER - 16 september 1985 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- BIJDRAGEN - OPZEGGINGSVERGOEDING 
NIET UITBETAALD. 

De sociale-zekerheidsbijdragen zijn aok 
verschuldigd wanneer de opzeggings
vergoeding waarop de werknemer aan
spraak heeft, hem niet wordt uitbe" 
taald. (Art. 14 Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969; artt. 19, § 2, 2", en 
35bis K.B. 28 nov. 1969.) 



54 HOF VAN CASSATIE Nr. 28 

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. BOONS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4745) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 10 september 1982 
en 28 oktober 1983 door het Arbeids
hof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 14, inzonderheid 
§§ 1 en 2, 15, 17, 21, 28, inzonderheid § 1, 
29 van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, 19, inzon
derheid § 2, 2°, 34, 35bis van bet 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, en 2 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van bet loon 
der werknemers, 

doordat bet arrest van 10 september 
1982 beslist dat : « de bijdrage van socia
le zekerheid niet verschuldigd is wegens 
bet recht op loon, dit recht op loon is op 
zichzelf niet kenmerkend voor bet begrip 
loon, maar slechts bet noodzakelijk ge
volg van bet verrichten van arbeid 
krachtens een arbeidsovereenkomst; de 
bijdragen van sociale zekerheid dan ook 
maar verschuldigd zijn op effectief uitbe
taalde lonen; waar evenwel een vermoe
den is dat, wanneer er prestaties gele
verd zijn waarvoor loon is betaald, bet 
bewijs van bet tegendeel mag worden 
geleverd; de door (verweerder) ingedien
de verklaringen van V.L. en M. d.d. 8 de
cember 1976 zodanig bewijs niet inhou
den - waar (verweerder) aanbiedt dit 
naar recht te bewijzen, hij daartoe dient 
te worden toegelaten »; 

en doordat bet arrest van 28 oktober 
1983 de vordering als gesteld in de inlei
dende dagvaarding van 8 september 
1976, tot betaling van een hoofdsom van 
31.631 frank en verwijlinteresten 18 % 
(lees: 10 %) per jaar op 25.447 frank van
a£ 5 juli 1976, en de gerechtelijke interes
ten en kosten, als ongegrond afwijst, op 
grond dat : « door (verweerder) ten ge
noegen van recht bewezen is dat aan de 
werknemers M. en V.L. na hun afdan
king op 4 oktober 1974 geen verbrekings
vergoeding werd uitbetaald; bij ontsten-

tenis van zodanig effectief uitbetaalde 
vergoedingen, (eiser) geen bijdragen van 
sociale zekerheid kan opvorderen », 

terwijl artikel 1 van de wet van 27 juni 
1969 bepaalt dat zij « toepassing vindt op 
de werknemers en de werkgevers die 
door een arbeidsovereenkomst zijn ver
bonden ... » en artikel 17 van dezelfde 
wet in § 2 bepaalt dat de bijdragen ver
schuldigd zijn ten aanzien van de werk
gever « voor de tewerkstelling van een 
handarbeider », evenals voor « de te
werkstelling van een hoofdarbeider »; ar
tikel 14, §§ 1 en 2, van dezelfde wet be
paalt dat de bijdragen voor sociale 
zekerheid worden berekend op grond 
van bet loon van de werknemer en dat 
bet daarbij te hanteren begrip loon 
« wordt bepaald bij artikel 2 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van bet loon der werknemers »; in
gevolge de bepalingen van artikel 2 van 
de wet van 12 april 1965, onder loon 
moet worden verstaan « bet loon in geld 
en de in geld waardeerbare voordelen 
waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft ten laste 
van de werkgever »; artikel 19, § 2, 2°, 
van bet koninklijk besluit van 28 novem
ber 1969, genomen ter uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969, daaraan toevoegt 
dat verder als « loon » moet worden be
schouwd de vergoeding door de werkge
ver verschuldigd wegens onrechtmatige 
beeindiging van een dienstbetrekking 
voor onbepaalde tijd; artikel 35bis van 
hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat 
« de bijdragen die op bet bedrag van de 
(door artikel 19, § 2, 2°, als loon be
schouwde vergoedingen) verschuldigd 
zijn, ten laatste aangegeven en betaald 
moeten worden, de laatste dag van de 
maand volgend op bet kwartaal geduren
de welke deze vergoedingen verschuldigd 
zijn, indien ze op een toekomstige perio
de betrekking hebben of in de maand 
die volgt op deze gedurende welke · bet 
recht van de werknemer op deze vergoe
dingen werd erkend door de werkgever 
of door een in kracht van gewijsde gega
ne beslissing, indien ze een periode dek
ken die geheel of gedeeltelijk voorbij is 
... »; uit de diverse hiervoor aangehaalde 
wettelijke bepalingen voortvloeit, 1° dat 
de verplichting sociale-zekerheidsbijdra
gen af te dragen haar grondslag vindt in 
bet bestaan van een arbeidsovereen
komst tussen werkgever en werknemer 
en in bet recht op loon dat de werkne
mer heeft ingevolge zijn arbeid, 2° dat, 
zodra een opzeggingsvergoeding is toege
kend aan een werknemer hetzij doordat 
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de werkgever erkent dergelijke vergoe
dingen verschuldigd te zijn, tenzij door
dat bet bedrag ervan door de rechter is 
bepaald, de sociale-zekerheidsbijdragen 
geheven op de opzeggingsvergoeding ver
schuldigd worden; verweerder ter zake 
veroordeeld is, bij vonnis van de Ar
beidsrechtbank te Turnhout van 30 juni 
1975, om opzeggingsvergoedingen te be
talen aan twee van zijn werknemers; bet 
feit dat de betrokken werknemers zou
den hebben verzaakt aan de inning van 
bet hun door de rechtbank toegekende 
loon of van de opzeggingsvergoeding, 
voor eiser een « res inter alios acta » uit
maakt, en deze verzaking niet aan eiser 
tegenstelbaar is (artikel 1165 van bet 
Burgerlijk Wetboek); de arresten derhal
ve niet wettig hebben kunnen beslissen 
de vordering van eiser a£ te wijzen op 
grond dat de betrokken werknemers af
stand hebben gedaan van hun door de 
rechtbank toegekend recht op opzeg
gingsvergoedingen, zonder de wettelijke 
bepalingen te schenden die bepalen dat 
de sociale-zekerheidsbijdragen verschul
digd zijn op bet aan de werknemer ver
schuldigde loon en zonder eveneens bet 
beginsel van de relativiteit van de over
eenkomsten te miskennen (artikel 1165 
van bet Burgerlijk Wetboek): 

digd zijn, ten laatste aangegeveii en 
betaald worden, de laatste dag van 
de maand volgend op het kwartaal 
gedurende welke deze vergoedingen 
verschuldigd zijn indien ze op een 
toekomstige periode betrekking he b
ben, of in de maand die volgt · op 
(die) gedurende welke het recht van 
de werknemer op deze vergoedingen 
werd erkend door de werkgever of 
door een in kracht van gewijsde ge
gane beslissing, indien ze een perio
de dekken die geheel of gedeelte
lijk voorbij is »; 

Overwegende dat uit die wette
lijke bepalingen volgt dat het ver
schuldigd zijn van de sociale-zeker
heidsbijdragen in de regel niet af
hankelijk is gesteld van het uitbeta
len van de opzeggingsvergoeding 
waarop de werknemer aanspraak 
he eft; 

Dat de bestreden arresten die be~ 
palingen schenden door op grand 
van de vaststellingen die ze bevat
ten, te beslissen, het ene dat de ge
vorderde sociale-zekerheidsbijdra" 
gen slechts verschuldigd zouden zijn 

Overwegende dat de sociale-zeker- « op effectief uitbetaalde » vergoe
heidsbijdragen, waarin door de wet dingen, het andere dat die bijdragen 
van 27 juni 1969 is voorzien, in de niet verschuldigd zijn, nu « geen 
regel verschuldigd zijn ingevolge het verbrekingsvergoeding werd uitbe
tewerkstellen van een of meer werk- taald »; 
nemers ter uitvoering van een ar- Dat het middel in zoverre gegrond 
beidsovereenkomst; dat, krachtens is; 
artikel 14 van de wet, de bijdragen 
berekend worden op grand van het 
loon van de werknemer; dat artikel 
19, § 2, 2•, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet onder meer de aan de 
werknemer verschuldigde opzeg
gingsvergoeding als loon aanmerkt; 

Overwegende dat, blijkens artikel 
34 van voormeld koninklijk besluit, 
de bijdragen opeisbaar worden door 
het verstrijken van de termijn waar
voor ze, ingevolge de tewerkstelling 
gedurende die periode, verschuldigd 
zijn; dat artikel 35bis van dit ko
ninklijk besluit die regel aanpast; 
wat de door artikel 19, § 2, 2•, als 
loon beschouwde vergoedingen be
treft, door te bepalen dat de bijdra
gen op die vergoedingen « verschul-

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

16 september 1985 - a· kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal Advocaat: 
mr. De Bruyn. 
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Nr. 29 

3' KAMER - 16 september 1985 

DIENSTPLICHT - HERKEURJNGSRAAD 
AFSCHR!Fr VAN DE BESLJSSJNG - HANDTE· 
KENING. 

Het aan de dienstplichtige te betekenen 
afschrift van de beslissing van de her
keuringsraad behoeft niet door de 
voorzitter te worden ondertekend (1). 
(Art. 20, § 1, K.B. 30 april 1962.) 

(CLISSEN) 

(A.R. nr. M 576 N) 

16 september 1985 - 3' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 30 

2' KAMER - 17 september 1985 

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVOR· 
DERING - VEROORDELJNG - MISDRIJF GE
PLEEGD TUSSEN TWEE DATA. ZONDER VER
DUIDELIJKING - ONMOGELIJKHEID VOOR 
HET HOF NA TE GAAN OF DE STRAFVORDE
RING ALDAN NIET WAS VERJAARD - VER
NIETIGING MET VERWIJZING. 

Wanneer de bestreden beslissing, zonder 
te verduidelijken, de beklaagde veroor
deelt wegens feiten die tussen een be
paalde datum en een andere datum 
zijn gepleegd, en het Hot aan de hand 
van de stukken waarop het vermag 
acht te slaan, niet kan nagaan of de 
strafvordering al dan niet verjaard 
was, vernietigt het de veroordeling en 
verwijst de zaak (1). (Art. 97 Gw.; artt. 
21, 22, 23 wet 17 april 1878.) 

(GEVAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9494) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 21, 22, 
23 van de wet van 17 april 1878 houden
de de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering en 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat het arrest, met 
gedeeltelijke bevestiging van het be
roepen vonnis, eiser tot een enkele 
gevangenisstraf van zes maanden 
en tot een geldboete van 5.000 frank 
veroordeelt wegens de telastleggin
gen A ( overtreding van artikel 2 van 
de wet van 24 februari 1921 betref-
fende het verhandelen van de gift
stoffen, slaapmiddelen en verdoven
de middelen, ontsmettingsstoffen en 
antiseptica), C (onwettig uitoefenen 
van de veeartsenijkunde), E en F 
(overtredingen van artikel 16, § 2, 
van de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen), de beide eerstge
noemde misdrijven gepleegd zijnde 
tussen 1 januari 1975 en 26 maart 
1981 en de beide laatstgenoemde 
misdrijven tussen 1 januari 1980 en 
26 maart 1981; 

Overwegende dat, nu het arrest 
niet aangeeft op welke tijdstippen 
binnen de beide voornoemde tijd
vakken de feiten zijn gepleegd en, 
wat de beide eerstgenoemde telast
leggingen betreft, meer dan drie ja
ren zijn verlopen tussen 1 januari 
1975 en de eerste verjaringstuitende 
daad en, wat de beide laatstgenoem
de telastleggingen betreft, de laatste 
verjaringstuitende daad binnen de ----------------1 eerste drie jaren na 1 januari 1980 

Nota arrest nr. 29 : 

(1) ~ie Cass., 11 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 690). 

Nota arrest nr. 30: 

(1) Cass., 10 okt. 1984, A.R. nr. 3665 
(A.C., 1984-85, nr. 108). 

werd gesteld op 5 mei 1981, terwijl 
·het arrest werd gewezen op 13 fe
bruari 1985, het Hof onmogelijk kan 
nagaan of de strafvordering al dan 
niet verj aard was ten dage van het 
arrest; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
het eiser vrijspreekt van de telast
leggingen B en D; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

17 september 1985 - 2' kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Peuter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 31 

2' KAMER - 17 september 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK - VOORZIENING DOOR DE BE
KLAAGDE INGESTELD TIJDENS DE GEWONE 
VERZETTERMIJN- NIET ONTVANKELIJK CAS
SATIEBEROEP. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
door de beklaagde tijdens de gewone 
verzettermijn wordt ingesteld tegen 
een vonnis waarbij hij bij verstek 
wordt veroordeeld (1). (Art. 413 Sv.) 

(VANDECASTEELE) 

(A.R. nr. 9498) 

17 september 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever: mevr. Baete - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Declercq, advo
caat-generaal. 

Nota arrest nr. 31 : 

Nr. 32 

2' KAMER - 17 september 1985 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
HUISZOEKING NA NEGEN UUR 'S AVONDS EN 
VOOR VIJF UUR 'S MORGENS - TOESTEM
MING VAN DEGENE DIE HET WERKELIJKE GE
NOT HEEFT VAN DE PLAATS - VORM VAN 
TOESTEMMING. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
HUISZOEKING ZONDER RECHTERLIJK BEVEL 
- TOESTEMMING VAN DEGENE DIE HET WER
KELIJKE GENOT HEEFT VAN DE PLAATS 
VORM VAN TOESTEMMING. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
HUISZOEKING NA NEGEN UUR 'S AVONDS EN 
VOOR VIJF UUR 'S MORGENS - TOESTEM
MING VAN DEGENE DIE HET WERKELIJKE GE
NOT HEEFT VAN DE PLAATS - ONAANTAST
BARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
HUISZOEKING ZONDER RECHTERLIJK BEVEL 
- TOESTEMMING VAN DEGENE DIE HET WER
KELIJK GENOT HEEFT VAN DE PLAATS- ON
AANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEI
TENRECHTER. 

5• ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
HUISZOEKING ZONDER RECHTERLIJK BEVEL 
- WONING BETROKKEN DOOR EEN ECHT
PAAR - TOESTEMMING GEGEVEN DOOR DE 
ECHTGENOTE - ONMOGELIJKHEID VOOR DE 
ECHTGENOOT ZIJN TOESTEMMING TE GEVEN 
OF TE WEIGEREN WEGENS ZIJN STAAT VAN 
DRONKENSCHAP - RECHTSGELDIGE HUIS
ZOEKING. 

1• en 2• De toestemming tot huiszoeking 
na negen uur 's avonds en v66r vijf 
uur 's morgens of tot huiszoeking bui
ten die uren zonder rechterlijk bevel 
kan stilzwijgend worden gegeven door 
degene die het werkelijke genot heeft 
van de plaats (1). (Eerste en tweede 
zaak.) 

3• en 4• De rechter oordeelt in Ieite en 
derhalve op onaantastbare wijze of 

Nota's arrest nr. 32 : 

(1) Cass., 2 okt 1984, A.R. 
(A.C., 1984-85, nr. 80). 

nr. 8005 (1) en (2) Cass., 5 mei 1981, A.R. nr. 6504 
(A.C., 1980-81, nr. 497). 
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een huiszoeking na negen uur 's 
avonds en v66r vijf uur 's morgens, of 
buiten die uren, zonder rechterlijk be
vel, in feite is verricht met toestem
ming van degene die het werkelijke 
genot heeft van de plaats (2). (Eerste 
en tweede zaak.) 

5" Rechtsgeldig is de huiszoeking in een 
door een echtpaar betrokken waning 
verricht met de toestemming van de 
echtgenote, wanneer de rechter in fei
te en derhalve op onaantastbare wijze 
oordeelt dat de echtgenoot, wegens 
zijn staat van dronkenschap, in de on
mogelijkheid verkeerde zijn toestem
ming te geven of te weigeren (3). 
(Tweede zaak.) 

(Eerste zaak) 

(THYS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9517) 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 22 februari 1985 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1, tweede lid, 3", van de 
wet van 7 juni 1969, 

doordat het bestre'den vonnis stelt dat 
eiser op 18 mei 1984 te 21 uur 30 de poli
tieagenten zijn stilzwijgende toestem
ming verleende hem in zijn woning te 
zoeken, vetmits hijzelf de deur opende 
en hun toeliet zijn waning te betreden, 
en het bij artikel1 van de wet van 7 juni 
1969 bepaalde verbod op grond van arti
kel 1, tweede lid, 3", van dezelfde wet 
niet van toepassing is, 

terwijl het verzoek om opsporingen en 
vaststellingen te verrichten, dient te wor
den voorafgegaan door een duidelijke en 
ondubbelzinnige toestemmirig van de 
persoon die het werkelijk genot heeft 
van de plaats; deze toestemming niet ai
leen een toestemming moet zijn om de 
waning te betreden, maar bovendien de 
toestemming moet inhouden tot de ei-

genlijke zoeking zelf, zodat het vonnis 
door aile vaststellingen die uit het straf
dossier blijken om de dronkenschap aan 
het stuur en de weigering van ademtest 
als bewijskrachtig te beschouwen, de 
enige interpretatie miskent die aan arti
kel 1, tweede lid, 3", van de wet van 7 ju
ni 1969 moet worden gegeven : 

Overwegende dat artikel1, tweede 
lid, 3", van de wet van 7 juni 1969 
bepaalt dat bet in het eerste lid van 
dezelfde wet gestelde verbod, val
gens hetwelk geen opsporing of 
huiszoeking mag worden verricht in 
een voor het publiek niet toeganke
lijke plaats v66r vijf uur 's morgens 
en na negen uur 's avonds, geen toe
passing vindt in geval van toestem
ming van de persoon die bet werke
lijk genot heeft van de plaats; dat 
die toestemming uitdrukkelijk of 
stilzwijgend kan zijn; 

Overwegende dat in dat geval op
sporing of huiszoeking mag worden 
verricht, ook door agenten van ge
rechtelijke politie, ongeacht of er 
heterdaad bestaat of niet, namelijk 
wanneer vooraf ingezamelde inlich
tingen of gegevens wijzen op het be
staan van een strafbaar feit waar
voor zij bevoegd zijn opsporl.ngen of 
vaststellingen te doen; 

Overwegende dat bet bestreden 
vonnis, na te hebben geconstateerd 
- met verwijzing naar het beroepen 
vonnis - dat de verbalisanten, die 
optraden ingevolge een klacht we
gens beschadiging van een per
sonenwagen, zich naar de waning 
van eiser hadden begeven, releveert 
dat: « (eiser) ( ... ) de politieagenten 
stilzwijgende toestemming verleen
de hem in zijn waning te zoeken 
vermits hijzelf de deur opende en 
hen vervolgens toeliet zijn waning 
te betreden ( ... ); (eiser) vervolgens, 
nadat de agenten hem uitleg hadden 
gevraagd nopens de afgebroken an
tenne en de man die hem daarbij 
vergezelde, en nadat zij hadden ----------------1 kunnen vaststellen dat hij tekenen 

(2) Zie nota 1. 

(3) Zie ook Cass., 15 feb. 1960 (Bull. en 
Pas., 1960, I, 696). 

van dronkenschap vertoonde, hen 
eveneens zonder enig bezwaar naar 
het politiebureel vergezelde »; 
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Overwegende dat de rechters uit 
deze vaststellingen, die onaantast
baar zijn in feite, wettig hebben 
kunnen afleiden dat eiser toestem
ming heeft gegeven tot opsporing en 
huiszoeking en dat de gedane vast
stellingen rechtsgeldig zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

17 september 1985 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Van Lint, Antwerpen. 

( Tweede zaak) 

(RATEAU) 

ARREST 

(A.R. nr. 9563) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 41, eerste lid, van 
bet Wetboek van Strafvordering en 1 van 
de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling 
van de tijd gedurende welke geen opspo
ring ten huize of huiszoeking mag wor
den verricht, 

doordat bet arrest oordeelt dat wacht
meesters van de rijkswacht niet op on
wettige wijze optreden door zich onmid
dellijk na de heterdaad van wanbedrijf 
in de woning van de dader te begeven; 
dat tevens wordt gesteld dat bet alleen
lijk zich niet vertonen noch zijn docu-

menten voorleggen geen verzet uitmaakt 
tegen de aanwezigheid van de rijkswacht 
in de woonkamer, terwijl eiser zich niet 
kan beroepen op zijn verzet tegen de 
huiszoeking doordat zijn weigering werd 
geformuleerd in kennelijke staat van 
dronkenschap en aldus niet regelmatig 
is, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie voor bet hof van beroep heeft 
aangevoerd dat wachtmeesters van de 
rijkswacht niet de bij de wet vereiste 
hoedanigheid bezitten om rechtsgeldig 
huiszoeking te verrichten (schending van 
artikel 1, tweede lid, 2°, van de wet van 7 
juni 1969); 

tweede onderdeel, voor de feiten om
schreven in de telastleggingen A, B, C, D 
en E niet kan worden gesproken van he
terdaadprocedure (schending van artikel 
1, tweede lid, 2°, van de wet van 7 juni 
1969); 

derde onderdeel, eiser zich manifest 
heeft verzet tegen de aanwezigheid van 
de rijkswacht in zijn woning en zijn la
ter vastgestelde staat van dronkenschap 
daarop geen invloed heeft (schending 
van artikel 1, tweede lid, 3°, van de wet 
van 7 juni 1969) : 

W at de drie onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat artikel 1, tweede 
lid, 3°, van de wet van 7 juni 1969 
bepaalt dat het in het eerste lid van 
dezelfde wet gestelde verbod, vol
gens hetwelk geen opsporing of 
huiszoeking mag worden verricht in 
een voor het publiek niet toeganke
lijke plaas v66r vijf uur 's morgens 
en na negen uur 's avonds, geen toe
passing vindt in geval van toestem
ming van de persoon die het werke
lijk genot heeft van de plaats; 

Overwegende dat in dat geval op
sporing of huiszoeking mag worden 
verricht, ook door agenten van ge
rechtelijke politie, ongeacht of er 
heterdaad bestaat of niet, namelijk 
wanneer ingezamelde inlichtingen 
of gegevens wijzen op het bestaan 
van een strafbaar feit waarvoor zij 
bevoegd zijn opsporingen of vast
stellingen te doen; 

Overwegende dat, wanneer echt
genoten samen wonen en aldus hei
den het werkelijk genot van de 
plaats hebben, een van de echtgeno-
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ten rechtsgeldig toestemming tot op
sporing of huiszoeking kan verlenen 
indien de andere niet wordt aange
troffen; dat die toestemming uit
drukkelijk of stilzwijgend kan zijn; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben geconstateerd dat de verbali
santen, wachtmeesters bij de rijks
wacht, hadden vastgesteld dat de be
stuurder van de personenwagen, ei
gendom van eiser, een zware over
treding van het Wegverkeersregle
ment had gepleegd en dat zij zich 
naar zijn waning hadden begeven, 
releveert: « ( ... ) Op het aanbellen 
wordt door de vrouw aan de rijks
wacht de toegang tot de woonkamer 
toegestaan zonder beperking. De 
vrouw blijkt de echtgenote te zijn 
en aldaar regelmatig met haar echt
genoot (eiser) samen te wonen. Op 
verzoek van de rijkswacht heeft de 
vrouw zich driemaal naar het ver
diep begeven om haar man uit te 
nodigen naar beneden te komen 
voor identificatie. Na het derde ver
zoek is (eiser) naar beneden geko
men en heeft hij de rijkswacht ver
zocht de waning te verlaten, waarna 
de feiten plaatsgrepen, omschreven 
onder de kwalificatie A, B en C. ( ... ) 
De verbalisanten hebben zich niet 
op onregelmatige wijze in de wa
ning van (eiser) bevonden. De toe
gang werd hen vrijwillig toegestaan 
door de echtgenote die aldaar op re
gelmatige wijze met haar man sa
menwoont. Deze heeft niet enkel de 
toegang verleend, maar gedurende 
de gehele aanwezigheid van de 
rijkswacht nooit laten opmerken dat 
zij zulks niet meer verder zou wen
sen. Als echtgenote heeft zij gelijke 
rechten als haar man om de toe
gang te verlenen. De echtgenote 
heeft, eens de verbalisanten met 
haar toestemming in de woonkamer 
aanwezig waren, driemaal haar 
echtgenoot op het verdiep opgezocht 
met het verzoek van de rijkswacht 
om zich naar beneden te begeven 
om identificatie en nazicht van de 
vereiste documenten om met het 
voertuig Ford Escort ( ... ) te rijden. 
De eerste twee keren dat de vrouw 
zich naar hoven begeven heeft, 

kwam zij naar beneden om de wei
gering van haar man mede te delen 
om naar beneden te komen. Het 
blijkt niet dat de man zijn verzet 
zou medegedeeld hebben aan de 
rijkswacht om beneden in zijn 
woonkamer te wachten en zodoende 
een weigering om zijn huis te betre
den. Hij wilde zich alleenlijk niet 
vertonen noch zijn documenten ( ... ) 
Daarenboven bevond (eiser) zich in 
kennelijke staat van dronkenschap 
die hij, naar eigen bekentenis, zelf 
had veroorzaakt door overmatig 
wijngebruik, zodat zijn weigering 
om de rijkswacht in huis te laten te
gen de wil in van zijn echtgenote, 
niet moet aangezien worden als op 
regelmatige wijze uitgedrukt en dan 
ook niet als rechtsgeldig door de 
rijkswacht kon aanvaard worden »; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit deze onaantastbare vaststellin
gen - onder meer dat eiser, wegens 
dronkenschap, niet bekwaam was 
een toestemming te geven of te wei
geren - wettig hebben kunnen af
leiden dat eisers echtgenote die het 
werkelijk genot heeft van de plaats, 
haar toestemming heeft gegeven tot 
opsporing en huiszoeking en dat de 
in de waning van eiser gedane vast
stellingen rechtsgeldig zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

17 september 1985 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. 
De Padt, Oudenaarde. 
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Nr. 33 

2• KAMER - 17 september 1985 

1° HERHALING - VROEGERE VEROORDE
LING UJTGESPROKEN DOOR EEN MILITAIRE 
RECHTBANK WEGENS EEN FElT DAT DOOR DE 
GEWONE STRAFWETTEN NIET EEN MJSDAAD 
OF EEN WANBEDRIJF WORDT GENOEMD -
VEROORDELING ONWETTIG IN ZOVERRE ZIJ 
DE STAAT VAN HERHALING BEWEZEN VER
KLAART. 

2° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE
BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -
ART. 441 SV. - VEROORDELING VAN EEN BE
KLAAGDE IN STAAT VAN HERHALING -
VROEGERE VEROORDELING UlTGESPROKEN 
DOOR EEN MJLJTAIRE RECHTBANK WEGENS 
EEN FElT DAT DOOR DE GEWONE STRAFWET
TEN NIET EEN MISDAAD OF EEN WANBEDRIJF 
WORDT GENOEMD - GEDEELTELIJKE VER
NIETJGJNG ZONDER VERWIJZJNG. 

1° en 2° Op het cassatieberoep van de 
procureur-generaal, ingesteld met toe
passing van art. 441 Sv., vernietigt het 
Hoi zonder verwijzing (1) een veroor
delend vonnis in zoverre het de be
klaagde {n staat van herhaling ver
klaart, wanneer de vroegere veroorde
Jing door een militaire rechtbank is 
uitgesproken wegens een feit dat door 
de gewone strafwetten niet een mis
daad of een wanbedrijf wordt ge
noemd. (Art. 57 Sw.) 

(PROCUREUR-GENERAAL IN RET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE DELEU) 

ARREST 

(A.R. nr. 9617) 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij kenbaar 
te maken dat, bij een brief van 6 au
gustus 1984, Bestuur der Wetgeving, 
nr. 7/130.836/525/ API Pourvois/Div., 
de minister van Justitie hem gelast 
heeft bij het Hof, overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van 
Strafvordering, aangifte te doen van 
het in kracht van gewijsde gegane 
vonnis, op 5 mei 1981 uitgesproken 
door de Correctionele Rechtbank te 
Brugge, - in zover daarbij beslist 
wordt dat Johan Julien Cornelius 
Deleu, geboren op 29 mei 1955 en 
wonende te Oostende, Lotuslaan 22, 
die wordt veroordeeld ter zake van 
onopzettelijke slagen of verwondin
gen, zich in staat van wettelijke her
haling bevond, nu hij door vonnis 
van 10 september 1974 van de be
stendige krijgsraad te Gent veroor
deeld was tot achttien maanden mi
litaire gevangenisstraf uit hoofde 
van insubordinatie. 

Deze feiten worden niet door de 
gewone strafwetten misdaad of wan
bedrijf genoemd, zodat er volgens 
artikel 57 van het Strafwetboek 
geen wettelijke herhaling was. 

In die mate is de uitspraak strij
dig me~ de wet. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven vonnis te vernietigen in 

HET HOF; - Gelet op de hierna zover het J ohan De leu in staat van 
volgende vordering van de procu- wettelijke herhaling verklaart; te be
reur-generaal in het Hof van Cassa- velen dat van zijn arrest melding 
tie : zal worden gemaakt op de kant van 

<< Aan de tweede kamer van het de gedeeltelijk vernietigde beslis-
Hof van Cassatie. sing, en te zeggen dat er geen grond 
------------------1 is tot verwijzing. 

(1) De uitgesproken straf was wettig, zelfs 
zonder de omstandigheid van herhaling. Wan
neer het een gewoon cassatieberoep betreft is 
het middel in een dergelijk geval, in de regel, 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk, Cass., 
19 okt. 1976 (A. C., 1977, 206). 

Brussel, 30 april 1985, 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Declercq »; 
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Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met aanne
ming van de beweegredenen van ho
ger aangehaalde vordering, vernie
tigt het aangegeven en in kracht 
van gewijsde gegane vonnis, op 5 
mei 1981 gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge, in zo
verre het Johan Deleu in staat van 
wettelijke herhaling verklaart; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
zegt dat er geen grond is tot verwij
zing. 

17 september 1981 - 2" kamer- Voor
zitter : de h. Screvens,. voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Baete - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Declercq, advo
caat-generaal. 

Nr. 34 

2" KAMER - 17 september 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER· 
MIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAAR
BIJ ONGEGROND WORDT VERKLAARD HET 
HOGER BEROEP TEGEN EEN BESLISSING VAN 
DE ONDERZOEKSRECHTER DIE EEN VERZOEK 
OM VRIJGAVE VAN EEN IN BESLAG GENOMEN 
VOORWERP AFWIJST - GEEN BEVOEGD
HEIDSGESCHIL - VOORZIENING V66R DE 
EINDBESLISSING NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening van 
· de verdachte, v66r de eindbeslissing, 

tegen een arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling waarbij, zonder 
dat uitspraak wordt gedaan over een 
geschil inzake bevoegdheid, ongegrond 
wordt verklaard het hager beroep van 
de verdachte tegen een beslissing van 
de onderzoeksrechter die het verzoek 
van die verdachte om vrijgave van een 
in beslag genomen voorwerp afw1jst. 
(Sv., art. 416.) 

(VAN DE VEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9707) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest het 
hoger beroep van eiseres ongegrond 
verklaart tegen de beslissing van 28 
maart 1985 van de onderzoeksrech
ter in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Leuven, waarbij het ver
zoek van eiseres om vrijgave van 
haar in beslag genomen autovoer
tuig wordt afgewezen; 

Overwegende dat die beslissing 
een voorbereidende beslissing is en 
een beslissing van onderzoek in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 

·van Strafvordering; dat zij geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien, nu 
zij is ingesteld v66r de eindbeslis
sing, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is tot onderzoek van de door ei
seres aangevoerde middelen, die 
geen betrekking hebben op de ont
vankelijkheid van de voorz1ening, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

17 september 1985 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. L. Ver
sluys-Dunesme, Leuven. 
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Nr. 35 

2' KAMER - 18 september 1985 

STRAF - VERBEURDVERKLARING - GEEN 
VASTSTELLING DAT AAN DE WETTELIJKE 
VEREISTEN IS VOLDAAN - BESLISSING NIET 
MET REDENEN OMKLEED. 

Niet met redenen omkleed is de beslis
sing die in strafzaken verbeurdverkla
ring uitspreekt, zonder vast te stellen 
dat aan de wettelijke vereisten is vol
daan (1). 

(VERMOEREN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4272) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 394, op 22 februari 
1985 door het Hof van Beroep te 
Luik gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet en 42 van 
het Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, de verbeurdverklaring beveelt 
« van de ... inbeslaggenomen stuk
ken die hebben gediend tot het ple
gen van de misdrijven of er het 
voorwerp van uitmaakten » zonder 
vast te stellen dat zij eigendom van 
de veroordeelde zij n; 

Overwegende dat het arrest aldus 
het bestaan niet vaststelt van alle 
voorwaarden waaraan de uitgespro
ken verbeurdverklaring krachtens 
artikel 42, 1", van het Strafwetboek 
moet voldoen en dat het in dat op
zicht niet regelmatig met redenen is 
omkleed; 

En overwegende dat, voor het ove
rige, de substanW~le of op straffe 

Nota arrest nr. 35 : 

(1) Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 516); zie Cass., 8 feb. 1983, A.R. nr. 7808 
(ibid., 1982-83, nr. 330) en 7 maart 1984, A.R. 
nr. 3315 (ibid., 1983-84, nr. 384). 

van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, de verbeurdverklaring van de in 
beslag genomen stukken beveelt; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; yeroordeelt eiser in drie 
vierde van de kosten; laat het overi
ge vierde ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

18 september 1985 - 2~ kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Rappe - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 36 

2' KAMER - 18 september 1985 

TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN - TAAL
WET GERECHTSZAKEN, ART. 12 - DAAD VAN 
VERVOLGING OF VAN ONDERZOEK - BEGRIP. 

Het kantschrift dat de procureur des Ko
nings doet toekomen aan de politie
commissaris die hem bijstaat in de 
uitoefening van zijn ambt bij de poli
tierechtbank, is slechts een adminis
tratief stuk dat wordt toegezonden bin
nen een en hetzelfde parket en is geen 
daad van vervolging of van onderzoek 
waarop artikel 12 Taalwet Gerechtsza
ken van toepassing is (1). 

Nota arrest nr. 36 : 

(1) Zie Cass., 1 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 494). 
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(JUSTEN) 

ARREST ( vert{lling) 

(A.R. nr. 4305) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 maart 1985 in ho
ger beroep in het Duits gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers en gelet op de voorziening 
en het verzoekschrift die in dezelfde 
taal gesteld zijn; 

Gelet op de op 16 april 1985 door 
de eerste voorzitter gewezen be
schikking waarbij wordt beslist dat 
de rechtspleging vanaf de terechtzit
ting in het Frans zal worden voort
gezet; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 24 en 37, eer
ste lid, van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken, 

doordat op de kant van bladzijde 1 van 
het bestreden vonnis identificatiegege
vens en verwijzingen voorkomen die in 
het Frans gesteld zijn; dat zoiets onver
enigbaar is, niet aileen met artikel 24 
van bovenvermelde wet volgens welke 
« voor de rechtscoileges in hoger beroep, 
voor de rechtspleging, de taal wordt ge
bruikt waarin de bestreden beslissing is 
gesteld •, maar ook met artikel 37, eerste 
lid, dat luidt als volgt : « de vonnissen en 
arresten, evenals de akten betreffende 
de tenuitvoerlegging, worden gesteld in 
de taal van de rechtspleging •; dat die 
onwettige werkwijze een ernstige mis
kenning oplevert van het recht van ver
dediging; dat het bestreden vonnis aldus, 
vanuit formeel oogpunt, nietig en niet 
bestaande is : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de rechtspleging 
voor de Correctionele Rechtbank te 
Verviers, die zitting hield in hoger 
beroep, is gevoerd in de taal waarin 
de beslissing van de eerste rechter 
is gesteld; dat het recht van verdedi
ging aldus in acht is genomen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis is gesteld in het Duits, de 
taal van de rechtspleging; dat de en
kele, in het Frans gestelde aanteke
ningen op de kant van het bestre-

den vonnis geen deel uitmaken van 
dat vonnis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 12 van de wet 
op het taalgebruik in gerechtszaken, 

doordat de nota's van de procureur des 
Konings waarbij de politiecommissaris 
wordt gevorderd rechtsvervolging in te 
stellen, daden van vervolging zijn, waar
onder moet worden verstaan « het geheel 
van de verrichtingen bestaande in het 
opsporen van misdrijven, het verzamelen 
van bewijzen en het overleveren van de 
daders aan de vonnisgerechten •; dat 
hieruit volgt dat deze daad valt onder ar
tikel 12 van bovenvermelde wet volgens 
hetwelk de ambtenaren van het open
baar ministerie en de onderzoeksrechter 
voor hun daden van rechtsvervolging e~ 
van onderzoek, gebruik maken van de 
taal voorzien in strafzaken voor de recht
bank waartoe zij behoren •; dat, volgens 
bovenvermeld artikel 12, de met de 
rechtsvervolging belaste overheden de 
taal moeten gebruiken van de rechtbank 
waarbij zij hun ambt uitoefenen; dat ar
tikel 150 van het Gerechtelijk Wetboek 
luidt als volgt : « Er is een procureur des 
Konings in de zetel van ieder arrondisse
ment. Hij oefent onder het toezicht en 
de leiding van de procureur-generaal het 
ambt van openbaar ministerie uit bij de 
arrondissementsrechtbank, de rechtbank 
van eerste aanleg, de rechtbank van 
koophandel en bij de politierechtbanken 
van het arrondissement »; dat hieruit 
kan worden afgeleid dat de nota van de 
procureur des Konings « toegezonden ter 
beschikking • een daad van vervolging is 
en dus in het Duits diende te worden ge
steld, gelet op het onderling verband tus
sen, enerzijds, artikel 138, 6"; van het 
Wetboek van Strafvordering, dat de poli
tierechtbank bevoegd maakt om kennis 
te nemen van de verkeersmisdrijven 
met uitzondering van vluchtmisdrijf naa; 
aanleiding van het ongeval dat lichame
lijke verwondingen ten gevolge heeft ge
had, zodat, ten deze, aileen de Politie
rechtbank te Eupen bevoegd is, ander
zijds, artikel 12,. van de wet van 15 juni 
1935 dat het gebruik van het Duits voor
schrijft voor de daden van vervolging 
voor die rechtbank, en gelet, ten slotte 
op artikel 150 van het Gerechtelijk Wet~ 
boek dat de procureur des Konings be
last met het ambt van het openbaar mi
nisterie bij de Politierechtbank te Eupen; 
dat de combinatie van die artikelen in 
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verband moet worden gebracht met de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie 
dat, in een arrest van 18 februari 1975 
beslist dat « de procureur des Konings 
sedert het van kracht worden van de ar
tikelen 150 en 156 van het Gerechtelijk 
Wetboek het ambt van openbaar ministe
rie uitoefent bij de politierechtbanken 
van zijn arrondissement en, in de uitoe
fening van zijn ambt, slechts wordt « bij
gestaan » door een of meer politiecom
missarissen of door een of meer gerech
telijke officieren of agenten bij zijn 
parket die door de Koning worden aan
gewezen »; dat hieruit moet worden afge
leid dat bovengenoemd stuk in het Duits 
moet worden gesteld; dat, blijkens de be
woordingen van artikel 156 van het Ge
rechtelijk Wetboek, de procureur des Ko
nings of zijn substituten zowel bij de 
rechtbank van eerste aanleg als bij de 
politierechtbank daden van rechtsvervol
ging kunnen verrichten; dat, gelet op de 
ondeelbaarheid van het ambt dat de 
strafvordering uitoefent bij de politie
rechtbank, zowel de procureur des Ko
nings als zijn substituut en de politie
commissaris kunnen optreden; dat men, 
om te weten in welke taal de procureur 
des Konings te Verviers zijn nota's aan 
de politiecommissaris te Eupen diende te 
stellen, moet nagaan in welke hoedanig
heid hij is opgetreden, ofwel in zijn hoe
danigheid van openbaar ministerie bij de 
rechtbank van eerste aanleg, ofwel in de 
uitoefening van dat ambt, maar bij de 
Politierechtbank te Eupen; dat ten deze 
vaststaat dat hij gehandeld heeft in de 
hoedanigheid van procureur des Konings 
belast met het uitoefenen van de straf
vordering bij de Politierechtbank te Eu
pen, die immers ratione materiae be
voegd was om verkeersmisdrijven te 
berechten; dat hij bijgevolg, nu hij het 
ambt van openbaar ministerie uitoefende 
bij die rechtbank en de politiecommissa
ris van Eupen opdracht gaf de vervolgin
gen voort te zetten, in zijn • nota's » het 
Duits diende te gebruiken, overeenkom
stig de artikelen 12 en 17 van voornoem
de wet op het taalgebruik; dat aldus de 
zaak door een onregejmatige en onwetti
ge akte, op een onregelmatige en onwet
tige wijze, aanhangig was gem~akt bij 
de Politierechtbank te Eupen en bij de 
Correctionele Rechtbank te Verviers, die 
zitting hield in hoger beroep; dat, gezien 
het feit dat het vonnis van de Politie
rechtbank te Eupen bij verstek was ge
wezen, het middel dus voor de correctio
nele rechtbank mocht worden aange~ 

voerd, gelet op de bepalingen van artikel 

40, tweede lid, van de wet van 15 juni 
1935; dat de twee rechtscolleges het mid
del van ambtswege hadden moeten op
werpen; dat de omstandigheid dat die no
ta's in het Frans zijn gesteld, ofschoon 
de rechtspleging in het Duits gevoerd 
wordt, een ernstige miskenning van het 
recht van verdediging oplevert; dat het 
bestreden vonnis dus moet worden ver
nietigd: 

Overwegende dat de apostille die 
door de procureur des Konings te 
Verviers toegezonden was aan de 
politiecommissaris die hem bijstaat 
bij de Politierechtbank te Eupen, in 
de volgende bewoordingen is ge
steld : « Toegezonden aan ... met de 
opdracht de zaak te behandelen, 
daar mijn ambt de smaad seponeert, 
gelet op het nagenoeg blanco straf
dossier en gelet op de noodzaak van 
een snellere en doeltreffender ver
oordeling. 29.5.84 De procureur des 
Konings, (get.) Steffen »; dat de pro
cureur des Konings sedert het van 
kracht worden van de artikelen 150 
en 156 van het Gerechtelijk Wet
hoek in persoon het ambt van open
baar ministerie uitoefent bij de poli
tierechtbanken van zijn arrondisse
ment en in de uitoefening van zijn 
ambt slechts wordt « bijgestaan » 
door de politiecommissarissen en 
gerechtelijke officieren of agenten 
bij zijn parket, die door de Koning 
zijn aangewezen; dat genoemde 
apostille derhalve slechts een admi
nistratief stuk is dat binnen een en 
hetzelfde parket wordt verzonden en 
geen daad van rechtsvervolging of 
van onderzoek is waarop artikel 12 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
taalgebruik in gerechtszaken van 
toepassing is; 

Dat, voor het overige, het gebruik 
van het Frans in een dergelijk stuk 
geen miskenning van het recht van 
verdediging kan opleveren; 

Dat het middel, in zoverre het 
zich beroept op de schending van 
artikel 12 van de wet van 15 juni 
1935 op het taalgebruik in gerechts
zaken, faalt naar recht; 

Dat het middel, in zoverre het 
miskenning van het recht van ver-
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dediging aanvoert, niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

18 september 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. J. Haas, Verviers. 

Nr. 37 

1 • KAMER - 19 september 1985 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK

HEID VOOR DE ZAAK DIE MEN ONDER ZIJN 
BEWARING HEEFT - ARTIKEL 1384, EERSTE 
LID, B.W. - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - WEGEN - AAN

SPRAKELIJKHEID VOOR DE ZAAK DIE MEN 
ONDER ZIJN BEWARING HEEFT - ARTIKEL 
1384, EERSTE LID, B.W. - GEBREK VAN DE 
ZAAK - BEGRIP. 

1" Men is aansprakelijk voor de schade 
die is veroorzaakt door een zaak die 
men onder zijn bewaring heeft, voor 
zover wordt aangetoond dat die schade 
door het gebrek van de zaak is veroor
zaakt; de zaak lijdt aan een gebrek als 
zij een abnormaal kenmerk vertoont 
waardoor zij in bepaalde omstandighe-

den schade kan veroorzaken (1). (Art. 
1384, eerste lid, B.W.) 

2" Wanneer een automobilist . schade 
heeft geleden bij het rijden op een 
openbare weg waarvan de Staat de be
waarder is, beslifit de rechter wettig 
dat de schade is veroorzaakt door het 
gebrek van de zaak die de Staat onder 
zijn bewaring had, wanneer hij vast
stelt dat de schade te wijten is aan het 
slippen van de automobilist, nadat de
ze door een grate plas water was gere
den welke na een onweer op de rij
baan stand doordat het regenwater niet 
was kunnen wegvloeien in de rioolkol
ken, die verstopt waren door met de 
regenbuien aangeslibde grand en 
grind, daaruit afleidt dat de rioolkol
ken een gebrek vertoonden dat ze, bij 
onweer, ongeschikt maakte tot het ge
bruik waartoe ze waren bestemd, en 
oordeelt dat dit gebrek dientengevolge 
ook de weg gebrekkig maakte (2). (Art. 
1384, eerste lid, B.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. HALLEUX E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7278) 

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

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

doordat het arrest eiser en de stad 
Luik in solidum veroordeelt om aan eer
ste verweerder het bed rag van 7.250 
frank en aan de tweede verweerster het 
bedrag van 33.685 frank plus de compen
satoire interesten, de gerechtelijke inte
resten en de kosten van de beide instan
ties te betalen, op grond dat « het 
schuldvermoeden dat op de Staat, be
waarder van de zaak, rust, enkel kan 

(1) Zie Cass., 12 feb. 1976 (A.C., 1976, 683), 19 
jan. 1978 (ibid., 1978, 610) met cone!. proc.-gen. 
Dumon, toen eerste adv.-gen., in Bull. en 
Pas., 1978, I, 882), 30 maart 1978 (ibid., 1978, 
852), 6 maart 1981, A.R. nr. 2905 {ibid., 1980-81, 
nr. 395), 10 juni 1983, A.R. nr. 3788 
(ibid., 1982-83, nr. 562), 11 okt. 1984, A.R. 
nr. 7117 (ibid., 1984-85, nr. 116) en 17 jan. 1985, 
A.R. nr. 7181 (ibid., 1984-85, nr. 290). 

(2) Zie Cass., 30 maart 1978 (A.C., 1978, 852). 
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worden opgeworpen als de schade, en 
niet het gebrek van de zaak, aan een 
vreemde oorzaak, toeval, overmacht, 
daad vim een derde of van het slachtof
fer zelf te wijten is; dat het feit dat de 
Staat niet op de hoogte zou zijn geweest 
van het gebrek van de rioolkolken die 
ongeschikt waren tot het gebruik waar
toe ze waren bestemd, derhalve niet rele
vant is », 

terwijl eiser, in zijn regelmatig voor 
het hof van beroep genomen conclusie, 
had aangevoerd dat de stoffen die de 
roosters van de rioolkolken hadden ver
stopt, van een aan de stad Luik toebeho
rende berm voortkwamen, en hij daaruit 
had besloten « dat ten deze het bestaan
de gevaar niet toe te schrijven was aan 
een gebrek van de rijbaan, maar aan de 
bijzonder hevige regenbuien samen met 
een verstopping van de roosters wegens 
oorzaken die niet te wijten waren aan 
het bestuur »; voormelde gronden van 
het arrest niet antwoorden op dat om
standig verweer; ze immers als vast
staand beschouwen dat de rioolkolken 
een gebrek vertoonden en het derhalve 
zonder belang is dat eiser, die de weg 
onder zijn bewaring had, op de hoogte 
was geweest van dat gebrek, terwijl de 
conclusie van eiser wilde aantonen dat 
de rioolkolken geen gebrek vertoonden, 
daar de verstopping ervan uitsluitend 
was te wijten aan buitengewone regen
buien en aan de verzakking van een aan 
de stad toebehorende berm; het arrest, 
door niet op dat verweer te antwoorden, 
de veroordeling van eiser niet regelmatig 
met redenen omkleedt : 

Overwegende dat het arrest, bui
ten de in het middel weergegeven 
gronden, zegt « dat het (beroepen) 
vonnis er terecht op wijst dat de 
grootte van de plas water en de aan-' 
voer door de regenbuien van grond 
en grind, in die mate dat de riool
kolken verstopt geraakten, aantonen 
dat het tamelijk lang heeft geduurd 
om de plas water te doen ontstaan »; 

Dat uit die gronden blijkt dat het 
arrest het bestaan van de door eiser 
aangevoerde gegevens niet betwist, 
maar oordeelt dat de verstopping 
van de rioolkolken door het onweer 
en de daaruit voortvloeiende gevol
gen wijst op een gebrek in die riool
kolken, welke aldus ongeschikt zijn 
geworden tot het gebruik waartoe ze 
waren bestemd; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
het verweer van eiser; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

doordat het arrest niet ingaat -op het 
verweer van eiser volgens hetwelk de 
overstroming van een gedeelte van de · 
rijbaan niet « een gebrek van de rijbaan 
» was, maar te wijten was aan « hevige 
regenbuien », samen met • de verstop
ping van de rioolkolken » door het slijk 
van een aan de stad Luik toebehorende 
berm, en doordat het arrest eiser en de 
stad Luik in solidum veroordeelt om aan 
eerste verweerder het bedrag van 7.250 
frank en aan tweede verweerster het be
drag van 33.685 frank plus de compensa
toire interesten, de gerechtelijke interes
ten en de kosten van de beide instanties 
te betalen, op grand: « dat (de verweer
ders) aanvoeren dat de Staat (thans ei
ser) de bewaarder van de weg was en 
derhalve aansprakelijk moet worden ver
klaard voor het gebrek van die weg; dat 
de Staat zijn hoedanigheid · van bewaar
der niet betwist, maar betoogt dat de 
verstopping van de rioolkolken toe te 
schrijven was aan toeval waarvan hij 
nog geen kennis had gekregen; dat het 
schuldvermoeden dat op de Staat, be
waarder van de zaak, rust, enkel kan 
worden omgeworpen als de schade, en 
niet het gebrek van de zaak, aan een 
vreemde oorzaak, toeval, overmacht, 
daad van een derde of van het slachtof
fer zelf te wijten is; dat het feit dat de 
Staat niet op de hoogte zou zijn geweest 
van het gebrek van de rioolkolken, die 
ongeschikt waren tot het gebruik waar
toe ze waren bestemd, derhalve niet rele
vant is •, 

terwijl, eerste onderdeel, in de zin van 
artikel 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek, het gebrek van de zaak ei
gen moet zijn aan die zaak; met andere 
woorden, een zaak slechts als gebrekkig 
kan worden beschouwd als ze een abnor
maal « kenmerk • vertoont waardoor 
schade kan worden veroorzaakt; uit het 
enkele feit dat de rioolkolken waren ver
stopt en « ongeschikt » waren tot het ge
bruik waartoe ze waren bestemd, niet 
kan worden · afgeleid dat ze gebrekkig 
waren; de aanwezigheid van slijk of au
dere afval op de rooster van een riool
kolk integendeel niet een kenmerk van 
die rioolkolk en evenmin t!en aantasting 
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van de intrinsieke kenmerken ervan of 
van die van de weg is; daaruit volgt dat 
het arrest niet wettig heeft kunnen be
slissen dat de weg en de rioolkolken er
van op de plaats van het ongeval een ge
brek vertoonden, daar ze ongeschikt 
waren tot het gebruik waartoe ze waren 
bestemd (schending van artikel 1384, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het bestaan van een 
gebrek in een installatie in elk geval niet 
enkel kan worden afgeleid uit de schade, 
maar onderstelt dat er een onvolkomen
heid van die installatie wordt vastge
steld; zoals er pas op is gewezen, er im
mers slechts sprake is van een ge brek 
als de zaak een abnormaal kenmerk ver
toont; daaruit volgt dat het arrest het be
staan van een gebrek van de rioolkolken 
niet enkel kan afleiden uit het feit dat ze 
verstopt waren, dit is in werkelijkheid, 
uit de overstroming van de rijbaan ai
leen, zonder na te gaan of de verstop
ping van de rioolkolken het gevolg was 
van een gebrek of van een slechte wer
king die eigen was aan de rioolkolken 
(schending van artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Wat de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat een zaak aan 
een gebrek lijdt als ze een abnor
maal kenmerk vertoont waardoor ze 
in bepaalde omstandigheden schade 
kan veroorzaken; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de schade van de automo
bilist (thans eerste verweerder) en 
zijn verzekeraar, de naamloze ven
nootschap Zurich, te wijten is aan 
het slippen van de automobilist na
dat hij door een grate plas water 
was gereden - die pas na een ta
melijk lange tijd is kunnen ontstaan 
- welke na een onweer op de rij
baan lag ten gevolge van het regen
water dat niet was kunnen weglo- · 
pen in de rioolkolken, die verstopt 
waren omdat de regenbuien grand 
en grind hadden aangevoerd; 

Dat het arrest, enerzijds, uit die 
vaststellingen afleidt dat de rioolkol
ken een gebrek vertoonden dat ze, 
bij onweer, ongeschikt maakte tot 
het gebruik waartoe ze waren be
stemd en, anderzijds, impliciet maar 
zeker oordeelt dat dit gebrek dien-

tengevolge ook de weg gebrekkig 
maakte; 

Dat het arrest op grand van die 
feitelijke gegevens wettig heeft kun
nen beslissen dat het gebrek van de 
zaak was bewezen en, bijgevolg, 
heeft kunnen beslissen dat eiser, be
waarder van de wet, uit dien hoofde 
vermoed werd aansprakelijk te zijn 
voor de schade die daaruit voor eer
ste verweerder en tweede verweer
ster was voortgevloeid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 september 1985 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Bosly, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 38 

1' KAMER - 19 september 1985 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEG
DE W AARDE - SCHATIINGSPROCEDURE 
- KENNISGEVING DOOR DE ADMINISTRATIE 
DAT ZIJ EEN DESKUNDIGE SCHATIING VOR
DERT - VORMEN. 

Wanneer de administratie, overeenkom
stig art. 59, § 2, B. T. W.-wetboek, een 
deskundige schatting vordert om de 
normale waarde van een gebouw te be
palen, kan zij die vordering aan de ge
adresseerde ter kennis brengen bij ter 
post aangetekend schrijven en geldt de 
afgifte van bet stuk ter post als ken
nisgeving vanaf de daaropvolgende 
dag. (Art. 32, 2", Ger.W.; art. 11 K.B. nr. 
15 van 3 juni 1970 tot regeling van de 
schattingsprocedure waarin art. 59, § 2, 
van het B.T.W.-wetboek voorziet.) 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. FINK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7287) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 april 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 59, § 2, van het 
B.T.W.-wetboek, 11 van het koninklijk 
besluit nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling 
van de schattingsprocedure waarin voor
meld artikel voorziet, 97 van de Grand
wet, 32, 2", en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, nadat 
het heeft vastgesteld dat het geschil in 
feite erop neerkomt te weten of de ter 
post aangetekende brief v.an 19 o~tob~r 
1978 wei degelijk ter kenms van e1ser m 
hager beroep (thans verweerder) is ge
bracht, beslist, in tegenstelling met ~at 
de Belgische Staat betoogt, dat het met 
voldoende is te bewijzen dat het stuk ter 
post is afgegeven, maar dat ~~ent te wor
den aangetoond dat het schriJVen ter be" 
stemming is gekomen, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 11 :-a~ 
het koninklijk besluit nr. 15 van 3 JUm 
1970 tot regeling van de schattingsproce
dure waarin artikel 59, § 2, van het Wet
hoek van de Belasting over de Toege
voegde W aarde voorziet, bepaalt dat de 
binnen het raam van die procedure te 
verrichten betekeningen en kennisgevin
gen kunnen worden gedaan bij ter ~ost 
aangetekend schrijven en dat de afg1fte 
van het stuk ter post geldt als kennisge
ving vanaf de daaropvolgende dag; het 
aantekenen ter post aldus een vermoe
den doet ontstaan dat de geadresseerde 
het schrijven heeft ontvangen; luidens 
artikel 32 2" van het Gerechtelijk Wet
boek, echter' de kennisgeving geschiedt 
door toezending van de akte langs de 
post; daaruit volgt dat ~et bestre~en von
nis niet zonder schendmg van d1e bepa
lingen heeft kunnen beslissen dat eiser 
zich niet enkel ertoe mocht beperken, zo
als hij het deed, te bewijzen dat het aan
getekend schrijven ter post is afgegeven, 
maar dat hij tevens diende aan te tonen 
dat het stuk ter bestemming is gekomen 
(schending van de artikelen 59, § 2, van 
het B.T.W.-wetboek, 11 van het konink
lijk besluit nr. 15 van 3 juni 1979 en 32, 
2", van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser, in zijn regel
matig voor de appelrechter genomen 
conclusie verscheidene argumenten had 
aangevoe~d om te bewijzen dat de liti
gieuze brief bij de geadresseerde was 
toegekomen· hij onder meer aanvoerde 
dat er een' document bestond waaruit 
bleek dat er op 20 oktober 1978 een aan
:retekende brief was afgegeven; dit stuk 
~as afgetekend, hetzij door v~~~~rd~r 
zelf hetzij, wat meer waarschiJnllJk 1s, 
doo~ zijn echtgenote, zoals zij vroeger al 
voor andere aan haar man gezonden 
aangetekende stukken had gedaan; 
laatstgenoemde trouwens binnen acht 
dagen had gereageerd op de toezending 
van de brief, daar hij bij de ontvanger 
van de administratie van de belasting 
over de toegevoegde waarde is gegaan 
om er een tegenvoorstel te doen voor de 
regeling van het geschil; ~et bestre~en 
vonnis niet antwoordt op d1e omstand1ge 
argumentatie doordat het enkel ver
klaart dat aile beschouwingen van eiser 
niet bewijzen dat de litigieuze brief is 
ontvangen; het vonnis met name had 
moeten uitleggen waarom het bezoek 
van verweerder bij de ontvanger van de 
registratie geen bewij s was van de on~
vangst van de litigieuze brief; daarmt 
volgt dat de beslissing dat niet is bewe
zen dat de brief ter bestemming is geko
men, niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, artikel 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere 
partij het bewijs moet leveren van. de 
feiten die zij aanvoert; ten deze, e1ser 
het enige mogelijke bewijs Ievert, name
lijk de toezending van het ter post aan
getekend schrijven en het feit dat het 
boekje van de postbode melding maakt 
van de afgifte van het stuk aan de ge
adresseerde; verweerder diende te bewij
zen dat, niettegenstaande die twee bewij
zen, hij het litigieuze stuk niet had 
ontvangen; .eruit volgt dat het bestred~n 
vonnis, door te beslissen dat eiser met 
genoegzaam naar recht heeft bewezen 
dat verweerder die brief had ontvangen, 
hoewel het vaststelt dat die brief aange
tekend is verzonden en op het adres van 
de geadresseerde is afgegeven, vermelde 
regel inzake de bewijslast schendt 
(schending van artikel 870 van het Ge
rechtelijk W etboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 32, 2•, 

van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat « onder kennisgeving moet 
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worden verstaan : de toezending van 
een akte van rechtspleging in origi
neel of in afschrift; zij geschiedt 
langs de post of, in de gevallen die 
de wet bepaalt, in de vormen die de
ze wet voorschrijft »; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 11 van het koninklijk besluit nr. 
15 van 3 juni 1970 tot regeling van 
de schattingsprocedure waarin arti
kel 59, § 2, van het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde 
Waarde voorziet, de vordering om 
een deskundige schatting, die door 
de administratie wordt gevorderd 
om de normale waarde van het ge
bouw te bepalen, aan de geadres
seerde kan ter kennis worden ge
bracht bij ter post aangetekend 
schrijven en de afgifte van het stuk 
ter post als kennisgeving geldt van
af de daaropvolgende dag; 

Dat het vonnis oordeelt dat niet is 
bewezen dat de ter post aangeteken
de brief aan verweerder is ter ken
nis gebracht, nu eiser niet heeft 
aangetoond dat de toegezonden 
brief ter bestemming was gekomen, 
voormelde wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat bet onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord, 
die verweerder op 17 september 
1985 ter griffie van bet Hof, buiten 
de bij artikel 1093 van het Gerecbte
lijk Wetboek, op straffe v~n uitslui
ting, voorgescbreven termijn, en 
zonder ambtelijke tussenkomst van 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie heeft ingediend, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Namen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

19 september 1985 - 1" kamer - Voor
zitter : de h.. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Bosly, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 39 

1 e KAMER - 19 september 1985 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE - AR
REST VAN EEN HOF VAN BEROEP DAT MEDE 
IS GEWEZEN DOOR EEN RAADSHEER DIE 
VROEGER BIJ HET UITOEFENEN VAN EEN AN
DER RECHTERLIJK AMBT, VAN DE ZAAK KEN
NIS HEEFT GENOMEN - NIETIG ARREST. 

Wegens schending van art. 292 Ger. W. is 
nietig het arrest dat uitspraak doet op 
een vordering tot ontbinding van een 
verkoopconcessie, wanneer zich onder 
de leden van het hof van beroep die 
dat arrest mede hebben gewezen, een 
raadsheer bevindt die vroeger van de 
zaak kennis heeft genomen bij het uit
oefenen van een ander rechterlijk 
ambt, namelijk in de rechtbank van 
eerste aanleg die heeft beslist dat de 
vordering tot ontbinding van de ver
koopconcessie samenhangend was met 
een vordering tot ontbinding van een 
huurovereenkomst (1). 

(PIRENNE, SODIMA P.V.B.A. T. PNEU LAURENT 
VENN. NAAR FRANS RECHT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7289) 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 28 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 30, 292, 566, 828, 
inzonderheid s• en g•, 831 van het Ge
rechtelijk Wetboek, en 6.1 van bet Euro-

(1) Cass., 24 jan. 1985, A.R. nr. 7212 
(A.C., 1984-85, nr. 309). 
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pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, 

doordat vaststaat: 1" dat verweerster 
in 1970 aan eiseres een concessie van al
ieenverkoop voor Benelux had verleend, 
en aan haar onroerende goederen had 
verhuurd voor de uitoefening van haar 
werkzaamheden; 2" dat eiseres, wegens 
vertraging en niet-levering, verweerster, 
bij exploot van 12 juni 1974, voor de 
Rechtbank van Koophandel te Luik dag
vaardde tot ontbinding van de overeen
komst inzake de concessie van alleenver
koop; 3" dat verweerster, bij exploot van 
7 november 1974, eiseres voor de Vrede" 
rechter te Saint-Nicolas dagvaardde tot 
ontbinding van de onroerende huurover
eenkomst wegens niet-betaling van de 
huur; 4" dat de vrederecher, bij vonnis 
van 6 maart 1975, verklaarde dat beide 
zaken samenhangend waren en de zaak 
betreffende de huurovereenkomst naar 
de Rechtbank van Koophandel te Luik 
verwees; 5" dat de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik, op het hager beroep van 
verweerster, die beslissing bij vonnis van 
23 maart 1976 bevestigde, met name op 
grand dat « het niet mogelijk is (de) ver
bintenissen te scheiden » die uit de con
cessie van alleenverkoop en uit de huur
overeenkomst voortvloeien; dat mevrouw 
M. Charlier, die toen rechter in die 
rechtbank was, dat vonnis mede heeft 
gewezen; 6" dat eiseres op 4 maart 1976 
door de Rechtbank van Koophandel te 
Luik, op bekentenis, is failliet verklaard 
en dat eiser q.q. als curator werd aange
steld; dat deze verklaarde dat hij het 
door eiseres bij de Rechtbank van Koop
handel te Luik ingeleide geding hervatte; 
dat eiseres overigens vrijwillig in de 
zaak tussenkwam; 7" dat de Rechtbank 
van Koophandel te Luik, bij vonnis van 
5 februari 1980, de rechtsvordering van 
de eisers tot ontbinding van de verkoop
concessie, alsmede de rechtsvordering 
van verweerster tot ontbinding van de 
huurovereenkomst en de tegenvordering 
van verweerster tot qpneming van een 
schuldvordering in het passief van het 
faillissement van eiseres in beginsel ge
grond verklaarde en het arrest, met wij
ziging van de beslissing van de eerste 
rechters, de rechtsvordering van de ei
sers tot ontbinding van de verkoopcon
cessie ongegrond verklaart en de debat
ten over de tegenvordering van verweer
ster tot opneming van een schuldvorde
ring en over de rechtsvordering van 

verweerster tot ontbinding van de huur
overeenkomst heropent, met name op 
grand dat « het rechtsprekend college 
van het hof van beroep daaromtrent an
ders moet worden samengesteld »; en 
doordat raadsheer mevrouw Charlier 
dee! heeft uitgemaakt van het rechtspre
kend college, dat van de zaak kennis 
heeft genomen en deel heeft genomen 
aan de beraadslaging over het arrest 
(maar niet aan de uitspraak van het ar
rest, waarvoor zij door een andere raads
heer werd vervangen krachtens een be
schikking van de Eerste Voorzitter van 
het Hof van Beroep te Luik), 

teiWijl, ingevolge artikel 292 van het 
Gerechtelijk Wetboek, nietig is het von
nis gewezen door een rechter die vroeger 
bij het uitoefenen van een ander rechter
lijk ambt kennis heeft genomen van de 
zaak; de partijen, ingevolge artikel 828, 
8", van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechter mogen wraken indien hij van het 
geschil vroeger kennis heeft genomen 
als rechter, behoudens in bepaalde geval
len die ten deze niet van toepassing zijn; 
het aan de rechter opgelegde verbod om 
kennis te nemen van een zaak waarvan 
hij vroeger kennis heeft genomen als 
rechter, bovendien steunt op artikel 6.1 
van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, waarin het 
recht op een onpartijdige rechterlijke in
stantie wordt gewaarborgd; het om een 
essentiiHe regel van de rechtsbedeling 
gaat, zodat miskenning ervan een reden 
is tot vernietiging van de beslissing, ook 
al is geen enkele wrakingsprocedure in
geleid; ten deze, raadsheer mevrouw 
Charlier vroeger kennis had genomen 
van het geschil doordat zij het vonnis 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik van 23 maart 1976 mede had gewe
zen, waarin werd beslist dat de rechts
vordering van verweerster tot ontbinding 
van een huurovereenkomst en de bij het 
arrest ongegrond verklaarde rechtsvorde
ring van eiseres samenhangend waren; 
naar luid van artikel 30 van het Gerech
telijk Wetboek, rechtsvorderingen als sa
menhangende zaken worden behandeld 
wanneer zij onderling zo nauw verbon
den zijn dat het wenselijk is ze samen te 
behandelen en te berechten, ten einde 
oplossingen te vermijden die onverenig
baar kunnen zijn wanneer de zaken af
zonderlijk worden berecht; om te beslis
sen dat twee vorderingen samenhangend 
zijn, dus noodzakelijk kennis moet zijn 
genomen van de door ieder van die vor
deringen ingeleide geschillen; waaruit 
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volgt dat het arrest nietig is wegens 
schending van de in het middel bedoelde 
bepalingen : 

Overwegende dat, door te beslis
sen dat de rechtsvordering van ver
weerster tot ontbinding van de 
huurovereenkomst die aan eiseres, 
de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Sodima, 
was toegestaan, samenhangend was 
met de rechtsvordering die eiseres 
bij de rechtbank van koophandel 
had ingesteld, tot ontbinding van de 
overeenkomst inzake de door ver
weerster aan eiseres verleende con
cessie van alleenverkoop voor Bene
lux, met name op grond dat het niet 
mogelijk is de uit de concessie van 
alleenverkoop en uit de huurover
eenkomst voortvloeiende verbinte
nissen te scheiden, de rechtbank 
van eerste aanleg, bij vonnis van 23 
maart 1976, noodzakelijk kennis 
heeft genomen van de door ieder 
van die vorderingen ingeleide ge
schillen; 

Overwegende dat onder de leden 
van de rechtbank van eerste aanleg 
die dat vonnis mede hebben gewe
zen, mevrouw M. Charlier als rech
ter is opgetreden, die ook deel heeft 
uitgemaakt van het rechterlijk colle
ge van het hof dat kennis heeft ge
nomen van het hoger beroep tegen 
het vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel te Luik van 5 februari 
1980 en dat de rechtsvordering van 
de eisers tot ontbinding van de ver
koopconcessie, alsmede de rechts
vordering van verweerster tot ant
binding van de huurovereenkomst 
en de tegenvordering van verweer
ster tot opneming van een schuld
vordering in het passief van het fail
lissement van eiseres in beginsel 
gegrond heeft verklaard; 

Overwegende dat het hof van be: 
roep bij het bestreden arrest van 28 
juni 1984 « aan het faillissement van 
de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Sodima de 
rechtsvordering; · die de betrokken 
vennootschap op 12 juni 1974 tegen 
de naamloze vennootschap Pneu 
Laurent heeft ingesteld, ontzegt » en . 

« alvorens recht te doen in de 
rechtsvordering die de naamloze 
vennootschap Pneu Laurent op 7 no
vember 1974 bij de Vrederechter 
van het kanton Saint-Nicolas heeft 
ingesteld, en op tussenvordering van 
dezelfde vennootschap tot opneming 
van haar schuldvordering in het 
passief van de gefailleerde vennoot
schap » de heropening van de debat
ten beveelt en de zaak naar een la
tere terechtzitting verwijst; dat die 
heropening van de debatten is bevo
len op grond « dat de partijen daar
over geen uitleg hebben gegeven en 
dat de debatten dus moeten worden 
heropend om hun daartoe de gele
genheid te geven, terwijl het hof 
(van beroep) trouwens daartoe an
ders dient te worden samenge
steld »; 

Overwegende dat onder de leden 
van het hof van beroep, die uit
spraak hebben gedaan op de vorde
ring tot ontbinding van de verkoop
concessie, een raadsheer zitting 
heeft gehad die van de zaak vroe
ger, in een andere hoedanigheid, 
kennis had genomen bij de recht
bank van eerste aanleg, welke had 
beslist dat de rechtsvordering tot 
ontbinding van de door verweerster 
aan eiseres toegestane onroerende 
huurovereenkomst samenhangend 
was met de rechtsvordering van ei
seres tot ontbinding van de verkoop
concessie; 

Dat het arrest derhalve artikel 292 
van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt en nietig is; 

Dat het middel gegrond is; 

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 zaan: 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 
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19 september 1985 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Bosly, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en van Heeke. 

Nr. 40 

1' KAMER - 19 september 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - TERMIJN WAARBINNEN DE HUUR
DER DIE DE HERNIEUWING VAN DE HUUR 
VRAAGT, VERPLICHT IS OM ZICH, IN GEVAL 
VAN ONENIGHEID MET DE VERHUURDER, TOT 
DE RECHTER TE WENDEN - AANVANG VAN 
DE TERMIJN. 

Art. 18 Handelshuurwet doet de termijn 
van dertig dagen, die voor de huurder 
het verval van het recht om de huur
hernieuwing te vragen meebrengt, in
gaan vanaf het ogenblik waarop de 
verhuurder andere dan de door de 
huurder voorgestelde voorwaarden bij 
deurwaardersexploot of bij ter post 
aangetekende brief heeft doen kennen; 
die bepaling wordt geschonden door 
het vonnis dat beslist dat die termijn 
van dertig dagen niet is ingegaan van
at het ogenblik waarop de verhuurder 
de voorwaarden had doen kennen 
waarvan hij de huurhernieuwing af
hankelijk stelde, maar wei vanaf de 
dag waarop hij aan de huurder heeft 
verklaard dat hij die voorwaarden zou 
handhaven (1). 

(DE CUYPER E.A. T. GOULLIART, IGLESIAS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7296) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 december 1983 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 18, inzonderheid eerste 
lid, van de wet van 30 april 1951, zijnde 
afdeling 2bis « Regels betreffende de 
handelshuur in het bijzonder » van boek 
III, titel VIII, van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis de 
rechtsvordering van de verweerders tot 
hernieuwing van de litigieuze handels
huurovereenkomst ontvankelijk ver
klaart, hoewel ze op 23 januari 1980 is 
ingesteld, meer dan dertig dagen na het 
antwoord van 11 december 1979 van de 
eisers, waarbij de hernieuwing van de 
huurovereenkomst vanaf 1 januari 1981 
wordt aangenomen onder twee voorwaar
den: 1• dat de maandelijkse huurprijs 
met 4.550 frank wordt vermeerderd, en 
2• dat de verhuurders de huurders mogen 
uitzetten in geval van vervreemding van 
het pand onder bezwarende titel; en 
doordat het zulks .beslist op grond : « dat 
het antwoord van 11 december 1979 een 
aanvaarding uitmaakt van de hernieu
wing van de huurovereenkomst onder 
twee nieuwe voorwaarden; op 23 decem
ber 1979 hebben de (verweerders) de eer
ste aanvaard maar de tweede voorwaar
de afgewezen; het antwoord van 28 
december 1979 van de (eisers) is derhal
ve de definitieve weigering van de her
nieuwing (door vast te houden aan de 
twee voorgestelde voorwaarden) en het 
vertrekpunt van de termijn van dertig 
dagen (cfr. "de blijvende onenigheid" 
van artikel 18 van de wet van 30 april 
1951); dat de (eisers) ten onrechte aan
voeren dat de verweerders een antwoord 
hadden gevraagd v66r 31 december 1979; 
dat de (verweerders) immers van oordeel 
waren dat zij enkel bij gebrek aan ant
woord van de (eisers) krachtens de wet 
impliciet verplicht konden worden v66r 
12 januari 1980 op te treden », 

terwijl artikel 18 van de wet op 
de handelshuurovereenkomsten bepaalt 
dat: « indien uit het in artikel 14 be-doel
de antwoord blijkt dat de verhuurder de 
hernieuwing afhankelijk stelt van de 
voorwaarden betreffende de huurprijs, 
de bijdrage in de lasten, de wijze van ge
not of andere modaliteiten van de huur, 
en indien omtrent die voorwaarden on
enigheid blijft bestaan, de huurder zich 
tot de rechter wendt binnen dertig dagen 
na het antwoord van de verhuurder, op 
straffe van verval •; die bepaling de ter
mijn van dertig dagen, waardoor de ------------------1 huurder het recht verliest de hernieu

(1) Zie Cass., 20 maart 1969 (Bull. en 
Pas., 1969, 680). 

wing te vragen, doet lopen vanaf het 
« antwoord • van de verhuurder, dat wil 
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zeggen vanaf het ogenblik waarop de 
verhuurder, bij exploot van gerechts
deurwaarder of bij aangetekende brief, 
andere voorwaarden dan de door de 
huurder voorgestelde heeft ter kennis ge
bracht; en terwijl het bestreden vonnis, 
door te zeggen dat de ten deze vermelde 
termijn van dertig dagen niet was begin
nen lopen op 11 december 1979, datum 
waarop de eisers de twee voorwaarden 
hebben doen kennen waarvan zij de 
huurhernieuwing afhankelijk stelden, 
maar op 28 december 1979, datum waar
op zij bij (gewone) brief definitief heb
ben bevestigd dat zij die voorwaarden 
handhaafden en door op grand daarvan 
te beslissen dat de rechtsvordering van 
de verweerders tot hernieuwing van de 
huurovereenkomst niet te Iaat was inge
steld, aan voormeld artikel 18 een zin en 
een draagwijdte geeft die door de be
woordingen ervan zijn uitgesloten en de 
daarin « op straffe van verval » opgeleg
de termijn miskent : 

Overwegende dat artikel 18, ver
vat in de wet van 30 april 1951, de 
termijn van dertig dagen, die voor 
de huurder leidt tot verval van het 
recht de huurhernieuwing te vragen, 
doet lopen vanaf het ogenblik waar
op de verhuurder bij exploot van ge
rechtsdeurwaarder of bij aangete
kende brief andere dan de door de 
huurder voorgestelde voorwaarden 
heeft ter kennis gebracht; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door te beslissen dat de ge
noemde termijn van dertig dagen 
niet was beginnen lopen op 11 de
cember 1979, datum waarop de ei
sers de twee voorwaarden hebben 
doen kennen waarvan zij de huur
he.l,'nieuwing afhankelijk stelden, 
maar op 28 december 1979, datum 
waarop zij aan de verweerders heb
ben laten weten dat zij die voor
waarden handhaafden, de bepa
lingen van voormeld artikel 18 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Bergen, 
zitting houdende in hoger beroep. 

19 september 1985 - 1 • kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: mevr. Charlier, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 41 

1" KAMER - 19 september 1985 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER OM DE HEROPENING VAN DE DE
BATTEN TE BEVELEN ALVORENS EEN VORDE
RING AF TE WIJZEN OP GROND VAN EEN EX
CEPTIE DIE DE PARTIJEN VOOR HEM NIET 
HEBBEN AANGEVOERD. 

2° VERZET - BURGERLIJKE ZAKEN - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE ElSER IN VERZET 
EEN REDEN OP TE GEVEN WAAROM HIJ NIET 
IS VERSCHENEN VOOR DE RECHTER DIE HET 
VERSTEKVONNIS HEEFT GEWEZEN. 

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

2" Noch art. 1047, vierde lid, Ger. W., naar 
luid waarvan de akte van verzet, op 
straffe van nietigheid, de middelen van 
de eiser in verzet moet bevatten, noch 
enige andere wettelijke bepaling ver
plicht de eiser in verzet te zeggen 

Om die redenen, vernietigt het be- 1----------------
streden vonnis, behalve in zoverre 
het het hoger beroep ontvankelijk 

(1) Cass., 14 maart 1985, A.R. nr. 7143 
(A.C., 1984-85, nr. 424). 
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waarom hij voor de rechter, die het 
verstekvonnis heeft gewezen, niet is 
verschenen (2}. 

(HINCK T. DROPSY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7298} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 april 1984 door de 
Vrederechter te Virton in laatste 
aanleg gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 774, inzonderheid 
tweede lid, en 1047, inzonderheid vierde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis het ver
zet van eiseres tegen het door het Vrede
gerecht te Virton op 7 november 1983 ge
wezen vonnis niet ontvankelijk verklaart 
en eiseres in de kosten veroordeelt, op 
grond : « Dat eiseres in verzet aan de 
vrederechter geen uitleg geeft over de 
datum van betekening van het verstek
vonnis; dat zij, verder, geen enkele ver
klaring geeft ter rechtvaardiging van 
haar niet-verschijning op de zitting be
treffende het hoofdgeding », 

terwijl, eerste onderdeel, de partijen, 
en meer bepaald verweerder, in hun con
clusies op verzet, van geen enkele bete
kening van het verstekvonnis gewaag
den; a fortiori, geen enkele partij had 
betoogd dat het verzet meer dan een 
maand na de betekening van bedoeld 
vonnis en dus te laat was gedaan; het 
verzet in werkelijkheid tijdig is gedaan 
door de vrijwillige verschijning van de 
partijen ter zitting van 2 januari 1984 
(artikel 1047, derde lid, van het Gerechte
lijk Wetboek}, nu het verstekvonnis aan 
eiseres op 7 december 1983 was bete
kend; daaruit volgt dat de rechter, door 
het verzet ambtshalve niet ontvankelijk 
te verklaren, zonder ze1fs aan eiseres de 
gelegenheid te geven om te zeggen waar
om het verzet niet te laat was gedaan, 
zowel het recht van verdediging van ei
seres als artikel 774, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt, volgens 
welk artikel « De rechter de heropening 

van de debatten ambtshalve moet beve
len, alvorens de vordering geheel of ge
deeltelijk af te wijzen, op grond van een 
exceptie die de partijen voor hem niet 
hadden ingeroepen • (schending van arti
kel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het vooraan in het mid
del aangegeven algemeen rechtsbegin
sel); 

tweede onderdeel, al dient de akte van 
verzet, op straffe van nietigheid, de mid
delen van eiser in verzet, dat wil zeggen 
een opgave van redenen betreffende de 
zaak zelve (artikel 1047, vierde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek} te bevatten, 
toch behoeft de eiser in verzet niet aan 
te geven om welke reden hij niet op de 
eerste terechtzitting is verschenen; waar
uit volgt dat het vonnis, niet zonder 
schending van voormeld artikel 1047, 
vierde lid, heeft kunnen beslissen dat 
het verzet van eiseres tegen het vonnis 
van 7 november 1983 van de Vrederech
ter te Virton, niet ontvankelijk was om
dat de akte van verzet « niets inhield ter 
rechtvaardiging van de niet-verschijning 
(van eiseres) op de zitting .(van 7 novem
ber 1983) • (schending van artikel 1047, 
inzonderheid vierde lid, van het Gerech
telijk Wetboek}: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 774, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek, de rechter de 
heropening van de debatten ambts
halve moet bevelen, alvorens de vor
dering geheel of gedeeltelijk af te 
wijzen, 'op grond van een exceptie 
die de partijen voor hem niet had
den ingeroepen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de exceptie van 
niet-ontvankelijkheid van het verzet 
was ingeroepen; 

Dat de rechter artikel 774, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
heeft geschonden, nu hij het verzet 
ambtshalve niet ontvankelijk heeft 
verklaard, zonder dat hij tevoren de 

----------------1 heropening van de debatten had be
(2) LEPAIGE, Precis de droit judiciaire, dl. IV, 

Les voies de recours, Brussel, 1973, biz. 28, 
nr. 35. 

volen om eiseres de gelegenheid te 
geven te zeggen waarom het verzet 
niet te laat was gedaan; 
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Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 1047, vierde lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek de akte van ver
zet, op straffe van nietigheid, de 
middelen van eiser in verzet bevat; 

Overwegende dat noch die wette
lijke bepalingen, noch enige andere 
bepaling de eiser in verzet verplicht 
te zeggen waarom hij voor de rech
ter die het verstek~onnis heeft ge
wezen, niet is verschenen; 

Dat het bestreden vonnis, door 
het verzet niet ontvankelijk te ver
klaren op grand onder meer dat ei
seres « geen verkla:ring geeft voor 
haar niet-verschijning op de zitting 
betreffende het hoofdgeding », arti
kel 1047, vierde lid, van het Gerech
telijk Wetboek schendt; 

Dat de beide onderdelen van het 
middel gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de vrederechter te Aarlen zit
ting houdende in laatste aanleg. 

19 september 1985 - 1• kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Bosly, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 42 

1• KAMER - 20 september 1985 

1° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) -

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14 OKTOBER 1964 
AANGAANDE DE ADMINISTRATIEVE EN TECH
NISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN DIE 
HET ALGEMEEN LASTENKOHIER VAN DE 
OVEREENKOMSTEN VAN DE STAAT UITMA
KEN, ART. 16.B - MOGELIJKHEID VOOR DE 
AANNEMER OM DE HERZIENING VAN DE 
OVEREENKOMST TE VRAGEN. 

2° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) -
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14 OKTOBER 1964 
AANGAANDE DE ADMINISTRATIEVE EN TECH
NISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN DIE 
HET ALGEMEEN LASTENKOHIER VAN DE 
OVEREENKOMSTEN VAN DE STAAT UJTMA
KEN, ART. 16.B - MOGELIJKHEID VOOR DE 
AANNEMER OM HERZIENING VAN DE OVER
EENKOMST TE VRAGEN WANNEER HIJ EEN 
BELANGRIJK NADEEL HEEFT GELEDEN - BE
LANGRIJK NADEEL - BEGRIP. 

3° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) -
MINISTERIEEL BESLUlT VAN 14 OKTOBER 1964 
AANGAANDE DE ADMINISTRATIEVE EN TECH
NISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN DIE 
HET ALGEMEEN LASTENKOHIER VAN DE 
OVEREENKOMSTEN VAN DE STAAT UITMA
KEN, ART. 16.B - VRAAG TOT PRIJSHERZIE
NING - ART. 1153 B.W. VAN TOEPASSING. 

1° Art 16.B van het ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964 biedt aan de aan
nemer die een belangrijk nadeel heeft 
geleden, de mogelijkheid tot herzie
ning van de overeenkomst, indien hij 
omstandigheden kan doen gelden die 
hij redelijkerwijze niet kon voorzien 
bij het indienen voor de inschrijving of 
het sluiten van de overeenkomst, die 
hij niet kan ontwijken en waarvan hij 
de gevolgen niet kan verhelpen, hoe
wei hij al het nodige daarvoor heeft 
gedaan; die mogelijkheid is niet be
perkt tot het geval waarin de aanne
mer, ten gevolge van onvoorzienbare 
en onontkoombare omstandigheden in 
de onmogelijkheid verkeert ten gepas
ten tijde zijn verplichtingen na te ko
men. 

2° Hoewel voor de aanspraak van de 
aannemer op herziening van de over
eenkomst, met toepassing van art. 16.B 
van het ministerieel besluit van 14 ok
tober 1964 onder meer is vereist dat 
het geleden nadeel belangrijk is, sluit 
die voorwaarde niet uit dat de rechter, 
op grand van de hem overgelegde fei
telijke gegevens, kan beslissen dat het 
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nadeel belangrijk is, oak al acht hij 
een deskundigenadvies nodig om het 
juiste bedrag te bepalen. 

3" De vraag tot prijsherziening op grand 
van art. 16.B van het ministerieel be
sluit van 14 oktober 1964 heeft de 
rechtstreekse uitvoering van een con
tractuele verplichting, bestaande in het 
betalen van een bepaalde geldsom, in 
de zin van art. 1153 B. W., tot voorwerp; 
schadevergoeding wegens vertraging 
in de uitvoering van die verplichting 
bestaat nooit in iets anders dan de 
wettelijke interest (1). 

(DE MOEL B.V., VENN. NAAR NEDERLANDS 
RECHT, DE MOEL N.V. T. BELGISCHE STAAT -
MIN. V. OPENBARE WERKEN; BELGISCHE STAAT 
- MIN. V. OPENBARE WERKEN T. DE MOEL B.V., 
VENN. NAAR NEDERLANDS RECHT, DE MOEL 

N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4531 en 4621) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn ge
richt en dienen te worden gevoegd; 

I. W at de voorziening van de Bel
gische Staat betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16.B van het 
ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
aangaande de administratieve en tech
nische contractuele bepalingen die het 
algemeen lastenkohier van de overeen
komsten van de Staat uitmaken, 1 van 
de wet van 4 maart 1963 betreffende het 
sluiten van overeenkomsten voor reke
ning van de Staat en 1793 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat artikel 
16.B van het ministerieel besluit van 14 
oktober 1964 van de onveranderlijkheid 

(1) Raadpl. Cass., 23 feb. 1960 (Bull. en 
Pas., 1960, I, 739), 30 mei 1968 (A.C., 1968, 
1191), 27 juni 1974 (ibid., 1974, 1222), 13 maart 
1975 (ibid., 1975, 782), 19 mei 1980 
(ibid., 1979-80, nr. 588) en 13 jan. 1984, A.R. 
nrs. 3593-3696 (ibid., 1983-84, nr. 24 7), alsook 
De Page, dee! III, druk 1967, nrs. 137 en 139. 

van de vaste prijs van de aanneming af
wijkt, ook met betrekking tot onvoor
zienbare omstandigheden van sociaal
economische aard, zoals de abnormale 
prijsstijging van de olieprodukten we
gens de petroleumcrisis wanneer de aan
nemer de gevolgen daarvan niet kon ver
helpen en daardoor een belangrijk na
deel geleden heeft, 

terwijl de onvoorziene en onvermijde
lijke gebeurtenissen die, de aannemer 
een belangrijk nadeel toebrengen, enkel 
dan een recht op schadeloosstelling ves
tigen wanneer de aannemer daardoor in 
de onmogelijkheid verkeert te g!:)pasten 
tijde zijn verplichtingen na te komen: 

Overwegende dat geen van de in 
het middel aangewezen wets- of re
glementsbepalingen inhoudt dat 
de herziening van overeenkom
sten betreffende overheidspdrachten 
slechts geoorloofd is voor zover de 
aanneiner, ten gevolge van onvoor
zienbare en onontkoombare omstan
digheden, « in de onmogelijkheid 
verkeert te gepasten tijde zijn ver
plichtingen na te komen »; 

Dat inzonderheid het door het ar
rest toegepaste artikel 16.B van het 
ministerieel besluit van 14 oktober 
1964 aangaande de administratieve 
en technische contractuele bepalin
gen die het algemeen lastenkohier 
van de overeenkomsten van de 
Staat uitmaken, de mogelijkheid tot 
herziening van de overeenkomst 
opent voor de aannemer die een be
langrijk nadeel heeft geleden, indien 
hij omstandigheden kan doen gel
den die hij redelijkerwijze niet kon 
voorzien bij het indienen van de 
inschrijving of het sluiten van de 
overeenkomst, die hij niet kon ont
wijken en waarvan hij de gevolgen 
niet kon verhelpen hoewel hij al het 
nodige daarvoor heeft gedaan; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 16.B van het ministerieel 
besluit van 14 oktober 1964 aangaande 
de administratieve en technische bepa
lingen die het algemeen lastenkohier 
van de overeenkomsten van de Staat uit
maken, 
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doordat het arrest enerzijds overweegt 
dat de overgelegde beoordelingsgegevens 
op afdoende wijze aantonen dat de ver
weersters een belangrijk nadeel geleden 
hebben en hun vordering daarom princi
pieel gegrond verklaart, en anderzijds 
beslist dat, met het oog op het vaststel
len van de werkelijk door de verweer
sters geleden schade, een deskundigen
onderzoek zich opdringt, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te beslissen enerzijds dat een 
belangrijk nadeel geleden werd en ander
zijds dat een deskundigenonderzoek no
dig is om het werkelijk nadeel vast te 
stellen, zodat het arrest niet wettelijk 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het lijden van een 
belangrijk nadeel een bestanddeel is van 
het recht op schadeloosstelling, zodat de 
vordering tot schadeloosstelling niet ge
grond kan worden verklaard zolang het 
werkelijke bedrag van het nadeel is vast
gesteld (schending van artikel 16.B van 
het ministerieel besluit van 14 oktober 
1964) : 

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

roep, met overneming van de consi
deransen van het beroepen vonnis, 
oordeelt dat de schade die de ver
weerders hadden geleden, belang
rijk was, nu een schade van onge
veer 7 procent van de aanzienlijke 
aannemingsprij s door eiser niet 
wordt betwist; dat daarmee niet 
strijdig is de beslissing dat de aan
wijzing van een deskundige nodig is 
om het juiste bedrag van het nadeel 
te kunnen bepalen; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat hoewel, voor de 
aanspraak op herziening van de 
overeenkomst, ingevolge artikel 16.B 
van het ministerieel besluit van 14 
oktober 1964 vereist is dat het gele
den nadeel belangrijk is, die voor
waarde niet uitsluit dat de rechter, 
op grond van de hem overgelegde 
feitelijke gegevens, kan beslissen 
dat het nadeel belangrijk is, ook al 
acht hij een deskundigenadvies no-

dig om het juiste bedrag ervan te 
kunnen bepalen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

II. Wat de voorziening van de B.V. 
De Moel en de N.V. De Moel be
treft: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1142, 1149, 1153 
van het Burgerlijk Wetboek - laatstver
meld artikel als vervangen door artikel 6 
van de wet van 1 mei 1913 -, 16.B en 18 
van het ministerieel besluit van 14 okto
ber 1964 aangaande de administratieve 
en technische contractuele bepalingen 
die het algemeen lastenkohier van de 
overeenkomsten van de Staat uitmaken, 
als gewijzigd door de ministerii:\le beslui
ten van 20 december 1965, 24 december 
1970 en 8 mei 1971, 

doordat het arrest de door de eiseres
sen gevorderde vergoeding wegens munt
ontwaarding principieel ongegrond ver
klaart, na te hebben vastgesteld dat de 
rechtsvordering van de eiseressen pri
mair ertoe strekte verweerder te horen 
veroordelen hun een « schadeloosstel
ling • te betalen wegens onvoorzienbare 
prijsstijging van petroleumprodukten, 
alsmede een « bijkomende vergoeding 
voor de schade ingevolge muntontwaar
ding vanaf 24 december 1975, tot op he
den begroot op 2.335.721 frank •, op 
grond : « dat de gesolliciteerde prijsher
ziening van contractuele aard is; dat in 
de litigieuze overeenkomst en evenmin 
in artikel 16.B van het ministerieel be
sluit van 14 oktober 1964 een vergoeding 
voor muntontwaarding is voorzien (en) 
dat schadevergoeding wegens vertraging 
in de betaling, overeenkomstig artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek, trou
wens nooit in iets anders bestaat dan in 
de wettelijke intresten », 

terwijl de eiseressen uit de artikelen 
16.B en 18 van het ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964 aangaande de admi
nistrative en technische contractuele be
palingen die het algemeen lastenkohier 
van de overeenkomsten van de Staat uit
maken, wanneer zij een belangrijk na
deel hebben geleden wegens omstandig
heden die zij redelijkerwijze niet konden 
voorzien bij het indienen van de inschrij
ving of het sluiten van de overeenkomst, 
die zij niet konden ontwijken en waar
van zij de gevolgen niet konden verhel
pen, hoewel zij al het nodige daarvoor 
hebben gedaan, het recht putten onder 
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meer op contractuele schadevergoeding 
ten aanzien van verweerder; de door de 
eiseressen geleden schade volledig dient 
te worden vergoed en de rechter, om het 
bedrag te ramen van de vergoeding tot 
herstel van deze die, luidens artikel 1149 
van het Burgerlijk Wetboek, bestaat in 
het verlies dat de eiseressen hebben ge
leden en de winst die zij hebben moeten 
derven, zich dient te stellen op de dag 
van de uitspraak en, in voorkomend ge
val, rekening moet houden met de munt
ontwaarding; artikel 1153 van hetzelfde 
wetboek op de regel van artikel 1149 we
liswaar uitzondering maakt en inzake 
verbintenissen die aileen betrekking heb
ben op het betalen van een bepaalde 
geldsom, de schadevergoeding wegens 
vertraging in principe beperkt tot de 
wettelijke intrest, doch deze wetsbepa
ling ten deze geen toepassing kan vin
den, nu de schuldvordering van de eise
ressen geen numerieke geldsom tot voor
werp heeft, maar een door de rechter te 
ramen prestatie tot vergoeding van de 
door hen gelden schade; het arrest der
halve, na te hebben vastgesteld dat de 
eiseressen contractuele schadeloosstel
ling wegens onvoorzienbare prijsstijging 
van petroleumprodukten vorderden van 
verweerder, op grond van artikel 16.B 
van het ministerieel besluit van 14 okto
ber 1964, en na deze vordering princi
pieel gegrond te hebben verklaard, de 
gevorderde vergoeding wegens muntont
waarding niet wettig ongegrond ver
klaart, !outer op de in het middel weer
gegeven gronden (schending van aile in 
het middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de eiseressen, 
op grond van artikel 16.B van het 
ministerieel besluit van 14 oktober 
1964 aangaande de administratieve 
en technische contractuele bepalin
gen die het algemeen lastenkohier 
van de overeenkomsten van de 
Staat uitmaken, wegens onvoorzien
bare prijsstijging van petroleumpro
dukten, herziening van de oorspron
kelijk overeengekomen aannemings
prijs met een som van 10.138.122 
frank vorderden, vermeerderd met 
de moratoire interest vanaf de aan
maning op 24 december 1975 en met 
met een voorlopige bijkomende ver
goeding van 2.335.721 frank, vanaf 
dezelfde datum, wegens muntont
waarding; dat het arrest oordeelt dat 

de eis tot prijsherziening van con
tractuele aard is; 

Overwegende dat uit het voren
staande volgt dat de eis van de eise
ressen tot prij sherziening geen ui t
voering door betaling van de tegen
waarde, geen compenserende scha
devergoeding voor wanprestatie tot 
voorwerp heeft, maar wel de recht
streekse uitvoering van een contrac
tuele verplichting bestaande in de 
betaling van een bepaalde geldsom, 
in de zin van artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek, namelijk de 
herziene aannemingsprijs; dat daar
aan niet afdoet dat de herziening 
van de oorspronkelijke aannemings
prijs eventueel zou dienen te ge
schieden, uitgaande van het nadeel 
dat de eiseressen, wegens de in hun 
vorderingen gestelde bijzondere 
omstandigheden, hebben geleden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen ingeschreven in de algemene 
rol onder de nrs. 4531 en 4621; ver
werpt de voorzieningen; veroordeelt 
eiser en de eiseressen in de kosten 
van hun respectieve voorziening. 

20 september 1985 - 1• kamer- Voor
zitter: de h. Caenepeel, raadsheer, waar
nemend voorzitter - Verslaggever : de 
h. Rauws - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Biitzler en van 
Heeke. 

Op dezelfde dag is een arrest, A.R. nrs. 
4548-4620, in dezelfde zin gewezen op de voor
zieningen van de vennootschap naar Neder
lands recht B.V. De Moe! en N.V. De Moe! te
gen Belgische Staat, Minister van Openbare 
Werken, en Wegenfonds, en van Belgische 
Staat, Minister van Openbare Werken, en We
genfonds tegen vennootschap naar Nederlands 
recht B.V. De Moe! en N.V. De Moe!, tegen 
een arrest van 8 december 1983 van het Hof 
van Beroep te Brussel. 



80 HOF VAN CASSATIE Nr. 43 

Nr. 43 

3• KAMER - 23 september 1985 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ONTSLAG VAN EEN 
PERSONEELSAFGEVAARDIGDE WEGENS ECO
NOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN - BE
GRIP. 

De rechter beslist wettig dat het ontslag 
van de werknemers die het personeel 
vertegenwoordigen, niet door economi
sche of technische redenen verant
woord is, wanneer hij vaststelt dat de 
afdelingen waarin die afgevaardigden 
werkten slechts in geringe mate door 
het collectief ontslag wegens her
structurering van de onderneming zijn 
getroffen, en dat niet kan worden be
twist dat er op het ogenblik van de 
herstructurering in die afdelingen nog 
voldoende werk was om de meeste 
werknemers aan het werk te houden. 
(Art. 21, §§ 2 en 7, Bedrijfsorganisatie
wet; art. 1bis, §§ 2 en 7, Gezondheid 
en Veiligheidswet.) 

(MC KEE PETROCHEM ENGINEERS C.V. 
T. DUSSARD, CALLEBAUT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7370) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 september 1984 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 bis, §§ 2 en 7, van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, inge
voegd in de genoemde wet bij de wet 
van 16 januari 1967 en gewijzigd bij het 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 
1978, 21, §§ 2 en 7, van de wet van 20 
september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, ingevoegd in de 
genoemde wet bij de wet van 16 januari 
1967 en gewijzigd bij het koninklijk be
sluit nr. 4 van 11 oktober 1978, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt « dat ten 
deze het collectie£ ontslag dat ook de ap-

pellanten (thans verweerders) heeft ge
troffen, plaatsgreep bij de herstructure
ring van de onderneming van eiseres », 
en niettemin beslist dat het ontslag van 
de verweerders niet verantwoord was 
door economische of technische redenen 
in de zin van de artikelen 21, § 2, van de 
wet van 20 september 1948 en 1bis, § 2, 
van de wet van 10 juni 1952, en derhalve 
eiseres veroordeelt tot betaling van de 
bijzondere ontslagvergoedingen bepaald 
bij de artikelen 21, § 7, en 1bis, § 7, van 
de genoemde wetten, op grond dat « een 
herstructurering van de onderneming op 
zichzel£ geen voldoende reden is om een 
beschermd personeelslid te ontslaan; ( ... ) 
dat (anderzijds) de afdelingen waar de 
(verweerders) werkten slechts in geringe 
mate zijn getroffen door dat ontslag ( ... ) 
zodat het buiten kijf staat dat er in die 
afdelingen op het ogenblik van de her
structurering voldoende werk was om de 
meeste werknemers die er waren te
werkgesteld, aan het werk te houden; 
dat gei:ntimeerde (thans eiseres), in die 
omstandigheden, de appellanten eerder 
dan andere werknemers in dienst moest 
houden, ( ... ) omdat zij, wegens hun so
ciaal mandaat en in het algemeen belang. 
van allen die zij vertegenwoordigen, 
krachtens de wet bescherming genoten 
zolang zij het risico liepen gediscrimi
neerd te worden; dat het immers belang
rijk is dat de !eden van de onderne
mingsraad en van het comite voor veilig
heid en gezondheid niet hoeven te vre
zen dat zij als eersten zullen worden 
ontslagen, maar dat zij integendeel zo
veel mogelijk worden beschermd tegen 
elke werkelijke of eventuele discrimina
tie; dat gei:ntimeerde tenslotte de criteria 
aangeeft waarop zij heeft gesteund bij 
het opmaken van de lijst van de perso
nen die moesten worden ontslagen; ( ... ) 
dat het blijkbaar buiten kijf staat dat de 
keuze van gei:ntimeerde werd ingegeven 
door de eenzijdige beoordeling van de 
kwaliteit van het werk en van de renda
biliteit van de bedienden - een sub
jectief criterium -, nu de appellanten 
werden omschreven als. de minst goede 
van hun respectieve afdeling », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, de herstructurering 

van de onderneming, wanneer zij het 
ontslag van personeelsleden noodzake
lijk maakt, een economische of tech
nische reden kan uitmaken in de zin van 
artikel 21, § 2, van de wet van 20 septem
ber 1948 en van artikel 1bis, § 2, van de 
wet van 10 juni 1952, zodat de bescherm
de werknemers onder dezelfde voorwaar-
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den kunnen worden ontslagen als de 
personeelsleden die deze wettelijke be
scherming niet genieten; die bepaling 
noch bepalen noch impliceren dat de be
schermde werknemer niet zou mogen 
ontslagen worden en recht zou hebben 
op de bijzondere ontslagvergoeding wan
neer er in zijn onderneming of dienst an
dere, niet beschermde, werknemers zijn 
die in zijn plaats kunnen worden ontsla
gen; daaruit volgt dat het arrest, dat de 
herstructurering van de onderneming 
van eiseres als een feit erkent en derhal
ve ook het bestaan aanneemt van een 
feit dat een economische of technische 
reden kan uitmaken in de zin van voor
noemde wettelijke bepalingen, aan de 
verweerders niet wettelijk de bijzondere 
ontslagvergoeding kon toekennen, enkel 
op grand dat andere, niet beschermde, 
werknemers in hun plaats konden wor
den ontslagen; het arrest, door die uit
spraak, aan de artikelen 21, § 2, van de 
wet van 20 september 1948 en 1bis, § 2, 
van de wet van 10 juni 1952 een beper
king toevoegt die daarin niet is vervat, 
en derhalve die bepalingen en de andere 
in het middel aangewezen bepalingen 
schendt, met uitzondering van artikel 97 
van de Grondwet; 

derde onderdeel, zelfs als men aan
neemt dat de wet van 20 september 1948 
en de wet van 10 juni 1952 de werkgever 
verbieden willekeurig een keuze te doen 
tussen de beschermde en de niet be
schermde werknemer om te bepalen wie 
hij, wegens de herstructurering van de 
onderneming, zal ontslaan, die wetten 
hem toch niet de mogelijkheid ontzeggen 
die keuze te verantwoorden als zij op 
een beschermde werknemer is gevallen, 
met verwijzing naar criteria die verband 
houden met diens persoonlijkheid, zoals 
de kwaliteit van zijn werk en zijn rende
ment; het arrest derhalve, om zijn beslis
sing naar recht te verantwoorden, diende 
na te gaan of het middel uit de conclusie 
van eiseres in feite pertinent was, welk 
middel aanvoerde dat de keuze van de 
ontslagen werknemers was gebeurd op 
grand van hun respectfeve kwalificaties 
en waarde, met dien verstande dat « de 
besten behouden bleven en de minst goe
den werden ontslagen », en ter verwer
ping van die conclusie niet kon volstaan 
met de overweging dat een dergelijk 
keuzecriterium, dat volgens het arrest 
subjectief is, de beslissing van eiseres 
niet kon rechtvaardigen wanneer er in 
haar onderneming niet beschermde 
werknemers waren die in de plaats van 
de verweerders konden worden ontsla-

gen (schending van aile in het middel 
aangewezen wetsbepalingen, met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

beslist dat de herstructurering van 
de onderneming enkel een econo
mische of technische reden, in de 
zin van de aangewezen wetsbepalin
gen, uitmaakt als de werkgever 
daarenboven aantoont dat er in de 
onderneming geen andere, niet be
schermde, werknemer was die in de 
plaats van de beschermde werkne
mer kon worden ontslagen; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat een herstructurering van 
de onderneming « op zichzelf » geen 
reden' is om een beschermd perso
neelslid te ontslaan, en op grond van 
de feitelijke gegevens die het aan
geeft, onderzoekt of ten deze de her
structurering van de onderneming 
van eiseres een economische of 
technische reden uitmaakte waar
door het ontslag van de verweerders 
was verantwoord; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat « het 
collectief ontslag, dat ook (de ver
weerders) heeft getroffen, plaats
greep bij de herstructurering van de 
onderneming », vaststelt dat « de af
delingen waar zij waren tewerkge
steld slechts in geringe mate ·door 
het ontslag zijn getroffen, aangezien 
bij de afdeling burgerlijke bouwkun
de acht tekenaars op tien in dienst 
zijn gebleven en bij die van de in
strumentatie zeven op negen, zodat 
het buiten kijf staat dat er op het 
ogenblik van de herstructurering in 
die afdelingen nog voldoende werk 
was voor de meeste werknemers », 
en aldus obrdeelt dat de herstructu
rering van de onderneming van ei
seres niet van die aard was dat het 
onmiddellijk ontslag van de ver
weerders noodzakelijk was; 



82 HOF VAN CASSATIE Nr. 44 

Dat die reden volstaat om de be
slissing dat het ontslag van de ver
weerders niet was verantwoord door 
economische of technische redenen, 
in de zin van de toepasselijke wets
bepalingen, naar recht te verant
woorden; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het in deze onderdelen hier
op steunt dat het arrest « erkent dat 
de herstructurering van de onderne
ming van eiseres een feit is, en der
halve het bestaan aanneemt van 
een feit dat een economische of 
technische reden kan uitmaken », 
feitelijke grondslag mist en, in zo
verre het tegen ten overvloede gege
ven redenen is gericht, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

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

23 september 1985 - 3• kamer - Voor
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Vervloet :.... Ge
lijkluidende conclusie van de h. Duchate
let, eerste advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Gerard en mr. Draps. 

Nr. 44 

2• KAMER - 25 september 1985 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 
- ART. 70, § 2, ZESDE LID, Z.I.V.-WET 9 AUG. 
1963 - VERZEKERINGSINSTELLING - EIGEN 
RECHT TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - FONDS BEDOELD 
IN ART. 15 W.A.M.-WET I JULI 1956 - OPHEF
FING VAN DAT ART. 15 - GEVOLG. 

LING - EIGEN RECHT TEGEN HET GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS -
FONDS BEDOELD IN ART. 15 W.A.M.-WET I JULI 
1956 - OPHEFFING VAN DAT ART. 15 - GE
VOLG. 

1" en 2" De opheffing, op 9 juni 1982, van 
art. 15, § 1, tweede en derde lid, 
W.A.M.-wet, bij art. 24, § 1, 1", K.B. 16 
dec. 1981 houdende inwerkingstelling 
en uitvoering van de artt. 49 en 50 van 
de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemin
gen, heeft niet tot gevolg dat de verze
keringsinstelling het eigen recht van 
terugvordering van de verleende pres
taties verliest dat haar krachtens art. 
70, § 2, zesde lid, Z.l. V.-wet, vervangen 
door art. 1, 1", K.B. nr. 19, 4 dec. 1978, 
was toegekend tegen het in genoemd 
art. 15 aangewezen Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, nu, ener
zijds, de voornoemde artt. 49 en 50 de
zelfde aangelegenheid regelen als de 
artt. 15 en 16 W.A.M.-wet en, ander
zijds, art. 16, derde lid, van voornoemd 
K.B. van 16 dec. 1981, het eigen recht 
dat de verzekeringsinstelling reeds 
vroeger bezat, uitdrukkelijk erkent (1). 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEITEN T. LESIEUR, GEMEENSCHAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFONDS, DE NATIONALE 

WAARBORG N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4268) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerders Didier 
Lesieur en de naamloze vennoot
schap De Nationale Waarborg: 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiseres tegen het Gemeen-

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE- ~--------------
KERING - ART. 70, § 2, ZESDE LID, Z.I.V.- (1) Zie Cass., 9 jan. 1985, A.R. nr. 3660 
WET 9 AUG, !963 - VERZEKERINGS!NSTEL- (A.C., 1984-85, nr. 275). 
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schappelijk Motorwaarborgfonds in
gestelde civielrechtelijke vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 70, § 2, zesde lid, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit nr. 19 van 4 december 1978, 49, 
§ 2, 50, § 1, eerste lid, 2°, en tweede lid, 
65, § 1, 68, 3°, van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekerings
ondernemingen, 25, 3°, van het konink
lijk besluit van 12 maart 1976 tot vast
stelling van de datum waarop sommige 
artikelen van de wet van 9 juli 1975 be
treffende de controle op de verzekerings
ondernemingen in werking treden en 
houdende algemeen reglement betreffen
de de controle op de verzekeringsonder
nemingen, 16, derde lid, 24, § 1, van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoe
ring van de artikelen 49 en 50 van de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de contro
le der verzekeringsondernemingen, 16 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen en miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
continu'iteit van het openbaar ambt en 
van de openbare diensten, 

doordat het arrest waarbij het vonnis 
gedeeltelijk wordt gewijzigd, rechtdoen
de op de civielrechtelijke vordering van 
eiseres tot betaling van schadevergoe
ding, de Nationale Waarborg buiten het 
geding stelt en de civielrechtelijke vorde
ring van eiseres tegen het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds niet ontvan
kelijk en haar civielrechtelijke vordering 
tegen de Nationale Waarborg niet ge
grond verklaart op grond dat het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds te
recht, en met aanvoering van argumen
ten die zijn uiteengezet in de door het 
Fonds neergelegde appelconclusie en die 
door de burgerlijke partij in haar conclu
sie niet zijn weerlegd, laatstgenoemde 
het recht betwist om zich te beroepen op 
het eigen recht dat de vroegere wetge
ving haar toekende, maar dat thans niet 
meer bestaat ingevolge de uitdrukkelijke 
opheffing van het tweede en het derde 
lid van § 1 van de wet van 1 juli 1956 
door artikel 68 van de wet van 9 juli 1975 
en door artikel 23, § 1, van het konink
lijk besluit 16 december 1981; dat het 
hier werkelijk schijnt te gaan om een 
« vergetelheid van de wetgever », maar 
dat, wanneer er een uitdrukkelijke 

opheffingsbepaling bestaat, de rechter 
nie.t mag overgaan tot interpretatie van 
de geest van de wet, te meer daar de 
Raad van State de aandacht van de rege
ring had gevestigd op de noodzaak van 
een aanpassing van § 2 van ·artikel 70 
van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering; dat 
derhalve de rechtsvordering van eiseres 
niet ontvankelijk moet worden ver
klaard, 

terwijl, eerste onderdeel, nu de veroor
zaker van het litigieuze verkeersongeval 
de verzekeringsplicht niet heeft nage
leefd, het slachtoffer, sociaal verzekerde 
van eiseres, zich voor de vergoeding 'van 
haar schade voortvloeiende uit lichame
lijke letsels mocht wenden tot het Ge
meenschappelijk Waarborgfonds, ver
weerster; de omvang en de voorwaarden 
tot toekenning van dit recht op vergoe
ding worden bepaald bij koninklijk be
sluit (schending van de artikelen 50, § 1, 
eerste lid, 2°, en tweede lid van de wet 
van 9 juli 1975); het door artikel 70, '§ 2, 
zesde lid, van de wet van 9 augustUs 
1963 aan eiseres toegekende eigen recht 
van terugvordering van de prestaties die 
ze aan haar sociaal verzekerde heeft ver
leend, in het kader van de wet van 9 juli 
1975, wettelijk is vastgelegd door artikel 
16, derde lid, van het koninklijk besluit 
van 16 december 1981; de bepaling van 
de omvang en de voorwaarden tot toe
kenning van het recht op vergoeding aan 
het slachtoffer onder meer de invoering 
omvat van het eigen recht van eiseres op 
terugbetaling van de betalingen die zij 
heeft gedaan aan haar door een ongeval 
getroffen sociaal verzekerde (schending 
van de artikelen 70, § 2, zesde lid, van de 
wet van 9 augustus 1963, 49, § 2, 50, § 1, 
tweede lid, 65, § 1, van de wet van 9 juli 
1975, 16, derde lid, van het koninklijk be
sluit van 16 december 1981); het feit dat 
artikel 15, § l, tweede en derde lid, van 
de wet van 1 juli 1956, waarnaar artikel 
70, § 2, zesde lid, verwijst, is opgeheven 
door artikel 25, 3°, van het koninklijk be
sluit van 12 maart 1976 en door artikel 
24, § 1, 1°, van het koninklijk besluit 16 
december 1981, niet tot gevolg heeft dat 
eiseres haar eigen recht van terugvorde
ring van de door haar gedane betalingen 
niet kan uitoefenen (schending van de 
artikelen 70, § 2, zesde lid, 68, 3°, van de 
wet van 9 juli 1975, 3° van het koninklijk 
besluit van 12 maart 1976, 24, § 1, 1°, van 
het koninklijk besluit van 16 december 
1981, 16 van Q.e wet van 1 juli 1956); 
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tweede onderdeel, de omstandigbeid 
dat, enerzijds, artikel 15, § 1, van de wet 
van 1 juli 1956 waarbij bet Gemeen
scbappelijk Motorwaarborgfonds wordt 
opgericbt is opgebeven door de artikelen 
68, 3", van de wet van 9 juli 1975, 25, 3" 
van bet koninklijk besluit van 12 maart 
1976 en 24, § 1, 1", van bet koninklijk be
sluit van 16 december 1981, en dat, an
derzijds, artikel 70, § 2, zesde lid, van de 
wet van 9 augustus 1963 betreffende bet 
eigen recbt van eiseres tegen bet Ge
meenscbappelijk Motorwaarborgfonds 
verwijst naar artikel 15 van de wet van 1 
juli 1956, ofscboon die bepaling is opge
beven, niet tot gevolg beeft dat eiseres 
baar· eigen recbt van terugvordering niet 
kan uitoefenen tegen bet Gemeenscbap
pelijke Motorwaarborgfonds dat is opge
ricbt kracbtens artikel 49, § 2, van de 
wet van 9 juli 1975; bet algemeen recbts
beginsel van de continu'iteit van bet 
openbaar ambt en van de openbare 
dienst zicb immers ertegen verzet dat ei
seres, !outer en aileen ten gevolge van 
een vergissing of vergetelbeid van de 
wetgever, de baar door de wet van 9 au
gustus 1963 toegekende recbtsvordering 
niet zou kunnen instellen tegen bet 
kracbtens de wet van 9 juli 1975 opge
ricbte Fonds dat dezelfde taken beeft als 
bet kracbtens de wet van 1 juli 1956 op
gericbte Fonds en dat laatstgenoemd 
Fonds vervangt, de opdracbt van bet Ge
meenscbappelijk Motorwaarborgfonds 
immers van openbare orde is (scbending 
van bet algemeen recbtsbeginsel en van 
de artikelen 49, § 2, 50, tweede lid, 65, 
§ 1, 68, 3", van de wet van 9 juli 1975, 70, 
§ 2, zesde lid, van de wet van 9 augustus 
1963, 25, 3", van bet koninklijk besluit 
van 12 maart 1976, 16,d erde lid, 24, § 1, 
1", van bet koninklijk besluit van 16 de
cember 1981); bet arrest aldus de bepa
'lingen en bet algemeen recbtsbeginsel 
die in bet middel zijn vermeld, scbendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest be

slist dat eiseres zich niet meer kan 
beroepen op het haar door de vroe
gere wet toegekende eigen recht, nu 
· dat recht niet meer bestaat ingevol
ge de uitdrukkelijke opheffing van 
artikel 15, § 1, tweede en derde lid, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffen
de de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen; 

Overwegende dat artikel 70, § 2, 
zesde lid, van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie 

van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
dat is vervangen door artikel 1, 1", 
van het koninklijk besluit nr. 19 van 
4 december 1978, aan de verzeke
ringsinstelling een eigen recht van 
terugvordering van de verleende 
prestaties toekende tegenover het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, « bedoeld. bij artikel 15 van de 
wet van 1 juli 1956 », met name 
wanneer het ongeval waarvoor de 
prestaties waren verleend, zoals ten 
deze, veroorzaakt werd door een 
motorrijtuig waarvan de burgerrech
telijke aansprakelijkheid niet ge
dekt was door een verzekering over
eenkomstig de bepalingen van 
laatstgenoemde wet; 

Overwegende dat uit de omstan
digheid dat artikel 68 van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de con
trole der verzekeringsonderneming 
artikel 15 van de wet van 1 juli 1956 
opheft « in de mate en op het tijd
stip, door de Koning te bepalen », en 
dat § 1, tweede en derde lid, van dit 
artikel op 9 juni 1982 is opgeheven 
door artikel 24, § 1, 1", van het ko
ninklijk besluit 16 december 1981 
houdende inwerkingstelling en uit
voering van de artikelen 49 en 50 
van voornoemde wet van 9 juli 1975, 
niet kan worden afgeleid dat de ver
zekeringsinstelling het eigen recht 
dat ze vroeger bezat, zou hebben 
verloren; 

Overwegende dat immers, ener
zijds, de artikelen 49 en 50 van de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsonderne
mingen die door het koninklijk be
sluit van 16 december 1981 in wer
king zijn gesteld en uitgevoerd, 
dezelfde aangelegenheid regelen als 
de artikelen 15 en 16 van de wet 
van 1 juli 1956 en, anderzijds, arti
kel 16, derde lid, van het koninklijk 
besluit van 16 december 1981 aan de 
verzekeringsinstelling uitdrukkelij k 
het eigen recht toekent dat ze reeds 
met toepassing van artikel 70, § 2, 
zesde lid, van de wet van 9 augustus 
1963, vervangen door artikel 1, 1 ", 
van het koninklijk besluit nr. 19 van 
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4 december 1978, kon doen gelden 
tegen het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds; 

Dat derhalve het hof van beroep, 
nu het de civielrechtelijke vordering 
van eiseres tegen het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds niet ont
vankelijk verklaart op grond dat het 
eigen recht van de verzekeringsin
stelling tegen dat Fonds was afge
schaft, de beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Overwegende dat na die beslis
sing de wet van 1 augustus 1985 
houdende sociale bepalingen in wer
king is getreden; dat artikel 66 van 
die wet artikel 70, § 2, zesde lid, van 
de wet van 9 augustus 1963 vervangt 
door het volgende lid : « de verzeke
ringsinstelling heeft een eigen recht 
van terugvordering van de verleen
de prestaties tegenover het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds, bedoeld 
in artikel 49 van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der ver
zekeringsondernemingen, in de ge
vallen bedoeld bij artikel 50 van die
zelfde wet »; dat artikel 66 van 
kracht wordt op 9 juni 1982; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

25 september 1985 - 2• kamer- Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe ....: Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Houte
kier en Simont. 

Nr. 45 

2• KAMER - 25 september 1985 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - JEUGD
BESCHERMlNG - MlNDERJARlGE VERVOLGD 
WEGENS EEN ALS MlSDRlJF OMSCHREVEN 
FElT - BESLISSlNG VAN DE JEUGDRECHT
BANK - GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE JEGENS 
DE AFZONDERLIJK VERVOLGDE MEDEDA
DER OF MEDEPLlCHTlGE. 

2° JEUGDBESCHERMING - RECHTER
LlJK GEWlJSDE - MlNDERJARlGE VERVOLGD 
WEGENS EEN ALS MlSDRIJF OMSCHREVEN 
FElT - BESLlSSlNG VAN DE JEUGDRECHT
BANK- GEEN GEZAG VAN GEWlJSDE JEGENS 
DE AFZONDERLIJK VERVOLGDE MEDEDADER 
OF MEDEPLlCHTlGE. 

1 o en 2° De beslissing, door een jeugd
rechtbank gewezen t.a.v. minderjari
gen die worden vervolgd wegens een 
als misdrijf omschreven feit, heeft 
geen gezag van gewijsde jegens een 
mededader of medeplichtige die afzon
derlijk wordt vervolgd; die beslissing 
kan hem noch schaden noch baten (1). 

(RADEMAKER T. DELANG E.A.) 

ARREST ( vertaJin€(} 

(A.R. nr. 4296) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik; 

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

Over het eerste middel, ... 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel 
dat niet tot ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest, 
in zoverre het uitspraak doet over 
de door eiseres tegen het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds in
gestelde civielrechtelijke vordering; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt eiseres in 
twee derde van de kosten en ver
weerder, het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, in een derde 
ervan; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 1----------------
Bergen. (1) Zie Cass., 13 mei 1975 (A.C., 1975, 989'-
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de. , miskenning van het gezag van het 
rechterlijk gewijsde, 

doordat er in elk geval gezag van ge· 
wijsde bestaat ten aanzien van hen die 
door de jeugdrechtbank schuldig werden 
bevonden aan de kaakbeenbreuk; dat het 
gezag van het rechterlijk gewijsde in 
strafzaken de openbare orde raakt en 
geldt « erga omnes », dat de rechter er
voor moet waken dat dit gezag niet 
wordt miskend; dat een beslissing nood
zakelijkerwijze gezag van gewijsde heeft 
met al de daaraan verbonden gevolgen, 
wanneer onherroepelijk en zonder enig 
voorbehoud uitspraak is gedaan; dat bij 
de in kracht van gewijsde gegane von
nissen die zijn gewezen ten aanzien van 
de heer V... en de beer H ... , ten 
deze onherroepelijk is beslist dat de door 
de laatstgenoemden toegebrachte slagen 
de oorzaak zijn van de kaakbeenbreuk 
van de burgerlijke partij Gauthier De
lang, zonder dat dienaangaande enig 
voorbehoud is gemaakt; dat derhalve 
achteraf niet iemand anders voor datzelf
de feit kon worden vervolgd zonder dat 
afbreuk werd gedaan aan het beginsel 
van het rechterlijk gewijsde; dat de 
breuk kennelijk door slechts een enkele 
slag is veroorzaakt en dat met zekerheid 
vaststaat dat de aan eiser verweten sla
gen niet de oorzaak van de schade kon
den zijn, vermits het slachtoffer na de 
hem toegebrachte slagen is weggegaan 
en vervolgens is teruggekeerd ter plaat
se: 

Overwegende dat de beslissing die 
door een jeugdrechtbank wordt ge
wezen ten aanzien van minderjari
gen die worden vervolgd wegens 
een als misdrijf omschreven feit, 
geen gezag van gewijsde heeft je
gens een mededader of medeplich
tige, die afzonderlijk wordt vervolgd; 
dat die beslissing hem noch kan · 
schaden noch ten goede komen; 

Dat het middel in dat opzicht faalt 
naar recht; 

. Overwegende voor het overige dat 
het middel, nu het enkel kritiek oe
fent op de . feitelijke beoordeling 
door de rechter, niet ontvankelijk is; 

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; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vordering, ingesteld 
door: 

a) de verweerder Robert Delang 
en Madeleine Collard : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat de 
verweerder Gauthier Delang meer
derjarig is geworden v66r het instel
len van het cassatieberoep; dat bij
gevolg de verweerders Robert De
lang en Madeleine Collard niet meer 
bevoegd waren om hun zoon Gau
thier in rechte te vertegenwoordigen 
op het tijdstip van het instellen van 
het cassatieberoep; 

Dat, ten aanzien van Robert De
lang en Madeleine Collard, de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

b) door de verweerder Gauthier 
Delang: 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, aan verweerder een provisionele 
vergoeding toekent, een deskundige 
aanwijst, eiser in de kosten van het 
hoger beroep veroordeelt en de zaak 
naar de eerste rechter verwijst; dat 
die beslissing geen eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en geen 
uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel, in zoverre het betrek
king heeft op de tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering, en 
van het derde middel dat enkel be
trekking heeft op de beslissingen op 
die rechtsvordering, nu die middelen 
geen verband houden met de ont
vankelijkheid van de voorziening, 
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verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

25 september 1985 - 2• kamer - Vaar
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Helvetius - Gelijklui
dende canclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advacaat: mr. P. 
Thomas, Verviers. 

Nr. 46 

2• KAMER - 25 september 1985 

1° CASSATIE - PROCEDURE - VOORZIE
NING IN CASSATIE VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE - VERTRAGING IN DE OVERZEN
DING VAN HET DOSSIER- WETSSCHENDING 

WETTELIJK BEGRIP , DRINGENDE NOODZA
KELIJKHEID • NIET IS MISKEND. 

6° RAAD VAN STATE - AFDELING WET
GEVING - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID 
OP GROND WAARVAN DE MINISTERS OVER 
BEPAALDE ONTWERPEN AAN DE RAAD VAN 
STATE, AFDELING WETGEVING, GEEN ADVIES 
BEHOEVEN TE VRAGEN - DRINGENDE NOOD
ZAKELIJKHEID - BEGRIP. 

7° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN 
DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID OP 

GROND WAARVAN DE BEVOEGDE MINISTER 
AAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGE
VING, GEEN ADVIES BEHOEFDE TE VRAGEN 
OVER HET ONTWERP VAN HET K.B. VAN 17 
NOV. 1971 HOUDENDE VASTSTELLING VAN 
HET TARIEF VOOR HET VERVOER VAN GOB
DEREN OVER DE WEG TEGEN VERGOEDING 
TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK - DRINGEN
DE NOODZAKELIJKHEID - BEGRIP. 

DOOR DE ElSER - GEVOLG T.A.V. DE TOET- 8° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
SING VAN EISERS MEMORIE DOOR HET HOF. AUTOCARS, TAXI'S - VERVOER OVER 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - OPENBAAR MINIS
TERIE, EISENDE PARTIJ - VERTRAGING IN 
DE OVERZENDING VAN HET DOSSIER -
WETSSCHENDING TE WIJTEN AAN DE ElSER 
- GEVOLG T.A.V. DE TOETSING VAN EISERS 
MEMORIE DOOR HET HOF. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - AR
REST VAN HET HOF - STRAFZAKEN - AR
REST WAARIN UITSPRAAK WORDT GEDAAN 
OP EEN VOORZIENING IN CASSATIE VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - VERTRAGING IN 
DE OVERZENDING VAN HET DOSSIER -
WETSSCHENDING TE WIJTEN AAN DE ElSER 
- GEVOLG T.A.V. DE TOETSING VAN EISERS 
MEMORIE DOOR HET HOF. 

4° RAAD VAN STATE - AFDELING WET
GEVING - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID 
OP GROND WAARVAN DE MINISTERS OVER 
BEPAALDE ONTWERPEN AAN DE RAAD VAN 
STATE, AFDELING WETGEVING, GEEN ADVIES 
BEHOEVEN TE VRAGEN - BEOORDELING 
DOOR DE MINISTERS - GRENZEN. 

DE WEG- K.B. 17 NOV. 1971 HOUDENDE VAST
STELLING VAN HET TARIEF VOOR HET VER
VOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG TEGEN 
VERGOEDING TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK 
- BESLUIT WAARVAN HET ONTWERP NIET 
VOOR ADVIES AAN DE RAAD VAN STATE IS 
VOORGELEGD - DRINGENDE NOODZAKELIJK
HEID - BEGRIP. 

1°, 2° en 3° Het Haf kan geen acht slaan 
ap de memarie van het openbaar mi
nisterie, eiser tot cassatie, wanneer 
het vaststelt dat de indiening van die 
memorie binnen de bij art. 420bis, 
tweede lid, Sv. bepaalde termijn het 
gevolg-is van een door de eiser zelf be
gane schending van de wet,· zulks is 
a.m. het geval wanneer de memarie te 
laat zou zijn ingediend, had de eiser, 
overeenkamstig art. 424 Sv., het dos
sier onverwijld aan de procureur-gene
raal in het Hof van Cassatie averge
zanden (1). (Artt. 422, 423 en 424 Sv.) 

4° en 5° Onverminderd hun palitieke ver
antwoardelijkheid staat het weliswaar 
aan de ministers de dringende naodza
kelijkheid te beoardelen ap grand 
waarvan zij aan de Raad van State, af
deling wetgeving, geen beredeneerd 
advies behaeven te vragen over de 
tekst van een antwerp van verorde-

5° RECHTERLIJKE MACHT - DRINGEN

DE NOODZAKELIJKHEID OP GROND WAAR
VAN DE MINISTERS OVER BEPAALDE ONT
WERPEN AAN DE RAAD VAN STATE, AFDE
LING WETGEVING, GEEN ADVIES BEHOEVEN 1-----------------
TE VRAGEN- BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN (1) Zie Cass., 18 maart 1982, A.R. nr. F 567 F 
EN RECHTBANKEN OM NA TE GAAN OF HET . (A. C., 1981-82, nr. 428). ·. - ·· . - - . , 
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ning, maar de hoven en rechtbanken 
hebben de .bevoegdheid om na te gaan 
of een minister, als hij aan de Raad 
van State geen advies heeft gevraagd, 
zijn macht niet heeft overschreden of 
afgewend doordat hij het wettelijk be
grip " dringende noodzakelijkheid » 
heeft miskend (2). (Art. 107 Gw.; art. 3 
Wet Raad van State.) 

6", 7" en 8" Noch de omstandigheid dat 
het K.B. van 17 nov. 1971 houdende 
vaststelling van het tarief voor het ver
voer van goederen over de weg tegen 
vergoeding tussen Belgie en Frankrijk, 
uitgevaardigd wei'd ter uitvoering van 
een verordening van 30 juli 1968, noch 
de bewering dat het Belgisch bestuur 
ten dele verantwoordelijk kan zijn 
voor het traag verloop van de bilatera
le onderhandelingen, noch het feit dat 
genoemd K.B. van 17 nov. 1971 in het 
Belgisch Staatsblad van 9 dec. 1971 
werd bekendgemaakt, · noch de omstan
digheid dat de minister zich, naar aan
Jeiding van Jatere wijzigingen van dat 
besluit, op de dringende noodzakelijk
heid heeft beroepen, leveren een vol
doend bewijs op dat de bestuurlijke 
overheid haar macht is te buiten ge
gaan bij de beoordeling van de drin
gende noodzakelijkheid op grand 
waarvan zij aan de Raad van State 
over het antwerp van dat besluit geen 
advies behoefde te vragen (3). (Art. 3 
Wet Raad van State.) 

(PROCUREUR DES KONING TE BRUSSEL 
T. DUJARDIN, « C.F.I. GROUPE » N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4365) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 december 1984 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door de verweerders tegen de voor
ziening opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat in de verklaring van voorziening 
meJding wordt gemaakt van een voorzie
niJlg die is gerecht tegen een vonnis dat 
op 11 december 1983 (en niet 1984) is uit-

gesproken door de 21ste kamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus
sel: 

Overwegende dat in de op 26 de
cember 1984 gedane verklaring van 
voorziening wordt vermeld dat de 

. voorziening is gericht « tegen het op 
11 december 1983 door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel, 
21ste kamer, gewezen vonnis, waar
bij in hager beroep uitspraak wordt 
gedaan over een vonnis van de Poli
tierechtbank te Brussel, d.d. 28 ja
nuari 1983 in zake Dujardin Pierre 
en de naamloze vennootschap C.F.I. 
Groupe »; 

Overwegende dat uit die verkla
ring en de respectievelijk op 28 ja
nuari 1983 door de Politierechtbank 
te Brussel en op 11 december 1984 
door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel gewezen vonnissen blijkt, 
dat ten gevolge van een duidelijke 
verschrijving in de verklaring van 
voorziening, 11 december 1983 als 
datum is opgegeven, in plaats van 
11 december: 1984; 

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

Overwegende dat uit de combina
tie van de artikelen 422, 423 en 424 
van het Wetboek van Strafvordering 
volgt dat eiser, de magistraat, belast 
met het openbaar ministerie bij de 
rechtbank die het bestreden vonnis 
heeft gewezen, verplicht was het 
dossier onverwijld aan de procu
reur-generaal in het Hof van Cassa
tie te zenden, na het verstrijken van 
de termijn van twintig dagen, te re
kenen van 26 december 1984, datum 
van de verklaring van voorziening; 

Dat uit de gedingstukken blijkt 
dat eiser het dossier niet onverwijld 
heeft overgezonden, maar dat hij de 
overzending tot op 30 april 1985 
heeft uitgesteld, dit is meer dan drie 
maanden later; dat het dossier bij 
de procureur-generaal in het Hof 
van 3 mei 1985 is toegekomen, tege-

(~) en (3) Zie Cass., 7 juni 1983, A.R. lijkertijd met de memorie van eiser; 
nr. 7444 (A. C., 1982-83, nr. 554) met de voetno- d d. 'ff' h t H f d k 
ten, alsmede Cass., 11 sept. 1984, A.R. nr. 8573 at e gr1 Ier van e o e z~a , 
(ibid., 1984-85, nr. 27). . overeenkomstig voormeld a~el 
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424, op dezelfde dag op de algemene 
rol heeft gebracht; 

Overwegende dat, hoewel die me
morie binnen de bij artikel 420bis, 
tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering gestelde termijn ter 
griffie van het Hof is ingediend, 
evenwel uit bovenvermelde omstan
digheden valt af te leiden dat die 
memorie te laat zou zijn ingediend, 
als eiser artikel 424 van dat wetboek 
had in acht genomen; 

Overwegende dat het Hof op die 
memorie geen acht kan slaan, aan
gezien het vaststelt dat de indiening 
ervan binnen de wettelijke termijn 
het gevolg is van een door eiser zelf 
begane schending van de wet; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 107 
van de Grondwet en 3 van de op 12 ja
nuari 1973 gecoordineerde wetten op de 
Raad van State, vervangen bij artikel 18 
van de wet van 9 augustus 1980, alsmede 
het koninklijk besluit van 17 november 
1971 houdende vaststelling van het tarief 
voor het vervoer van goederen over de 
weg tegen vergoeding tussen Belgie en 
Frankrijk: 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 17 november 1971 hou
dende vaststelling van het tarief 
voor het vervoer van goederen over 
de weg tegen vergoeding tussen Bel
gH~ en Frankrijk een verordenend 
besluit is waarvan de juridische 
grondslag gelegen is in artikel 1 van 
de wet van 18 februari 1969 betref
fende de maatregelen ter uitvoering 
van de internationale verdragen en 
akten inzake vervoer over de weg, 
de spoorweg of de waterweg; 

Overwegende dat, in de regel, de 
ministers verplicht zijn om, onder 
voorbehoud van hun politieke ver
antwoordelijkheid, de dringende 
noodzaak te beoordelen op grond 
waarvan zij aan de Raad van State, 
afdeling wetgeving, geen berede
neerd advies behoeven te vragen 
voor de tekst van antwerp van ver
ordenende besluiten; 

Overwegende dat nochtans, over
eenkomstig artikel 107 van de Grond-

wet, de hoven en rechtbanken de 
bevoegdheid en de verplichting heb
ben om toezicht te houden op de 
wettigheid van de besluiten die zij 
toepassen; zij, derhalve, moeten na
gaan of de minister, wanneer hij het 
advies aan de Raad van State niet 
heeft gevraagd, zijn macht niet 
heeft overschreden, j a zelfs afge
wend, doordat hij het wettig begrip 
« hoogdringendheid » heeft miskend; 

Overwegende dat het bestreden 
VOJ1nis verweerder buiten vervolging 
en verweerster buiten de zaak stelt, 
op grand « dat uit het onderzoek 
van de voorbereiding van het ko
ninklijk besluit van 17 november 
1971 en de toelichting van het be
stuur volgt dat de minister van Ver
keerswezen zich op de " hoogdrin
gendheid " enkel heeft beroepen om 
geen advies te moeten vragen aan 
de Raad van State » en dat het 
koninklijk besluit van 17 november 
1971 derhalve « onwettelijk is »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis erop wijst dat er « veel tijd 
- meer dan drie j aar - is verstre
ken tussen de goedkeuring op 30 ju
li 1968 en de bekendmaking ... (op) 6 
augustus 1968 van de verordening 
nr. 1174/68 van de Raad van de Ge
meenschappen en de goedkeuring 
op 17 november 1971, van het ko
ninklijk besluit dat tot grondslag 
dient voor de vervolgingen ... », dat 
« dit koninklijk besluit pas op 9 de
cember 1971, dit is 22 dagen later, in 
het Belgisch Staatsblad werd be
kendgemaakt », dat « de duur van 
de bilaterale onderhandelingen 
geenszins een reden is voor aange
voerde " hoogdringendheid ", in zo
verre het Belgische Bestuur zelfs 
gedeeltelijk daarvoor aansprakelijk 
is», dat « naar aanleiding van de op
eenvolgende wijzigingen van het 
Frans-Belgisch tarief, de minister 
van Verkeerswezen zich opnieuw op 
de dringende noodzaak beroept... »; 

Overwegende dat artikel 4 van 
voormelde verordening E.E.G. nr. 
1174/68 bepaalt dat « de tarieven 
worden vastgesteld of gewijzigd in 

,~-~---

f:-
I 



90 HOF VAN CASSATIE Nr. 47 

onderlinge overeenstemming door 
de rechtstreeks betrokken Lid-Sta
ten ... » en dat « iedere Lid-Staat de
ze tarieven van kracht verklaart 
binnen twee maanden na de afslui
ting van de onderhandelingen over 
de vaststellingen of de wijziging van 
de tarieven ... »; 

Overwegende dat het bestreden ar
rest dienaangaande zonder meer 
erop wijst dat « de bilaterale onder
handelingen met het oog op de vast
stelling van de tarieven pas in 1971 
geeindigd zijn »; dat het de redenen 
overneemt die het Bestuur aanhaalt 
om te zeggen dat « het Frans-Bel
gisch tarief niet kon worden be
kendgemaakt v66r 1 november 1971, 
welke datum was overeengekomen 
voor de gelijktijdige inwerkingtre
ding in Belgie, Nederland en het 
Groothertogdom Luxemburg van de 
drie bilaterale akkoordep van die 
Ianden met Frankrijk »; dat, onge
acht de ingevolge artikel 4 van de 
verordening E.E.G. nr. 1174/68 van 
30 juli 1968 vastgestelde termijn van 
inwerkingtreding van de tarieven, 
de verbintenis op internationaal 
vlak om op dezelfde datum, nl. 1 no
vember 1971, de tarieven doen in 
werking te treden, die zijn vastge- · 
steld bij de bilaterale akkoorden 
tussen Frankrijk, enerzijds, en Bel
gHi, Nederland en Luxemburg, an
derzijds, en het feit dat het Frans
Belgisch tarief niet v66r 1 november 
1971 kon worden bekendgemaakt, 
aangezien het desbetreffende ko
ninklijk besluit op die datum nog 
niet was vastgesteld, elementen zijn 
waarop het Bestuur zich, volgens de 
vaststellingen van het bestreden 
vonnis, beroept ter verantwoording 
van de « hoogdringendheid » waar
van sprake is in de aanhef van het 
koninklijk besluit van 17 november 
1971; 

Overwegende dat noch de overwe
ging, dat dit koninklijk besluit is 
uitgevaardigd ter uitvoering van een 
verordening van 30 juli 1968, noch 
de bewering dat het Belgisch Be
stuur ten dele verantwoordelijk kon 
zijn voor het traag verloop van de 

bilaterale onderhandelingen, noch 
het feit dat het koninklijk besluit 
van 17 november 1971 in het Bel
gisch Staatsblad van 9 december 
1971 werd bekendgemaakt, noch de 
omstandigheid dat de minister zich 
naar aanleiding van latere wijzigin
gen van dat besluit op de dringende 
noodzakelijkheid heeft beroepen, 
voldoende kunnen bewijzen dat de 
bestuurlijke overheid haar macht is 
te buiten gegaan bij de beoordeling 
van de dringende noodzaak om aan 
de Raad van State geen advies te 
moeten vragen over het ontwerp 
van dat besluit; 

Dat het bestreden vonnis, door op 
die elementen te steunen om te be
slissen dat van het koninklijk be
sluit van 17 november 1971 geen toe
passing zal worden gemaakt, zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

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; veroordeelt de verweerders in 
de kosten; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel, 
zitting houdende in hoger beroep. 

25 september 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. P. van 
Leynseele, Brussel. 

Nr. 47 

2• KAMER - 25 september 1985 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - STRAFGERECHT DAT UIT
SPRAAK DOET OVER EEN ZAAK WAARIN EEN 
LID VAN HET COLLEGE IN HET ONDERZOEKS
GERECHT ZITTING HEEFT GEHAD - ONWET
TIGE BESLISSING. 
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2° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- STRAFGERECHT DAT UITSPRAAK DOET 
OVER EEN ZAAK WAARIN EEN LID VAN HET 
COLLEGE IN HET ONDERZOEKSGERECHT ZIT
TING HEEFT GEHAD - ONWETTIGE BESLIS
SING. 

1" en 2" De artt. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens en 14, § 1, van 
het Internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten wor
den geschonden door de veroordelin:f!• 
uitgesproken door een strafrechteliJk 
college, dat onder meer bestond uit 
een magistraat die voordien in de zaak 
zitting heeft gehad in het onderzoeks
gerecht (1). 

(CANDELMA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4522) 

HET HOF; - Gelet · op het bestre
den arrest, op 21 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
d.d. 18 juli 1984 (2); 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 6, § 1, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en 14, 
§ 1 van het Internationaal Verdrag inza
ke 'burgerrechten en politieke rechten: 

Overwegende dat krachtens die 
bepalingen een ieder, bij het bepa
len van de gegrondheid van een te
gen hem ingestelde strafvervolging, 
recht heeft op behandeling van zijn 
zaak door een onpartijdige rechter
lijke instantie; 

Overwegende dat de voorzitter 
van het Hof van Beroep te Luik, de 
heer Vandervelden, de kamer van 
inbeschuldigingstelling heeft voorge
zeten toen ze, op 12 juli 1984, de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis van eiser beval; dat dezelfde 

(1) Zie Cass., 29 rnei 1985, drie arresten, 
A.R. nrs. 4000, 4300 en 4301 (A.C., 1984-85, 
nr. 592). 

(2) A.R. nr. 3745 (A.C., 1983-84, nr. 627). 

magistraat voorzitter was van het 
hof van beroep toen het, na het be
roepen vonnis te hebben vernietigd, 
over dezelfde zaak uitspraak deed 
en eiser een gevangenisstraf opleg
de; 

Overwegende dat die omstandig
heden bij eiser terecht twijfels kon
den wekken over de geschiktheid 
van het aldus samengestelde hof 
van beroep om de zaak op een on
partijdige wijze te behandelen; dat 
het arrest bijgevolg nietig is; 

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

25 september 1985 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. M. Vlies, 
Brussel. 

Op dezelfde dag is een arrest, A.R. nr. 4593, 
in dezelfde zin gewezen op de cassatieberoe
pen van Badibanga en Simon tegen het arrest 
op 28 juni 1985 door het Hof van Beroep te 
Brussel in hun zaak gewezen. 

Nr. 48 

2• KAMER - 25 september 1985 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WORDT VERWEZEN WEGENS MISDADEN EN 
WANBEDRIJVEN - GEEN OPGAVE VAN VER-
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ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN VOOR DE 
MISDADEN - BESLISSING VAN HET VONNIS
GERECHT DAT DE MISDRIJVEN SAMENHAN
GEND ZIJN EN DAT HET ONBEVOEGD IS VOOR 
DE ZAAK IN HAAR GEHEEL - BESLISSINGEN 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE- REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - BESLISSING VAN ONBE
VOEGDVERKLARING VERANTWOORD LIJKEND 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING -
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHT
BANK - GECORRECTIONALISEERDE MIS
DAAD - CORRECTIONALISERING DOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT - AANNEMING VAN 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - OPGA
VE VAN DIE OMSTANDIGHEDEN- BEGRIP. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN - VER
WIJZING VAN EEN VERDACHTE NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK WEGENS EEN MIS
DAAD - CORRECTIONALISERING VAN DIE 
MISDAAD - AANNEMING VAN VERZACHTEN
DE OMSTANDIGHEDEN - OPGAVE VAN DIE 
OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP. 

1• Wanneer de raadkamer een verdachte 
wegens misdaden en wanbedrijven, 
zonder opgave van verzachtende om
standigheden voor de misdaden, naar 
de correctionele rechtbank heeft ver
wezen, het vonnisgerecht, na te heb
ben geoordeeld dat de misdrijven sa
menhangend zijn, zich onbevoegd 
heeft verklaard om kennis te nemen 
van de zaak en de beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, ver
nietigt het Hof, bij de regeling van het 
rechtsgebied, de beschikking van de 
raadkamer en verwijst de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
(1). 

2• en a• De correctionele rechtbank is 
niet bevoegd om een beklaagde te be
rechten, die wegens een misdaad door 
het onderzoeksgerecht naar haar is 
verwezen, dan indien die misdaad, 
overeenkomstig de wet van 4 okt. 1867 
op de verzachtende omstandigheden, 
door aanneming van verzachtende om
standigheden is gecorrectionaliseerd; 
het onderzoeksgerecht mag zich niet 
beperken tot het vaststellen van het 
bestaan van die omstandigheden; re-

gelmatige opgave ervan vereist boven
dien dat het die nader bepaalt (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL IN ZAKE 
HERRENBRANDT, DELIGNE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4621) 

HET HOF; - Gelet op de vorde
ring tot regeling van rechtsgebied, 
door de procureur des Konings te 
Nijvel op 22 augustus 1985 inge
diend; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel Herrenbrandt Marc, 
Jean, Marie, Michel, geboren te 
Agamy (Egypte) op 5 oktober 1960 
en Deligne Pascal, Andre, Orner, ge
boren te Nieuwpoort op 15 april 
1967, bij beschikking van 20 mei 
1985, naar de correctionele recht
bank heeft verwezen, ter zake dat 
zij in de nacht van 5 op 6 oktober 
1984 te Nijvel, als daders of mededa
ders, diefstal hebben gepleegd door 
middel van geweld of bedreiging, 
met de omstandigheid dat de dief
stal bij nacht, door twee of meer 
personen is gepleegd, en dat het ge
weld of de bedreiging hetzij een on
geneeslijk lijkende ziekte, hetzij een 
blijvende fysische of psychische 
ongeschiktheid, hetzij het volledig 
verlies van het gebruik van het or
gaan, hetzij een zware verminking 
ten gevolge heeft (telastlegging I); 
dat dezelfde verwijzing de verdach
ten naar die rechtbank verwijst we
gens andere misdrijven, t.w. de eer
ste, wegens onopzettelijk toebren
gen van slagen of verwondingen 
(telastlegging II.B.I) en overtredin
gen van de wetten en verordeningen 
inzake wegverkeer (telastleggingen 
II.B.2 en III.a, b en c), de tweede, 
wegens opzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen (telastleg
ging II.a); 

(1) Cass., 23 juni 1982, A.R. nr. 2408 · .. 
(A.C., 1981-82, nr. 638) en 31 okt. 1984, A.R. (2) Zie Cass., 8 nov. 1943 (Bull. en Pas., 1944, 
nr. 3938 (ibid., 1984-85, nr. 153). I, 45). 
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Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel zich bij vonnis 
van 18 juli 1985 onbevoegd heeft 
verklaard op grand dat het in de te
lastlegging I bedoelde feit met een 
criminele straf strafbaar is en dat 
de voormelde beschikking geen ver
zachtende omstandigheden opgeeft, 
maar enkel het bestaan ervan vast
stelt, zonder ze evenwel te verduide
lijken; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer van 20 mei 1985 
en het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel van 18 juli 1985 
in kracht van gewijsde zijn gegaan 
en dat uit hun strijdigheid een ge
schil over rechtsmacht is ontstaan · 
waardoor de loop van het gerecht 
wordt belemmerd; dat derhalve het 
rechtsgebied dient te worden gere
geld; 

Overwegende dat uit de aan het 
Hof voorgelegde stukken blijkt dat 
de feiten van de telastlegging I, zo
als zij zijn omschreven, lijken een 
misdaad op te leveren die krachtens 
de artikelen 468, 471, 472 en 473 van 
het Strafwetboek met levenslange 
dwangarbeid wordt gestraft; 

Overwegende dat als het geweld 
of de bedreiging hetzij een onge
neeslijk lijkende ziekte, hetzij het 
volledige verlies van het gebruik 
van een orgaan, hetzij een zware 
verminking ten gevolge heeft, die 
misdaad niet kan worden gecorrec
tionaliseerd; 

Dat, als het geweld of de bedrei
ging een blijvende fysische of psy
chische ongeschiktheid ten gevolge 
heeft, de misdaad kan worden ge
correctionaliseerd, krachtens artikel 
2 van de wet van 4 oktober 1867 op 
de verzachtende omstandigheden, 
waarvan het tweede lid is vervan
gen bij het enig artikel van de wet 
van 6 februari 1985, die op 1 maart 
1985 is in werking getreden en dade
lijk toepasselijk is op de begonnen 
rechtsplegingen; dat de beschikking 
van de raadkamer van 20 mei 1985 
evenwel bepaalt dat er termen aan
wezig zijn voor de toepassing van 

· verzachtende omstandigheden, maar 
deze niet nader bepaalt; 

Overwegende dat de feiten van de 
andere telastleggingen samenhan
gend lijken te zijn met die van de 
telastlegging I; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer niet regelmatig 
de verzachtende omstandigheden 
voor de telastlegging I heeft aange
wezen, zodat de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel niet bevoegd 
was om van de zaak kennis te ne
men; 

Om die redenen, regelt het rechts
gebied; vernietigt de beschikking 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Nijvel 
van 20 mei 1985; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde be
slissing; verwijst de ,zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

25 september 1985 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Helvetius - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 49 

2" KAMER - 25 september 1985 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BEGRIP. 

2° CASSATIE - BEVPEGDHEID - STRAFZA
KEN ~ VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE 
BEHANDELING VAN EEN ZAAK - ZAAK AAN
HANGIG BIJ DE CORRECTIONELE RECHT
BANK. 

1• Regeling van rechtsgebied onderstelt 
dat er werkelijk een geschil over 
rechtsmacht kan ontstaan; het ver-
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verzoekschrift dat het bestaan van een 
dergelijke mogelijkheid niet aantoont 
noch aanvoert, is derhalve geen ver
zoekschrift tot regeling van rechtsge
bied in de zin van de bepalingen van 
hoofdstuk I, titel v; boek II, Sv. 

2• Het Hof is niet bevoegd om de op
schorting van de behandeling te beve
len van een zaak die bij een correc
tionele rechtbank aanhangig is ge
maakt. 

(STAUMONT, SABLON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 1'632) 

HET HOF; - Gelet op het stuk 
betiteld als « verzoekschrift tot rege
ling van rechtsgebied ))' op 5 sep
tember 1985 neergelegd op de griffie 
van het Hof; 

Overwegende dat uit de bewoor
dingen van het verzoekschrift blijkt 
dat het verzoek ertoe strekt het Hof 
de opschorting te horen bevelen van 
de behandeling van de zaak die 
bij de Correctionele Rechtbank te 
Brussel aanhangig is onder nr. 
75.98.233/85, en dit tot sluiting van 
een tegen magistraten geopend on
derzoek; 

Overwegende dat uit geen van de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat er werkelijk 
een geschil over rechtsmacht zou 
kunnen ontstaan en dat het ver
zoekschrift het bestaan van een der
gelijke mogelijkheid niet aantoont 
of aanvoert; dat zodanig verzoek 
derhalve niet als eep. verzoek tot re
geling van rechtsgebied in de zin 
van hoek II, titel, V, hoofdstuk I, 
van het Wetboek van Strafvordering 
kan worden beschouwd en in zover
re niet ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
het verzoek niet ontvankelijk is, in 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die door de 
verzoekers op de griffie van het Hof 
is ingediend op 24 september 1985, 
dat is buiten de wettelijke termijn, 
verwerpt het verzoek; veroordeelt ie
dere verzoeker in de kosten van zijn 
verzoek. 

25 september 1985 - 2" kamer- Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal -
Advocaat: mr .. E. Delhuvenne, Brussel. 

Nr. 50 

1 • KAMER - 26 september 1985 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - UITKERING TOT LE
VENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING -
ECHTSCHEIDING TOEGESTAAN O.G.V. ART. 232 
B.W. - VASTSTELLING VAN DE UITKERING
VEREISTEN. 

Wanneer de echtscheiding werd toege
staan op grand van art. 232, eerste lid, 
B. W., moet de uitkering die de recht
bank o.g. v. art. 232, eerste lid, 301 en 
306 B. W. aan de echtgenoot die de 
echtscheiding heeft verkregen kan 
toekennen uit de goederen en inkom
sten van de echtgenoot tegen wie de 
echtscheiding is uitgesproken, zodanig 
worden vastgesteld dat 'zij de eerstbe
doelde echtgenoot in staat stelt om, 
rekening houdende met zijn inkom
sten en mogelijkheden, in zijn bestaan 
te voorzien op een gelijkwaardige 
wijze als ti.fdens het samenleven (1). 

(S ... T. G ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7353) 

zoverre het ertoe strekt het Hof de HET HOF; _ Gelet op het bestre
opschorting te horen bevelen van de den arrest, op 2 februari 1984 door 
berechting van de hierboven aange- 1----------------------------------geven zaak, vermits het Hof daartoe 
de bevoegdheid mist; (1) Cass., 11 okt. 1984 (A.C., 1984-85, nr. 115). 
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het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen en niet op 2 november 1984 
zoals in het verzoekschrift en in het 
exploot van betekening bij verschrij
ving is vermeld; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van van de artikelen 232, eerste lid, 
301, 306 en 307 bis van het Burgerlijk 
Wethoek, 

doordat het arrest, na het hestreden 
vonnis dat de echtscheiding tussen de 
partijen toestaat op grond van artikel 
232, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, te hehhen hevestigd, ingevolge de 
devolutieve kracht van het hoger heroep 
uitspraak doet over de tegenvordering 
van eiseres strekkende tot het hekomen 
van een maandelijkse onderhoudsuitke
ring ten helope van 10.000 frank, onder 
aanvoering dat dit hedrag, gelet op de 
uiteengezette feitelijke omstandigheden, 
haar in staat moet stellen in haar he
staan te voorzien op een gelijkwaardige 
wijze als tijdens het samenleven en, na 
te hehhen vastgesteld dat eiseres • inge
volge de regels inzake het rustpensioen 
van gescheiden echtgenoten, reeds de 
helft van het pensioen van loontrekken
de van haar man, te weten elk 130.097 
frank voor het jaar 1980, ontvangt; dat 
de echtgenote dit voordeel niet zal verlie
zen door de echtscheiding; dat de man 
een aanvullend pensioen ontvangt dat in 
oktoher 1981 4.989 frank per maand he
droeg •, verweerder veroordeelt om aan 
eiseres een geindexeerde uitkering na 
echtscheiding ten belope van 2.500 frank 
per maand te hetalen op grond dat « de 
vergoedende uitkering, hepaald hij arti
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek, 
moet worden beoordeeld op grond van 
de toestand op het ogenblik van de eind
heslissing die de echtscheiding toestaat • 
en dat het hedrag ervan wordt vastge
steld « rekening houdende met de werke
lijke inkomsten en behoeften van de par
tijen, en met name het feit dat de 
echtgenote de helft van het rustpensioen 
van de man ontvangt •, 

terwijl, wanneer de echtscheiding 
wordt verkregen op grond van artikel 
232, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, de onderhoudsuitkering die het hof 
van heroep krachtens de artikelen 301, 
306 en 307 bis van dat wetboek kan toe
kennen op de goederen en inkomsten 
van de echtgenoot tegen wie de echt
scheiding is uitgesproken, moet worden 
vastgesteld aan de hand van de omstan
digheden van het samenleven, dat wil 
zeggen dat zij de andere echtgenoot in 

staat moet stellen in zijn hestaan te 
voorzien op een gelijkwaardige wijze als 
tijdens het samenleven; zodat het arrest, 
door te beslissen, om de vordering ge
deeltelijk te verwerpen, dat de onder
houdsuitkering moet worden heoordeeld 
op grond van de toestand op het ogen
hlik van de eindbeslissing die de echt
scheiding toestaat en dat het hedrag er
van moet worden vastgesteld rekening 
houdende met de werkelijke inkomsten 
en hehoeften van de partijen, waardoor 
het weigert te onderzoeken of die uitke
ring eiseres in staat stelt op een gelijk
waardige wijze in haar bestaan te voor
zien als tijdens het samenleven, niet 
naar recht is verantwoord (schending 
van de artikelen 232, eerste lid, 301, 306 
en 307bis van het Burgerlijk Wethoek): 

Overwegende dat, wanneer de 
echtscheiding wordt verkregen op 
grand van artikel 232, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, de uitke
ring die de rechter, krachtens de ar
tikelen 301, 306 en 307 bis van ge
noemd wetboek toekent, de verkrij
ger in staat moet stellen om, gelet 
op zijn inkomsten en mogelijkhe
den, in zijn bestaan te voorzien op 
een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het bij de vaststelling van de uitke
ring na echtscheiding de geldelijke 
situatie in aanmerking neemt ten 
tijde van de eindbeslissing die de 
echtscheiding toestaat, rekening 
houdende met de respectieve inkom
sten en behoeften van de partijen, 
zonder na te gaan of dat bedrag ei
seres in staat stelt in haar bestaan 
te voorzien op een gelijkwaardige 
wijze als tijdens het samenleven, 
niet naar recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest enkel in zoverre het 
verweerder veroordeelt om aan eise
res een uitkering van 2.500 frank 
per maand te betalen; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel-
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telijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

26 september 1985- 1' kamer -. Voor
zitter : de h. Mahillon, . afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Charlier -
Gelijkluidende conclusi~ van de h. Du
chatelet, eerste advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Delahaye. 

Nr. 51 

1' KAMER - 27 september 1985 

1° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO
DEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN - FOU'F - BEGRIP. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING VOLGENDE UIT EEN MISDRIJF -
TERMIJN. 

1 • Elke lout, hoe Jicht ook, kan een ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg 
in de zin van artikel 418 Sw. opleveren 
(1). 

(PATROONKAS N.V, T. GEMEENTE SINT-PIETERS
LEEUW, GORLLER; GEMEENTE SINT-PIETERS

LEEUW T. DE BOCK GEBROEDERS N.V. EA) 

ARREST 

(A.R. nr. 4356-4480) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen, ingeschreven onder de nrs. 
4356 en 4480 van de algemene rol, 
tegen hetzelfde arrest zijn gericht; 
dat zij dienen te worden gevoegd; 

En over het eerste middel, in de zaak 
nr. 4480 aangevoerd door de gemeente 
Sint-Pieters-Leeuw en 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, als gewijzigd door de wet 
van 30 mei 1961, 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder Arthur Gorller de 
som van 87.300 frank en een provisie van 
100.000 frank te betalen en een medisch 
deskundige aanstelt op grand : dat het 
betreffende de litigieuze feiten ingestelde 
opsporingsonderzoek werd geseponeerd; 
dat eiseres nooit werd vervolgd en dat 
dienvolgens geen enkel misdrijf te haren 
laste bewezen werd geacht; dat de door 
Gorller tegen eiseres ingeleide vorderin-
gen trouwens niet zijn gestoeld op enig 
misdrijf, maar op de artikelen 1382 en 
volgende en 544 van het Burgerlijk Wet
hoek; dat de door eiseres nopens de ver
jaring ingeroepen wetsbepaling ter zake 
geen toepassing kan vinden, 

terwijl elke fout die op onopzettelijke 
2" De burgerlijke rechtsvordering vol- wijze iemands lichamelijke integriteit 

gend uit een misdrijf verjaart door aantast, uiteraard een misdrijf uitmaakt 
verloop van vijf jaren, te rekenen van en derhalve het misdrijf van toebrengen 
de dag waarop het misdrijf is ge- van onvrijwillige slagen en verwondin
pleegd; zij kan niet verjaren v66r de gen, zoals vervat in de artikelen 418 en 
strafvordering (2). (Wet van 17 april 420 van het Strafwetboek, aanwezig is 
1878, artikel 26.) zodra door een gebrek aan voorzorg of 

------------------! door onvoorzichtigheid iemand lichame

(1) Cass., 11 okt. 1971 (A.C., 1972, 161). 

(2) Zie Cass., 31 jan. 1980 (A.C., 1979-80, biz. 
643, en de cone!. proc.-gen. Dumon in Bull. en 
Pas., 1980, I, 622); zie ook Cass., 1 maart 1894, 
Bull. en Pas., 1894, I, 132; 24 dec. 1981 
(A.C., 1981-82, nr. 271). 

lijk letsel wordt toegebracht; ter zake 
niet betwist is dat de vordering van ver
weerder tegen eiseres ingesteld, strekt 
tot vergoeding van de materitHe en licha
melijke schade van verweerder, en der
halve haar oorsprong vindt in het mis
drijf van onvrijwillige slagen en verwon-
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dingen; elke vordering tot scbadevergoe
ding ontstaan uit een misdrijf ingevolge 
artikel 26 van de voorafgaande titel van 
bet Wetboek van Strafvordering verjaart 
door verloop van vijf jaar na de dag 
waarop bet misdrijf is gepleegd, :z;elfs ih 
afwe:z;igbeid van strafrecbtelijke vervol
ging en :z;elfs zo de vordering niet steunt 
op bet misdrijf, maar op een quasi-delict 
(artikelen 1382 en volgende van bet Bur
gerlijk Wetboek), of zo de vordering 
steunt op een contractuele of buitencon- . 
tractuele aanspraak; ten deze vaststaat 
dat niet is betwist dat bet ongeval en 
dus bet misdrijf van slagen en verwon
dingen zicb voorgedaan beeft op 26 juni 
1972 en de dagvaarding van verweerder 
tegen eiseres is betekend bij exploot van 

, 12 juni 1978, dus meer dan vijf jaar na 
de scbadeverwekkende feiten; zodat bet 
arrest, op grond van de aangebaalde re
denen, niet wettig beeft kunnen beslis
sen dat de vordering tot scbadevergoe
ding van verweerder tegen eiseres geen 
vordering was voortvloeiend uit een mis
drijf en bijgevolg niet verjaard was op 
bet ogenblik dat zij bij dagvaarding in
gesteld werd (schending van artikel 26 
van de wet van 17 april 1878) : 

Wat de verweerders 1 tot 11 in de 
zaak nr. 4880 betreft: 

Overwegende dat het middel van 
de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ge
richt is tegen de veroordeling die 
het arrest tegen haar ten gunste 
van verweerder Gorller uitspreekt; 

Dat het middel, nu het geen be
trekking heeft op de veroordelingen 
die uitgesproken zijn ten gunste van 
de verweerders 1 tot 11, ten aanzien 
van deze verweerders bij gebreke 
van belang niet ontvankelijk is; 

W at de verweerders in de zaak 
nr. 4356 en de verweerders 12 en 13 
in de zaak nr. 4480 betreft: 

Overwegende dat elke fout, hoe 
licht zij ook zij, een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg in de zin 
van artikel 418 van het Strafwet
boek kan opleveren; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 26 van de wet van 17 april 
1878, de burgerlijke rechtsvordering 
volgend uit een misdrijf, verjaart 
door verloop van vijf jaren, te reke
nen van de dag waarop het misdrijf 
is gepleegd; dat zij echter niet kan 
verjaren v66r de strafvordenng; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat op 26 juni 1972 op het 
grondgebied van de gemeente Sint
Pieters-Leeuw een verkeersongeval 
plaatsvond, dat te wijten was aan 
een over de weg hangende rookwolk 
afkomstig van de vuilnisbelt van de 
gemeente; dat verweerder Gorller, 
die bij het ongeval gewond werd, de 
gemeente tot schadeloosstelling dag
vaardde, onder meer op grond van 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat de gemeen
te een vordering tot , vrijwaring 
richtte tegen haar verzekeraar, de 
naamloze vennootschap Patroonkas; 

Overwegende dat het arrest de 
door de gemeente en de naamloze 
vennootschap Patroonkas op artikel 
26 van de wet van 17 april 1878 ge
baseerde grond van niet-ontvanke
lijkheid van de vordering van Gorl
ler verwerpt met de in de middelen 
weergegeven considerans; dat het 
arrest voorts beslist dat de gemeen
te een fout heeft begaan in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, de gemeen
te veroordeelt tot betaling van scha
devergoeding aan Gorller en de vor
dering tot vrijwaring gegrond ver
klaart; 

Overwegende dat aldus uit het ar
rest blijkt dat Gorller zijn vordering 
tot vergoeding van de schade, die 
het gevolg was van het ongeval, ba
seerde op een fout die een misdrijf 
in de zin van artikel 418 van het 
Strafwetboek uitmaakt; 

Dat het arrest derhalve niet wet
tig beslist dat het door de gemeente 
en de naamloze vennootschap Pa
troonkas ingeroepen artikel 26 van 
de wet van 17 april 1878 geen toe
passing \7indt; 

Overwegende dat weliswaar de 
strafvordering volgend uit een wan
bedrijf, bij ontstentenis van een ver
jaringschorsende grond, noodzake
lijk verjaard is wanneer sinds de 
feiten zes jaren :z;ijn verlopen; 

Dat verweerder Gorller daaruit 
echter ten onrechte afleidt dat, nu 
ten deze tussen de dag van het on-
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geval en de datum van de dagvaar
ding meer dan vijf jaren, maar min
der dan zes jaren verstreken zijn, 
het middel niet ontvankelijk is om
dat het de mogelijkheid dat de straf
vordering nog niet verjaard was, 
niet in aanmerking neemt; 

Dat immers de rechter, die uit
spraak moet doen over een op een 
misdrijf gegronde rechtsvordering 
tot schadevergoeding, moet onder
zoeken of die rechtsvordering nog 
niet verjaard is; dat het hof van be
roep ten deze weigert zulks te on
derzoeken, aangezien het beslist dat 
artikel 26 van de wet van 17 april 
1878 geen toepassing vindt; dat de 
eiserressen er zich derhalve in hun 
middel toe konden beperken erop te 
wijzen dat die weigering onterecht 
was, zonder dat nog moest worden 
aangetoond dat, indien het nodige 
onderzoek werd verricht, zou komen 
vast te staan dat de strafvordering 
verjaard was; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen ingeschreven onder de nrs. 
4356 en 4480 van de algemene rol; 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het uitspraak doet over de 
vordering van verweerder Gorller te
gen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 
en over de vordering van deze ge
meente tegen de naamloze vennoot
schap Patroonnkas; verwerpt de 
voorziening van de gemeente Sint
Pieters-Leeuw voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt de gemeente Sint-Pieters
Leeuw in de kosten van haar voor
ziening, voor zover deze gericht is 
tegen de verweerders 1 tot 11; houdt 
de overige kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

27 september 1985 - 1• kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn, Dassesse, Houte
kier, De Gryse en Simont. 

Nr. 52 

1 • KAMER - 27 september 1985 

WATERS - GRONDWATERWINNING - AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE EXPLOITANT EN 
VAN DE OPDRACHTGEVER VAN OPENBARE EN 
PRIVATE WERKEN- VERGOEDINGSPLICHT
DRAAGWIJDTE. 

De bepaling van artikel 1, eerste lid, van 
de wet van 10 januari 1977 houdende 
schadeloosstelling voor schade door 
het winnen en het pompen van gron
dwater, waarbij een stelsel van ob
jectieve aansprakelijkheid vanwege de 
exploitant van een grondwaterwinning 
en de opdrachtgever van openbare of 
private werken, die door hun toedoen 
de daling van de grondwaterlaag ver
oorzaken, wordt ingevoerd, moet aldus 
worden uitgelegd dat de vergoedings
plicht beperkt is tot de grondwaterwin
ningen met een debiet van meer dan 
10m3 per dag; met het dagelijks werke
lijk verbruik dient geen rekening te 
worden gehouden. 

(WEGENFONDS T. VERBRUGGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4635) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 oktober 1983 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te le
per; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1 van de wet van 10 ja
nuari 1977 houdende regeling van de 
schadeloosstelling voor schade veroor
zaakt door het winnen en het pompen 
van grondwater, 
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doordat het bestreden vonnis over
weegt : « De gerechtsdeskundige stelt te
recht dat het erop aankomt (voor de toe
passing van artikel 1 van de wet van 10 
januari 1977) te weten of er meer dan 
10 m' per dag water kan gewonnen wor
den uit bedoelde waterputten; de verant
woording van het regeringsamendement 
" er wordt voorgesteld ... de schade ver
oorzaakt aan de bestaande grondwater
winningen van minder dan 10 m' per dag 
uit te sluiten, ten einde om de hierboven 
aangehaalde redenen a! de putten van de 
partikulieren niet in aanmerking te ne
men " staat deze zienswijze niet in de 
weg; in de zin van de wet komt het eroi? 
aan te weten of een winning van 10 m' 
mogelijk is; een verder doorgedreven be
perking dient bij gebrek aan elementen 
in die zin niet vermoed; het is derhalve 
zonder belang te weten of het verbruik 
(van verweerder) een geschatte hoeveel
heid van maximum 6 m' per dag niet 
overtreft •, en de vordering van verweer
der gegrond op artikel 1 van bovenge
noemde wet, gedeeltelijk gegrond ver
klaart, alhoewel niet betwist was dat zijn 
verbruik, v66r het droogvallen van de 
kwestieuze putten, een geschatte hoe
veelheid van maximum 6 m' per dag niet 
overtrof, 

terwijl artikel 1 van de wet van 10 ja
nuari 1977 bepaalt: « De exploitant van 
de grondwaterwinning en de bouwheer 
van openbare of private werken die door 
hun toedoen de daling van de grondwa
terlaag veroorzaken, zijn objectief aan
sprakelijk voor de schade die daardoor 
bovengronds aan onroerende goederen, 
grond en beplanting inbegrepen, wordt 
aangebracht of die aan bestaande grond
waterwinningen van meer dan 10 
m'/dag wordt veroorzaakt ... »; zoals door 
eiser in zijn conclusie in hoger beroep 
werd staande gehouden, artikel 1 van de 
wet van 10 januari 1977 in die zin dient 
te worden uitgelegd dat het toekennen 
van een schadevergoeding alleen moge
lijk is indien het waterverbruik v66r het 
droogvallen van de putten minstens 10 
m'/dag bedroeg; indien men nu toch de 
putten van partikulieren in aanmerking 
zou nemen, omdat zij, nu zij eenmaal 
toegang verschaffen tot het grondwater, 
in beginsel een waterwinning van meer 
dan 10 m'/dag zouden mogelijk maken, 
ook al werd voordien nooit meer dan 10 
m'/dag uit gewonnen, dan zou deze wet
telijke bepaling niet veel zin hebben, 

zodat het bestreden vonnis artikel 1 
van genoemde wet schendt door de vor
dering tot schadevergoeding van ver-

weerder gedeeltelijk gegrond te verkla
ren, alhoewel niet betwist was dat zijn 
verbruik uit de betrokken putten 10 
m'/dag nooit had bereikt, laat staan 
overtroffen : 

Overwegende dat artikel 1, eerste 
lid, van de wet van 10 januari 1977 
houdende regeling van de schade
loossteling voor schade veroorzaakt 
door het winnen en het pompen van 
grondwater, een stelsel invoert van 
objectieve aansprakelijkheid vanwe
ge de exploitant van een grondwa
terwinning en de opdrachtgever van 
openbare of private werken die door 
hun toedoen de daling van de grond
waterlaag veroorzaken, maar de 
vergoedingsplicht beperkt tot de 
schade die daardoor bovengronds 
wordt toegebracht aan onroerende 
goederen, grond, beplantingen en 
bestaande grondwaterwinningen van 
meer dan 10 m'/dag; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt, enerzijds, dat de 
beweerde schade ontstaan is door 
de daling van de grondwaterlaag ten 
gevolge van de aanleg van de auto
snelweg A 19 en de uitgravingen 
welke hiertoe werden verricht en, 
anderzijds, dat de opbrengst van de 
op de hoeve van verweerder gelegen 
waterputten die in de maand juli 
1977 droog vielen, v66r de uitvoering 
van de bedoelde werken, ten minste 
10 m' water per dag bereikte; 

Overwegende dat de appelrechter, 
door rekening te houden met de ca
paciteit van de bestaande grondwa
terwinningen, met andere woorden 
het debiet ervan, en niet met het 
aantal m' water dat door verweerder 
werd gebruikt om aan zijn eigen be
hoeften of aan de behoeften van 
zijn bedrijf dagelijks te voldoen, zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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27 september 1985 - 1' kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en De Gryse. 

Nr. 53 

3' KAMER - 30 september 1985 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGD
HEID - RECHTBANK WAARBIJ EEN VORDE
RING AANHANGIG IS GEMAAKT - VORDE
RING TOT TUSSENKOMST. 

Een vordering die samenhangend is met 
een reeds aanhangige vordering kan 
door middel van tussenkomst voor de
zelfde rechtbank worden ingesteld, oak 
als zij niet valt onder de volstrekte be
voegdheid van die rechtba_'7.k (1). (Art. 
564 Ger.W.) 

(INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR DE 
AUTOSNELWEG E 3 S.V., WEGENFONDS 

T. ANNEMANS, DE VADERLANDSE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4733) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 maart 1984 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwer
pen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 26 juni 1985, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, 560, 564, 
565, 566, 568, 590, 640, 812 en 813 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

(1) Zie Cass., 14 nov. 1977 (A.C., 1978, 308) 
en 11 me1 1979 (A.C., 1978-79, 1084). 

doordat het vonnis, met bevestiging 
van het vonnis van de eerste rechter, de 
oorspronkelijke vorderingen ontvanke
lijk en gegrond verklaart en aldus min
stens stilzwijgend beslist dat de eerste 
rechter bevoegd was om over die vorde
ringen uitspraak te doen, 

terwijl de vordering van verweerster 
tot doel had de veroordeling te bekomen 
van eiseres tot betaling van 202.716 
frank als hoofdsom, en, volgens artikel 
590 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
vrederechter slechts bevoegd is om te be
slissen over de eisen die 50.000 frank 
niet overschrijden en de vordering van 
verweerster onder de bevoegdheid van 
de rechtbank van eerste aanleg viel, met · 
toepassing van artikel 568 van bet Ge
rechtelijk Wetboek; zo het juist is dat, in
gevolge artikel 564 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de rechtbank waarvoor een 
vordering aanhangig is gemaakt, even
eens bevoegd is om kennis te nemen van 
de vordering tot tussenkomst, deze regel 
nochtans niet ipso facto toelaat dat een 
derde partij, bij middel van tussenkomst, 
elke vordering die samenhangend is met 
die welke reeds bij de rechtbank aan
hangig is, in te stellen tegen een van de 
reeds in het geding betrokken partijen; 
een vordering die samenhangend is met 
een reeds aanhangig gemaakte vorde
ring, zoals ten deze de vordering van 
verweerster, slechts bij middel van tus
senkomst kan worden ingesteld voor de 
rechtbank, bij wie de zaak aanhangig is, 
indien die rechtbank tevens bevoegd is 
om ook uitspraak te doen over de vorde
ring bij tussenkomst ingeleid; de stelling 
als zou een samenhangende vordering in 
elke veronderstelling bij middel van tus
senkomst bij de rechtbank waarbij reeds 
de eerste vordering is ingeleid, aanhan
gig kunnen worden gemaakt, artikel 566 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt, 
dat bepaalt dat verschillende vorderin
gen of verschillende punten van een vor
dering tussen twee of meer partijen, wel
ke, afzonderlijk ingesteld, voor verschil
lende rechtbanken zouden moeten wor
den gebracht, voor dezelfde rechtbank 
samengevoegd kunnen worden, indien 
zij samenhangend zijn, met inachtne
ming van de voorrang bepaald in artikel 
565, 2•, van het Gerechtelijk Wetboek; 
laatstgenoemde bepaling voorschrijft dat 
de rechtbank van eerste aanleg daarbij 
voorrang heeft op de andere rechtban
ken; het vonnis derhalve, door te beslis
sen dat de eerste rechter bevoegd was 
om uitspraak te doen over beide vorde
ringen, dus · ook over de vordering bij 
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tussenkomst van verweerster, wier vor
dering het bedrag van 50.000 frank over
trof, de artikelen 568 en 590 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt, die de re
spectieve bevoegdheden van de recht
bank van eerste aanleg en van de 
vrederechter afbakenen, evenals de arti
kelen 565 en 566 van het Gerechtelijk 
Wetboek, die bepalen dat in geval van 
samenhang van twee vorderingen, waar
van er een behoort tot de bevoegdheid 
van de rechtbank van eerste aanleg en 
de andere tot de bevoegdheid van de vre
derechter, de voorkeur moet worden ge
geven aan de rechtbank van eerste aan
leg, die aldus voor beide vorderingen 
bevoegd wordt; het vonnis, door te beslis
sen, met bevestiging van het eerste von
nis, dat de vrederechter bevoegd was om 
kennis te nemen van de samenhangende 
vordering van verweerster, de regels 
voor het instellen van een vordering 
door middel van tussenkomst schendt 
(schending van de artikelen 15, 560, 564, 
812 en 81a van het Gerechtelijk Wet
hoek); tenslotte het vonnis, door de zaak 
en de partijen niet naar de arrondisse
mentsrechtbank te verwijzen, eveneens 
artikel 640 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt, dat de rechter, die ambtshalve 
een middel van onbevoegdheid dient op 
te werpen, verplicht de zaak en de par
tijen te verwijzen naar de arrondisse
i:nentsrechtbank, om uitspraak te horen 
over het bevoegdheidsgeschil : 

Overwegende dat het vonnis, in 
strijd met wat het middel aanvoert, 
niet beslist dat gelijk welke vorde
ring die samenhangt met een reeds 
aanhangige vordering, door middel 
van tussenkomst kan worden inge
steld tegen een van de reeds in het 
geding betrokken partijen; 

Overwegende dat uit het beroepen 
vonnis en uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt: 
dat verweerder Annemans eiser op 
11 februari 1981 had gedagvaard en 
van haar betaling van 14.500 frank 
vorderde als vergoeding van de 
schade veroorzaakt door een ver
keersongeval, dat verweerster op 18 
maart 1981 vrijwillig tussenkwam in 
het geding en als gesubrogeerde 
« verzekeraar-eigen-schade » van ei
seres de veroordeling vorderde tot 
betaling van 202.716 frank, dat de 

Vrederechter van het 6e kanton te 
Antwerpen de vorderingen ontvan
kelijk maar ongegrond verklaarde; 
dat het bestreden vonnis, op het ho
ger beroep van de verweerders, het 
beroepen vonnis bekrachtigt in zo
verre dit de vorderingen ontvanke
lijk had verklaard; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, op grond van vorenvermelde 
gegevens, zonder schending van ar
tikel 564 en van de overige in het 
middel vermelde artikelen van het 
Gerechtelijk Wetboek, wettig het be
roepen vonnis bevestigt in zoverre 
dit de vordering van verweerster, in
gesteld bij tussenkomst, ontvanke
lijk verklaart; dat immers noch uit 
artikel 564 noch uit de overige aan
gevoerde artikelen van het Gerech
telijk Wetboek volgt dat een vorde
ring die samenhangend is met een 
reeds aanhangige vordering, aileen 
dan door middel van tussenkomst 
kan worden ingesteld indien zij be
hoort tot de volstrekte bevoegdheid 
van de rechtbank waarbij de zaak 
reeds aanhangig is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

ao september 1985 - a• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Biitzler. 

Nr. 54 

a• KAMER - 30 september 1985 

CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER
LIJKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST -
GEZAGSVERHOUDING - TOEZICHT VAN HET 
HOF. 
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Het Hoi van Cassatie is bevoegd om na 
te gaan of de feitenrechter uit de door 
hem vastgestelde feiten wettig heeft 
kunnen afleiden of er al dan niet een 
gezagsverhouding tussen de contracte
rende partijen bestaat en deze derhal
ve al dan niet door een arbeidsover
eenkomst gebonden zijn (1). 

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. DEBROYE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4746) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 januari 1983 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, § 1, van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 3 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten 
en 97 van de Grondwet, 

zou gepresteerd hebben, daar ook de hel
per van een zelfstandig apotheker, in de 
zin van bet K.B. nr. 38, tijdens de afwe
zigheid van laatstgenoemde zich redelij
kerwijze zal dienen te houden aan de ge
bruikelijke openings- en sluitingsuren; 
trouwens, bet zou volkomen onredelijk 
zijn geweest voor die kortstondige ver
vangingsperiodes af te wijken van die 
gebruikelijke uurregeling. Daarenboven, 
en gelet op de beperkte duur van zijn 
aanwezigheid in de apotheek Debroye 
(78 dagen in 1975, 72 dagen in 1976, 4 da
gen in 1977), is bet bijna vanzelfspre
kend dat de beer W. niet verantwoorde
lijk was en kan zijn voor bet technisch 
en financieel beheer van de apotheek, des 
te meer daar ook de helper van een zelf
standige in de gegeven omstandigheden 
zijn beroepsbezigheid uitoefent zonder 
zich te moeten inlaten met vorenbedoel
de beleidsverantwoordelijkheden. Ten
slotte mag worden aangenomen dat, in
dien bet gebrek aan continui:teit geen 
hinderpaal betekent om bet behoud te 
waarborgen van een gezagsverhouding, 
dan moet tevens onderstreept worden 
dat die factor al evenmin een bewijs in
houdt dat de betwiste gezagsverhouding 
inderdaad aanwezig is. Kortom, al de ar
gumenten die (eiser) aanhaalt om de 
band van ondergeschiktheid te bewijzen, 
blijken onvoldoende om bet vooropge
stelde doel te bereiken; derhalve moet 
bet boger beroep verworpen worden. » 

doordat bet arrest, met bevestiging 
van bet beroepen vonnis, de vordering 
van eiser tot betaling door verweerster 
van bijdragen aan de sociale zekerheid 
voor tewerkstelling van een interimair 
apotheker afwijst, en zulks op de volgen
de gronden : • W at de eerste vraag be-
treft, dient te worden onderstreept dat tweede onderdeel, de gezagsverhou
de wet van 27 juni 1969 krachtens haar ding, als kenmerk van de arbeidsover
artikel 1 toepasselijk is op werkgevers eenkomst en voorwaarde voor onderwer
en werknemers verbonden door een ar- ping aan bet stelsel van sociale zeker
beidsovereenkomst, hetgeen ter zake heid voor werknemers, bestaat zodra 
niet bet geval is. ( ... ) Dat de plaatsver- iemand in feite gezag kan uitoefenen 
vangende apotheker de taak waarneemt over andermans handelingen (artikel 3 
bij afwezigheid van de gewone titularis, van de wet van 3 juli 1978); derhalve in 
is vanzelfsprekend; dit bewijst nochtans concreto moet worden nagegaan of ver
niet dat er tussen heiden een band van weerster haar gezag liet gelden of kon 
ondergeschiktheid bestaat. Andere ele- Iaten gelden over de plaatsvervangende 
menten zijn daarvoor nc•Jdzakelijk, on- apotheker om uitspraak te doen over de 
der meer richtlijnen waarvan niet mag vordering van eiser; uit de vaststellingen 
afgeweken worden, maar die blijken ter van bet arrest, met name uit de afwezig
zake afwezig. Het feit dat (verweerster) heid van concrete richtlijnen voor de in
met de beer W., met bet oog op zijn ver- terimair, uit de afwezigheid van finan
vangingsprestaties, telkens is overeenge- ciiHe of technische verantwoordelijkheid 
komen dat laatstgenoemde de gebruike- voor bet beheer van de apotheek, uit de 
!ijke openings- en sluitingsuren zou nale- gelijkenis van zijn arbeidsomstandighe
ven, acht bet Hof alleszins onvoldoende den met die van een zelfstandige-helper, 
om uit te maken of de beer W. als onder- of uit bet ontbreken van continui:teit in 
geschikt werknemer van (verweerster) zijn prestaties, in geen geval op bevesti
------------------1 gende wijze kan worden afgeleid dat bet 

bestaan van een gezagsverhouding terza-
(1) Cass., 10 dec. 1984, A.R. nr. 6892 

(A.C., 1984-85, nr. 222). 
ke is uit te sluiten, nu geen van de door 
de appelrechters opgesomde elementen 
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onverenigbaar is met het bestaan van 
een gezagsverhouding; het arrest op 
grand van de aangehaalde elementen 
niet wettig beslist dat eiser het bestaan 
van een gezagsverhouding tussen ver
weerster en de interimair niet bewezen 
heeft en de vordering van eiser tot on
derwerping van de interimair aan de so
ciale zekerheid van de werknemers niet 
wettig van de hand wijst (schending van 
de aangehaalde wettelijke bepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dit punt te zijn aangevoch
ten, oordeelt dat eiser het bewijs 
moet leveren dat ten deze « de ele
menten van een arbeidsovereen
komst aanwezig waren »; dat het 
vaststelt dat eiser daartoe doet gel
den : de nauwkeurige omschrijving 
van de te verrichten taak, het bepa
len van plaats en uur door verweer
ster, de financii:He en technische af
hankelijkheid van de interimair en 
de omstandigheid dat het « gebrek 
aan continu'iteit » het behoud van de 
gezagsverhouding niet belet; 

Overwegende dat het arrest ver
melde gegevens een voor een onder
zoekt; dat het op grond van de aan
gevochten redengeving wettig heeft 
kunnen beslissen dat die gegevens 
het vereiste bewij s niet opleveren; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

30 september 1985 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Biitzler. 

Nr. 55 

3• KAMER - 30 september 1985 

ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP DE 
WEG NAAR EN VAN HET WERK- ONDERBRE
KING - PERSOONLIJKE REDENEN. 

De werknemer bevindt zich niet meer op 
de weg naar of van het werk wanneer 
hij die om persoonlijke redenen heeft 
onderbroken (1). (Art. 8, § 1, Arbeids
ongevallenwet.) 

(BONDUEL T. ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE 
BOERENBOND N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4771) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1983 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8, § 1, eerste en 
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat, op 9 
maart 1979, eiser te 18 uur het werk ver
liet en naar zijn schoonmoeder reed om 
er zijn echtgenote, die rand 17 uur te 
voet van haar werk naar haar moeder 
was gegaan, alsmede zijn kind dat tij
dens de werkuren aan zijn grootmoeder 
werd toevertrouwd, op te halen en dat, 
na samen het avondmaal te hebben ge
noten, de vaat te hebben gedaan en sa
men nog wat te hebben zitten praten, 
rand 19.40 uur eiser met zijn gezin de 
waning van zijn schoonmoeder verliet in 
de richting van zijn eigen woonplaats en 
tijdens dit traject om 19.45 uur een onge
val gebeurde waarbij de echtgenote van 
eiser werd gedood en hijzelf werd ge
kwetst; het arrest overweegt : • Ter zake 
zou kunnen aanvaard worden als een 
wettige en gerechtvaardigde reden om 
het normale traject te onderbreken, de 

(1) Zie omtrent de onderbreking van de 
weg : Cass., 6 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 266) met 
cone!. O.M.; omtrent de omweg: Cass., 9 jan. 
1974 (A.C., 1974, 515); 8 jan. 1975 (A.C., 1975, 
520) en 17 dec. 1984, A.R. nr. 4517 
(A.C., 1984-85, nr. 241). 
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ontmoeting van beide echtgenoten in de 
woning van de ouders om er hun kind 
op te laden dat tijdens de werkuren aan 
de hoede van de grootouders werd toe
vertrouwd. Echter verliest deze trajecton
derbreking het normale karakter zodra 
deze onderbreking abnormaal belangrijk 
wordt : en blijven avondmalen en daarna 
nog geruime · tijd blijven napraten kan 
niet meer als een gerechtvaardigde wet
tige reden voor die onderbreking worden 
aanvaard. De niet noodzakelijke per
soonlijke redenen van het relatief be
langrijk oponthoud in de woning van de 
ouders ontneemt aan het ongeval het ka
rakter van een arbeidsongeval. De ge
beurtenis die door de menselijke wil niet 
kan worden voorzien, noch kan worden 
afgewend en aldus de overmacht zou uit
maken, wordt niet aangetoond •; het ar
rest op grond van deze overwegingen be
slist dat het ongeval waarvan eiser en 
zijn echtgenote op 9 maart 1979 slachtof
fer werden, niet als een arbeidsongeval 
kan worden beschouwd en de vorderin
gen van eiser derhalve ongegrond zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 8, § 1, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, als arbeidsongeval 
wordt aangezien het ongeval dat zich 
voordoet op de weg naar en van het 
werk en onder de weg naar en van het 
werk wordt verstaan het normale traject 
dat de werknemer moet afleggen om 
zich van zijn verblijfplaats te begeven 
naar de plaats waar hij werkt en omge
keerd; overeenkomstig deze bepaling, het 
traject dat de werknemer aflegt om zich 
van de plaats waar hij werkt naar zijn 
verblijfplaats te begeven, normaal is, ook 
wanneer het in een niet belangrijke ma
te wordt ondebroken om een wettige re
den, of nog wanneer een belangrijke on
derbreking aan overmacht te wijten is; 
steeds overeenkomstig artikel 8, § 1, 
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, 
het traject dat de werknemer aflegt om 
zich van de plaats waar hij werkt naar 
zijn verblijfplaats te begeven, in een niet 
belangrijke mate wordt onderbroken om 
een wettige reden wanneer de werkne
mer zich elke vrijdag, na afloop van zijn 
werk om 18 uur, begeeft naar de woning 
van zijn schoonouders om er zijn echtge
note, die te 17 uur haar werk be1Hndigde 
en te voet de woning van haar ouders 
had bereikt, alsmede zijn kind, dat tij
dens de werkuren aan zijn grootouders 
werd toevetrouwd, op te halen en, na bij 
de schoonouders het avondmaal te heb
ben genomen, de vaat te hebben gedaan 
en nog wat te hebben gepraat, om 19.40 

zijn schoonouders verlaat in de richting 
van zijn eigen woonplaats; het arrest 
derhalve, door, op grond van de vaststel
lingen die het bevat, te oordelen dat het 
traject dat eiser en zijn echtgenote afleg
den om zich van de plaats van hun werk 
naar hun verblijfplaats te begeven, in be
langrijke mate werd onderbroken en dat 
deze onderbreking niet werd gerecht
vaardigd door een wettige reden of door 
overmacht, de begrippen « belangrijke 
onderbreking » en « wettige reden » bij 
de toepassing van artikel 8, § 1, eerste en 
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 miskent en daarom 
laatstgenoemde wetsbepaling schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest oor

deelt dat de weg van het werk door 
het « oponthoud » in de woning van 
de ouders om persoonlijke redenen 
onderbroken werd; dat het op die 
grond wettig beslist dat de onder
breking niet verantwoord was door 
een wettige reden; 

Overwegende dat de beslissing, 
dat het ongeval zich niet voordeed 
op de weg van het werk, aldus naar 
recht is verantwoord, ook indien 
aangenomen wordt dat de weg niet 
in belangrijke mate onderbroken 
werd; dat het onderdeel niet tot cas
satie kan leiden in zoverre het kri
tiek oefent op het oordeel dat de on
derbreking belangrijk was; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

30 september 1985 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Houtekier. 
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Nr.· 56 

3' KAMER - 30 september 1985 

BETEKENING VAN EXPLOTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BETEKENING IN HET 
BUITENLAND- VERDRAG VAN 15 NOVEMBER 
1965 - BETEKENING IN NEDERLAND, OVER
EENKOMSTIG ART. 40, EERSTE LID, GER.W. 

Het Verdrag inzake de betekening en de 
kennisgeving in het buitenland van ge
rechtelijke stukken in burgerlijke za
ken en in handelszaken, ondertekend 
te 's Gravenhage op 15 november 1965 
en goedgekeurd bij de wet van 24 ja
nuari 1970, belet niet dat in burger
Jijke zaken gerechtelijke stukken aan 
personen die zich in Nederland bevin
den, worden betekend door recht
streekse toezending over de post, 
overeenkomstig art. 40, eerste lid, 
Ger. W: (1). (Verdrag van 15 november 
1965, art. 10, a.) 

(PYCKE, SWAGERS T. RIJKSDIENST VOOR KIN
DERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4778) 

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

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat het cassatieberoep 
ingesteld werd buiten de door de artike
len 1073 en 55 van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalde termijn, nu het ver
zoekschrift op 31 december 1984 ter 
griffie van het Hof werd neergelegd, ter
wijl de bestreden beslissing op 10 sep
tember 1984 aan de eisers betekend was : 

Overwegende dat blijkens de ge
dingstukken : het cassatieberoep op 
31 december 1984 werd ingesteld; 
het bestreden arrest op 10 septem
ber 1984 aan de eisers werd bete
kend aan hun woonplaats in Neder
land op de wijze voorgeschreven 

(1) Zie Cass., 3 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 76) en 19 nov. 1980 (A.C., nr. 170). 

door artikel 40, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, dit is bij een 
ter post aangetekende brief aan hun 
woonplaats gericht en op vermelde 
datum aan de postdienst tegen ont
vangstbewijs afgegeven; het arrest 
op 14 september 1984 op verzoek 
van de gerechtsdeurwaarder op
nieuw aan de eisers werd betekend 
door een deurwaarder bij de Arron
dissementsrechtbank te Middelburg; 
het exploot van betekening van 10 
september 1984, dat ook op 14 sep
tember 1984 aan de eisers werd be
tekend, vermeldt dat de betekening 
van 14 september 1984 plaatsvindt 
met toepassing van artikel IV van 
het Protocol toegevoegd aan het 
Verdrag tussen de Staten-leden van 
de Europese Economische Gemeen
schap betreffende de rechterlijke be
voegdheid en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, ondertekend te Brus
sel op 27 september 1968 en goedge
keurd bij de wet van 13 januari 
1971; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest uitspraak doet over een ge
schil inzake sociale zekerheid; dat, 
krachtens artikel 1, tweede lid, 3, 
van voormeld verdrag, dit verdrag 
op dusdanig geschil niet van toepas
sing is; 

Overwegende dat artikel 40, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek onder meer bepaalt dat de wij
ze van betekening die het voor
schrijft, van toepassing is, onver
minderd enige andere wijze van 
toezending overeengekomen tussen 
Belgie en het land waar de betrok
ken personen hun woon- of verblijf
plaats hebben, en dat de betekening 
geacht wordt te zijn verricht door de 
afgifte van de akte aan de post
dienst tegen ontvangstbewijs; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 10, a, van het Verdrag inzake de 
betekening en de kennisgeving in 
het buitenland van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in bur
gerlijke zaken en in handelszaken, 
opgemaakt te 's Gravenhage op 15 
november 1965 en goedgekeurd bij 
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de wet van 24 januari 1970, dat ten 
deze van toepassing is, de bevoegd
heid gerechtelijke stukken recht
streeks over de post toe te zenden 
aan zich in het buitenland bevinden
de personen door het verdrag onver
let is gelaten, tenzij de Staat van be
stemming verklaart zich daartegen 
te verzetten; dat Nederland niet 
heeft verklaard zich daartegen te 
verzetten; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest derhalve regelmatig aan de 
eisers werd betekend op 10 septem
ber 1984; dat de termijn waarin de 
eisers zich tegen die beslissing in 
cassatie konden voorzien, vanaf die 
dag begon te lopen; dat het cassatie
beroep buiten die termijn werd in
gesteld; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

30 september 1985- 3' kamer- Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en van Heeke. 

Nr. 57 

2' KAMER - 2 oktober 1985 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - WET VAN 28 DEC. 1912, ART. 1, 
§ 2 - PROCES-VERBAAL WAARIN EEN MIS
DRIJF WORDT VASTGESTELD - AFSCHRIFT 
VAN HET PROCES-VERBAAL NIET BINNEN DE 
WETTELIJKE TERMIJN AAN DE OVERTREDER 
TOEGEZONDEN - GEVOLG. 

Het feit dat het afschrift van het proces
verbaal niet binnen de bij art. 1, § 2, 
wet van 28 dec. 1912 voorgeschreven 
termijn van vijf dagen aan de overtre
der is toegezonden, leidt niet tot nietig
heid van het proces-verbaal en even
min tot niet-ontvankelijkheid van de 
vervolgingen (1). 

(STAD HOE! T. HOUYET) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4395) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 april 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hoei; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen verweerder ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat eiseres, burger
lijke partij, niet in kosten van die 
rechtsvordering is veroordeeld en 
mitsdien niet bevoegd is om zich te
gen die beslisisng in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiseres tegen verweerder 
Andre Houyet ingestelde civielrech
telijke vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, § 2, van de wet 
van 28 december 1912 houdende de be
groting van 's lands middelen voor het 
dienstjaar 1913, alsmede verscheidene 
bepalingen betreffende de processen-ver
baal in fiskale zaken, de alcoholfabrica
ge, de postdienst der lopende rekenin
gen, checks en overdrachten, het ge
meentefonds en het bijzonder fonds, en 
154 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat de rechtbank haar beslissing, 
waarbij verweerder wordt vrijgesproken 
en waarbij zij zich vervolgens niet be
voegd verklaart om uitspraak te doen 

(1) Zie Cass., 12 feb. 1974 (A.C., 1974, 836); 16 
nov. 1976 (ibid., 1977, 297); 9 okt. 1984, A.R. 
nr. 8718 (ibid., 1984-85, nr. 104). 
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over de civielrechtelijke vordering, laat 
steunen op de overweging dat het pro
ces-verbaal wegens de niet-inachtneming 
van de termijn waarbinnen, luidens de 
wet van 28 december 1912, het afschrift 
van het proces-verbaal houdende vast
stelling van het misdrijf aan laatstge
noemde ter kennis had moeten worden 
gebracht, als nietig moest worden be
schouwd en dat de op grand van een nie
tig proces-verbaal ingestelde vervolgin
gen niet ontvankelijk waren, 

terwijl, eerste onderdeel, het niet toe
zenden van het afschrift van het proces
verbaal aan de overtreder binnen de 
door de wet van 28 december 1912 voor
geschreven termijn niet de nietigheid 
van het proces-verbaal of de niet-ontvan
kelijkheid van de vervolgingen met zich 
meebrengt, maar aileen tot gevolg heeft 
dat het proces-verbaal niet Ianger tot het 
bewijs van het tegendeel of tot betich
ting van valsheid, bewijs oplevert van 
het daarin vastgestelde misdrijf (schen
ding van artikel 1, § 2, van de wet van 28 
december 1912); 

tweede onderdeel, zelfs al zou het pro
ces-verbaal nietig zijn wanneer het af
schrift van het proces-verbaal niet bin
nen de voorgeschreven termijn aan de 
overtreder wordt toegezonden, die nietig
heid dan nog niet de vervolgingen niet 
ontvankelijk maakt maar enkel tot ge
volg heeft dat het misdrijf door andere 
middelen rechtens zal moeten worden 
bewezen, zoals onder meer getuigenver
klaringen, vermoedens of zelfs de inlich
tingen, vervat in het nietige proces-ver
baal waarvan de bewijswaarde in dit 
geval door de feitenrechter op onaantast
bare wijze wordt beoordeeld: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1, § 2, 

van de wet van 28 december 1912 
bepaalt dat « binnen de vijf dagen 
van het opstellen » van de in § 1 be
doelde processen-verbaal, « het oor
spronkelijke aan de aftekening ne 
varietur van een rangoverste der be
keurders (wordt) onderworpen, en 
afschrift ervan aan de overtreders 
afgegeven of hun per post aangete
kende brief gezonden wordt »; dat 
die bepaling de geldigheid van de 
processen-verbaal en het instellen 
van de vervolgingen niet afhanke
lijk stelt van de naleving van die 
rechtsvorm; 

Overwegende, derhalve, dat de 
correctionele rechtbank, nu ze op 
grond van de enkele vaststelling dat 
het afschrift van het proces-verbaal 
niet aan verweerder is toegezonden, 
het proces-verbaal nietig acht, de 
vervolging niet ontvankelijk ver
klaart en zich niet bevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de 
door eiseres tegen verweerder inge
stelde civielrechtelijke vordering, de 
in het middel aangevoerde wets be
paling schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel dat tot geen rui
mere cassatie of cassatie zonder ver
wijzing ten gevolge kan hebben, ver
nietigt het bestreden vonnis, in zo
verre het uitspraak doet over de 
door eiseres tegen verweerder inge
stelde civielrechtelijke vordering; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt verv\reerder in 
drie vierde van de kosten en ver
wijst eiseres in het overige vierde; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Luik, zitting houdende in hoger be
roep. 

2 oktober 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Schrevens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. P. Gerard. 

Nr. 58 

2• KAMER - 2 oktober 1985 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- ONDERVRAGING VAN DE BE-
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KLAAGDE - VERDAGING VAN DE ZAAK VOOR 
VERDERE BEHANDELING - VORDERING VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE, BUITEN DE AAN
WEZIGHEID VAN DE BEKLAAGDE- VERSTEK
BESLISSING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO· 
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTAN
TIE - STRAFGERECHT DAT UITSPRAAK DOET 
OVER EEN ZAAK WAARIN EEN LID VAN HET 
COLLEGE IN HET ONDERZOEKSGERECHT ZIT
TING HEEFT GEHAD - NIETIGE VEROORDE
LING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - IN
TERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGER
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 14.1 
- ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE 
- STRAFGERECHT DAT UITSPRAAK DOET 
OVER EEN ZAAK WAARIN EEN LID VAN HET 
COLLEGE IN HET ONDERZOEKSGERECHT ZIT
TING HEEFT GEHAD - NIETIGE VEROORDE
LING. 

4° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - STRAFGERECHT DAT UIT
SPRAAK DOET OVER EEN ZAAK WAARIN EEN 
LID VAN HET COLLEGE IN HET ONDERZOEKS
GERECHT ZITTING HEEFT GEHAD - NIETIGE 
VEROORDELING. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIETIG -
NIETIGHEID IN DE BESLISSING VAN DE AP
PELRECHTER OVERGENOMEN DOOR GEDEEL
TELIJKE BEVESTIGING VAN DAT VONNIS OP 
GROND VAN GEGEVENS UIT HET DOSSIER. 

1" Wanneer een beklaagde op een eerste 
terechtzitting is ondervraagd en de 
zaak is verdaagd tot een latere terecht
zitting waarop het openbaar ministerie 
in zijn vordering, buiten de aanwezig
heid van de beklaagde, is gehoord, is 
de na die beide terechtzittingen gewe
zen beslissing een verstekbeslissing 
(1). 

2", 3" en 4" Art. 8.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens en art. 14.1 In
ternationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten betreffen
de de onpartijdigheid van de rechter
lijke instanties, worden geschonden 
door de veroordelende beslissing gewe-

(1) Cass., 11 mei 1959 (Bull. en Pas., 1959, I, 
918); 30 maart 1976 (A.C., 1976, 877) en 13 mei 
1980 (ibid., 1979-80, nr. 581). 

zen door een strafrechtelijk college dat 
o.m. bestond uit een magistraat die in 
de zaak als lid van het onderzoeksge
recht zitting heeft gehad (2). 

5" Nietig is de beslissing van de appel
rechter die de nietigheid van een be
roepen vonnis overneemt door dat von
nis o.m. op grand van gegevens uit het 
dossier gedeeltelijk te bevestigen (3). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4426) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 4 maart 1985 en 7 
mei 1985 gewezen door het Hof van 
Beroep te Luik; 

Overwegende dat het arrest van 4 
maart 1985 het verzet van verweer
der Delhausse tegen het arrest van 
15 januari 1985 ontvankelijk ver
klaart; dat het arrest van 7 mei 
1985, rechtdoende over de zaak zelf, 
het beroepen vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Verviers beves
tigt met deze wijziging dat de aan 
verweerder opgelegde gevangenis
straf van vier jaar wordt terugge
bracht op drie jaar; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest van 4 maart 
1985: 

Over het middel, bieruit afgeleid dat 
bet arrest bet verzet van verweerder te
gen bet arrest van 15 januari 1985 dat, 
blijkens de vermeldingen ervan, bij ver
stek is gewezen ten aanzien van ver
weerder, ontvankelijk verklaart, 

terwijl verweerder, beklaagde, tegen
woordig was op de terecbtzitting d.d. 20 
november 1984 van bet bof van beroep, 
alwaar bij bet verslag van een van de le
den van dat bof beeft aanboord en al
waar bij is ondervraagd; boewel verweer
der niet is verscbenen op de terecbtzit-

(2) Cass., 29 mei 1985, A.R. nrs. 4000, 4173, 
4300 en 4301 (A.C., 1984-85, nr. 592). 

(3) Cass., 27 okt. 1982, A.R. nr. 2356 
(A.C., 1982-83, nr. 139). 
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ting van 18 december 1984 waarnaar het 
hof de zaak had verdaagd « om de vorde
ring van het openbaar ministerie en het 
pleidooi van beklaagdes raadsman te ho- · 
ren », uit de vaststellingen van het pro
ces-verbaal van de terechtzitting van 20 
november 1984 moet worden afgeleid dat 
het naderhand, op 15 januari 1985, gewe
zen arrest op tegenspraak is gewezen, 
vermits verweerder op die zitting is on
dervraagd en derhalve de gelegenheid 
heeft gekregen zijn verweermiddelen 
voor te dragen; de omstandigheid dat 
verweerder, die aanwezig was bij de aan
vang van de debatten tijdens welke hij is 
gehoord, de terechtzitting waarnaar de 
zaak regelmatig was verdaagd, niet heeft 
bijgewoond, bet tegensprekelijk karakter 
niet ontneemt aan bet arrest van 15 ja
nuari 1985; daaruit volgt dat bet arrest 
van 4 maart 1985 ten onrechte bet verzet 
van verweerder tegen bet arrest van 15 
januari 1985 ontvankelijk verklaart: 

het Internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten : 

Overwegende dat naar luid van 
die bepalingen een ieder, bij bet be
palen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvervol
ging, recht heeft op de behandeling 
van zijn zaak door een onpartijdige 
rechterlijke instantie; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, waarvan de 
beslissing, met uitzondering van de 
strafmaat, door bet bestreden arrest 
is bevestigd, werd voorgezeten door 
mevr. Paschal, alleensprekende 
rechter, die reeds voordien van de 
zaak kennis had genomen, nu ze, 
als voorzitster van de raadkamer, 
bet tegen verweerder verleende aan
houdingsbevel had bevestigd en ver-
volgens diens verwijzing naar bet 

Overwegende dat uit de geding- vonnisgerecht had bevolen; 
stukken blijkt dat verweerder ver- Overwegende dat die omstandig
schenen is op de terechtzitting d.d. heid bij verweerder, beklaagde, ge-
20 november 1984 van bet hof van wettigde twijfels kon wekken aan
beroep, alwaar hij is ondervraagd gaande de geschiktheid van de al
en alwaar raadsheer Caprasse ver- dus samengestelde correctionele 
slag heeft uitgebracht, maar dat, na rechtbank om de zaak op een onpar
de verdaging van de zaak tot 18 de- tijdige wijze te behandelen; dat bij
cember 1984, noch hij noch iemand gevolg bet door de correctionele 
v~o~ hem nog is verschenen o~ ~e rechtbank op 5 juni 1984 gewezen 
zit~m~ waarop h~t OJ?enbaar :r~ums- vonnis nietig is; 
terie Is geh~ord m ZIJD: vordermgen , Dat bet arrest, nu bet niet aileen 
en de zaak m beraad IS genomen; op grond van bet ter zitting door bet 

Dat hieruit volgt dat bet na die hof van beroep gedane onderzoek, 
twee terechtzittingen op 15 januari maar ook op grond van de gegevens 
1985 gewezen arrest een verstekar- van bet dossier, bet beroepen vonnis 
rest is ten aanzien van verweerder; bevestigt, met uitzondering van de 
dat bet hof van beroep, door de ont- strafmaat, die nietigheid overneemt; 
vankelijkverklaring van verweer-
ders verzet tegen dat arrest, derhal-
ve de beslissing naar recht verant-
woordt; 

Dat bet middel faalt naar recht; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest van 7 mei 
1985: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 6.1 van het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens en 14.1 van 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden arrest van 7 mei 1985; ver
werpt de voorziening voor het. overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

2 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-
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slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal. 

Nr. 59 

2• KAMER - 2 oktober 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN BUI
TENVERVOLGINGSTELLING - VOORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 

De termijn waarover de burgerlijke par
tij beschikt om zich in cassatie te voor
zien tegen een arrest van buitenvervol
gingstelling dat te haren opzichte door 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
op tegenspraak is gew'ezen en dat haar 
in de kosten van de stral'vordering als
mede tot schadevergoeding ten gunste 
van de verdachten veroordeelt, begint 
te lopen vanaf de dag waarop het ar
rest is gewezen en ni~t vanaf de bete
kening van dat arrest (1), dat is met 
name het geval wanneer het arrest bij 
verstek is gewezen ten aanzien van de 
verdachten. 

(DE J ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4496) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het arrest op 30 
april 1985 is gewezen nadat eiser in 
zijn middelen was gehoord; 

Dat bedoeld arrest, dat te zijnen 
aanzien op tegenspraak was gewe
zen aan eiser, in strijd met wat hij 
in zijn memorie aanvoert, niet dien
de te worden betekend; dat het als 
arrest van buitenvervolgingstelling 
al evenmin diende te worden bete-

{1) Cass., 5 april 1978 (A.C., 1978, 890). 

kend aan de personen tegen wie ei
ser zich burgerlijke partij had ge
steld, ook al is het arrest te hunnen 
aanzien bij verstek gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
van eiser is ingesteld op 24 juni 
1984, dus na het verstrijken van de 
door artikel 373 van het Wetboek 
van Strafvordering voorgeschreven 
termijn en buiten het bij artikel 40, 
vierde lid, van de wet van 15 juni 
1935 bepaalde geval; dat het te laat 
is ingesteld en derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het overige van eisers me
marie dat geen betrekking heeft op 
de ontvankelijkheid van de voorzie
ning, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

2 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Screvens, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 60 

2• KAMER - 2 oktober 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS - CONCLUSIE 
VAN DE VERDACHTE - VERPLICHTING TE 
ANTWOORDEN OP DE CONCLUSIE - BEGRIP. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- ERNSTIGE EN 
UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN DIE DE 
OPENBARE VEILIGHEID RAKEN - BEGRIP. 

1• Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingsteling de handhaving van de 
voorlopige hechtenis grondt op andere 
gegevens, behoeft zij niet te antwoor
den op de conclusie waarin de ver
dachte het gevaar voor belemmering 
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van het onderzoek en voor recidive be
twist (1). (Art. 5 wet 20 april 1874.) 

2° Naar recht verantwoord en regelmatig 
met redenen omkleed is de beslissing 
tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis waarbij de kamer van inbe
schuldigingstelling, onder vermelding 
van de gegevens eigen aan de zaak of 
de persoonlijkheid van de verdachte, 
de ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
raken, nauwkeurig omschrijft door 
niet aileen gewag te maken van de 
ernst van de feiten en de klaarblijke
lijke herhaling ervan, maar door er 
ook op te wijzen dat de invrijheidstel
ling van verdachte opspraak zou ver
wekken, de openbare mening en de 
openbare rust ernstig zou verstoren en 
het gevoel van veiligheid zou schok
ken, dat de burgers terecht van de ge
rechtelijke overheden mogen verwach
ten (2). 

(LEROY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4626) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arrest nr. 1740, d.d. 13 augustus 
1985, van de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel waarbij de bij het bevel 
tot aanhouding van 2 april 1985 be
volen voorlopige hechtenis van eiser 
wordt gehandhaafd; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 5 van de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechtenis, ge
wijzigd bij artikel 3 van de wet van 13 
maart 1973, 

doordat het arrest de handhaving van 
eisers voorlopige hechtenis beveelt op 

(1) Zie Cass., 12 juni 1934, A.R. nr. 8835 
(A.C., 1983-84, nr. 587). 

(2) Zie Cass., 21 aug. 1974 (A.C., 1974, 1240), 
21 en 29 okt. 1974 (ibid., 1975, 246, 271), 22 
sept. 1975 en 15 juni 1976 (ibid., 1976, 98, 1149), 
21 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 323), 25 juni 1980 
(ibid., 1979-80, nr. 678), 25 nov. 1981, A.R. 
nr. 2009 (ibid., 1981-82, nr. 201), 29 mei en 12 
juni 1984, A.R. nrs. 8786 en 8835 (ibid., 1983-84, 
nrs. 558 en 587), 24 okt. 1984 en 27 feb. 1985, 
A.R. nrs. 3898 en 4131 (ibid., 1975, nrs. 142 en 
389). 

grond « dat er ten deze voldoende 
schuldaanwijzingen bestaan tegen (ver
dachte); dat de hechtenis ten deze we
gens ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden moet worden worden gehand
haafd; dat de feiten, waarvan eiser wordt 
verdacht, uitzonderlijk ernstig zijn, gelet 
zowel op het ambt dat hij uitoefende ten 
tijde van de feiten als op de omstandig
heid dat die feiten, in zoverre ze bewe
zen zouden verklaard worden, in de uit
oefening van zijn ambt zijn gepleegd, en 
gelet bovendien op de klaarblijkelijke 
herhaling ervan; dat de hechtenis boven
dien uit overwegingen van openbare vei
ligheid moet worden gehandhaafd; dat 
de invrijheidstelling van verdachte, gelet 
op zijn hoedanigheid van magistraat en 
het grote vertrouwen dat hij genoot bij 
de rechtzoekenden, opspraak zou ver
wekken, de openbare opinie en de open
bare rust ernstig zou verstoren, te meer 
daar door zijn invrijheidstelling het ge
voel van veiligheid dat de burgers te
recht mogen verwachten van de gerech
telijke overheden, ernstig in het gedrang 
zou komen •, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 5 van 
de wet van 20 april 1874 bepaalt dat de 
voorlopige hechtenis enkel mag worden 
gehandhaafd wegens « ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden die de open
bare veiligheid raken •; het onderzoeks
gerecht in zijn beschikking over de 
handhaving van de hechtenis « die om
standigheid nauwkeurig moet omschrij
ven onder vermelding van de gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid 
van de verdachte •; die bepaling een es
senti€He waarborg vormt voor de per
soonlijke vrijheid, zodat ze zonder uit
zondering of beperking van toepassing is 
op de verdachten die onderworpen zijn 
aan de bijzondere rechtspleging van de 
artikelen 479 en volgende van het Wet
hoek van Strafvordering; bijgevolg noch 
het feit dat verdachte magistraat is, noch 
de omstadigheid dat hij de hem verwe
ten feiten heeft gepleegd in de uitoefe
ning van zijn ambt te beschouwen zijn 
als ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden in de zin van de wet, die eigen 
zijn aan de zaak of de persoonlijkheid 
van de verdachte en die de openbare vei
ligheid dermate raken dat de voorlopige 
hechtenis moet worden gehandhaafd; de 
bestreden beslissing derhalve, door te 
herinneren aan de bovengenoemde hoe
danigheid en omstandigheid, niet ge
noegzaam naar recht is verantwoord; 

tweede onderdeel, de ernst van de fei
ten waarvan eiser wordt verdacht en de 

r -
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herhaling van die feiten in het verleden 
geen voldoende grond opleveren voor de 
beslissing om de voorlopige hechtenis te 
handhaven als niet tevens nauwkeurig 
wordt aangegeven dat, gelet op de om
standigheden eigen aan de zaak of de 
daaruit blijkende specifieke persoonlijk
heid van de verdachte, de invrijheidstel
ling wegens de ernst van de feiten of de 
herhaling ervan de openbare veiligheid 
in gevaar zou brengen, bijvoorbeeld om
dat er reeel gevaar voor recidive bestaat 
- dat dan nog ernstig en uitzonderlijk 
genoeg moet zijn om de openbare veilig
heid te bedreigen - of omdat ervoor kan 
worden gevreesd dat de verdachte, een
maal in vrijheid gesteld, het onderzoek 
zal belemmeren; eiser ten deze in zijn 
conclusie aanvoerde « dat het onderzoek 
van het dossier ten einde is en dat een 
beschikking is verleend tot mededeling 
ervan aan de procureur-generaal; ... de 
verdachte uit eigen beweging een brief 
heeft gericht aan de met het onderzoek 
belaste raadsheer waarin hij zich ertoe 
verbond om, tot een in kracht van ge
wijsde gegane beslissing, geen contact te 
hebben met personen die bij deze zaak 
betrokken waren; de enige considerans 
die thans nog betekenis heeft en waarop 
de vordering van de procureur-generaal 
blijkbaar berust, derhalve blijkt te zijn 
het weldoordacht overtreden van de 
plichten van zijn ambt en de hinder voor 
het optreden van het gerecht; ... het ech
ter nu al vaststaat dat verdachte, na zijn 
invrijheidstelling, niet meer zijn vroeger 
ambt zal uitoefenen; derhalve, dat begrip 
openbare veiligheid, dat verband houdt 
met het ambt dat verdachte v66r zijn op
sluiting uitoefende, door zijn invrijheids
telling niet in gevaar kan worden ge
bracht; alle gevaren voor het plegen van 
dat soort misdrijven en voor afhankelijk
heid ten aanzien van derden om -dezelfde 
redenen geen grond meer kunnen ople
veren voor de handhaving van het aan
houdingsbevel; ... er geen enkel gevaar 
bestaat dat verdachte opnieuw dat soort 
misdrijven zal plegen »; het arrest, nu 
het enkel gewag maakt van de uitzon
derlijke ernst van de aan verdachte ver
weten feiten en van de klaarblijkelijke 
herhaling ervan, die conclusie niet beant
woordt en de handhaving van de voorlo
pige hechtenis niet naar recht verant
woordt; 

derde onderdeel, de omstandigheid dat 
door de invrijheidstelling van de ver
dachte « het gevoel van veiligheid dat de 
burgers terecht mogen verwachten van 
de gerechtelijke overheden, ernstig in 

het gedrang zou komen ''• op zich geen 
omstandigheid is « die de openbare vei
ligheid raakt » in de zin van artikel 5 
van de wet van 20 april 1874; de op
spraak en het verstoren van de openbare 
opinie die door de invrijheidstelling van 
een verdachte zouden worden veroor
zaakt, alleen dan eventueel een grand tot 
handhaving van de hechtenis kunnen 
opleveren wanneer aan de dubbele voor
waarde is voldaan, enerzijds, dat de op
spraak of het verstoren van de openbare 
opinie voortvloeien uit omstandigheden 
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid 
van de verdachte en, anderzijds, dat er 
gegevens zijn die de vrees wettigen dat 
die opinie-uitingen aanleiding zouden ge
ven tot handelingen of manifestaties die 
gevaar opleveren voor de openbare rust; 
de bestreden beslissing bijgevolg niet 
naar recht verantwoord wordt door de 
considerans dat « de invrijheidstelling 
van de verdachte opspraak zou verwek
ken, de openbare opinie en de openbare 
rust ernstig zou verstoren, te meer daar 
door zijn invrijheidstelling het gevoel 
van veiligheid, dat de burgers terecht 
mogen verwachten van de gerechtelijke 
overheden, ernstig in het gevaar zou ko
men »; het arrest immers, enerzijds, het 
gevaar voor opspraak, verstoring van de 
openbare opinie en openbare rust niet 
afleidt uit omstandigheden eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte, maar uit het enkele feit dat hij 
magistraat is en het vertrouwen genoot 
van de rechtzoekenden en, anderzijds, 
geen enkele grand aanhaalt voor de 
vrees dat het verstoren van de openbare 
opinie aanleiding zou geven tot daden of 
manifestaties die de openbare rust in ge
vaar kunnen brengen; 

vierde onderdeel, eiser, na in zijn con
clusie het belang te hebben onderstreept 
dat, zowel in de voordien door de kamer 
van inbeschuldigingstelling te zijnen 
aanzien gewezen arresten als in de vor
dering van de procureur-generaal, werd 
gehecht aan zijn hoedanigheid van 
magistraat en aan de omstandigheid dat 
hij de hem verweten feiten zou hebben 
gepleegd in de uitoefening van zijn 
ambt, aanvoerde dat hij « reeds bijna 
vijf maanden was opgesloten; dat die 
lange opsluiting en het verlies van zijn 
ambt voor hem reeds een uitermate zwa
re morele sanctie betekenen; dat het feit 
dat hij magistraat is en reeds een aanleg 
verliest, niet tot gevolg mag hebben dat 
de wet op de voorlopige hechtenis over
dreven streng wordt toegepast, alleen 
omdat hij magistraat is; ... dat tevens re-
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kening dient te worden gehouden met de 
reclasseringsmogelijkheden van de ver
dachte; dat hij het hoog ambt dat hem 
was toevertrouwd, niet meer zal kunnen 
vervullen; dat, ook al is het begrijpelijk 
dat het gerecht zich niet inschikkelijk 
betoont jegens de persoon ·door wi~ het 
zich bedrogen voelt, de (kamer van mbe
schuldigingstelling) dan tach niet mag 
toegeven aan de begrijpelijke verlokking 
om voor de verdachte strenger te zijn 
dan voor een niet-magistraat »; het ar
rest nu het, zonder te antwoorden op die 
omstandige conclusie, de beslissing om 
de voorlopige hechtenis te handhaven 
grondt op het feit dat. ver~ach~~ ~agi.~
traat is en op de react1es d1e ZlJn mvnJ
heidstelling, gelet op zijn hoedanigheid, 
bij de openbare opinie zou uitlokken, 
niet antwoordt op die omstandige conclu
sie: 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat eiser in zijn in 

het tweede onderdeel weergegeven 
conclusie betoogde dat er geen spra
ke kon zijn van het door het open
baar ministerie in zijn vordering 
aangevoerde gevaar voor belemme
ring van het onderzoek en voor reci
dive en dit gevaar derhalve geen 
grand kon zijn voor handhaving van 
de voorlopige hechtenis; · 

Overwegende dat het hof van be
roep de handhaving van eisers voor
lopige hechtenis grondt op andere 
gegevens; dat het hof van beroep, 
nu dit het gevaar voor belemmering 
van het onderzoek en voor recidive 
niet aanzag als een omstandigheid 
die de openbare veiligheid raakte, 
niet verplicht was te antwoorden op 
de conclusie die het bestaan van die 
gegevens betwistte; 

Overwegende dat het arrest, wat 
de eerste twee onderdelen be
treft, niet, zoals eiser betoogt, enkel 
gewag maakt, hetzij van het feit dat 
eiser magistraat is en van de om
standigheid dat hij de hem verweten 
feiten zou hebben gepleegd in de 
uitoefening van zijn ambt, hetzij 
van de ernst van die feiten en de 
herhaling ervan; 

Overwegende dat het arrest, wat 
de gegevens betreft die eigen zijn 
aan de zaak of de persoonlijkheid 

van de verdachte en die ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden ople
veren die de openbare veiligheid 
dermate raken dat de hechtenis 
moet worden gehandhaafd, zegt dat 
« de feiten, waarvan eiser wordt ver
dacht, uitzonderlijk ernstig zijn, ge
let zowel op het ambt dat hij uitoe
fende ten tijde van de feiten als 
gelet op de omstandigheid dat die 
feiten in zoverre ze bewezen zou
den v~rklaard worden, in de uitoefe
ning van dit ambt zijn gepleegd, en 
gelet bovendien op de klaarJ:>lijk.~
lijke herhaling ervan; dat de mvriJ
heidstelling van verdachte, gelet op 
zijn hoedanigheid van magistraat en 
gelet op het grate vertrouwen dat 
hij genoot bij de rechtzoekenden, 
opspraak zou verwekken, de open
bare opinie en de openbare rust ern
stig zou verstoren, te meer daar 
door zijn invrijheidstelling het ge
voel van veiligheid dat de burgers 
terecht mogen verwachten van de 
gerechtelijke overheden, ernstig in 
het gedrang zou komen »; 

Dat het arrest aldus nauwkeurig 
omschrijft waarom de gegevens, die 
het aanwijst en die eigen zijn aan 
de zaak of de persoonlijkheid van 
de verdachte, ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden zijn die de 
openbare veiligheid dermate raken 
dat de hechtenis van eiser moet 
worden gehandhaafd; 

Dat het arrest door die conside
ransen, waarin het antwoordt op de 
in het vierde onderdeel weergege
ven conclusie, regelmatig met rede
nen is omkleed en naar recht is ver
antwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiEHe of op straffe van~ nietigheid 
voorgeschreven rechtsvorme~ . in 
acht zijn genomen en de beshssmg 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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2 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Declercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op de voorziening in cassatie van de
zelfde eiser tegen een arrest van dezelfde da
tum en van dezelfde kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

Nr. 61 

2' KAMER - 2 oktober 1985 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - ON

DERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK DOET 
INZAKE VOORLOPIGE HECHTENIS - GEEN 
VERPLICHTING OM IN DE BESLISSJNG MEL
DING TE MAKEN VAN DE DOOR DE VERDACH
TE NEERGELEGDE CONCLUSIE. 

2° BEWIJS - SCHRIITELJJK .i3EWJJS - BE

WJJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZAKEN 
- CONCLUSIE - RECHTER DIE NlET ANT
WOORDT OP EEN CONCLUSIE OF DAAR GEEN 
ACHT OP SLAAT - GEEN MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DIE CONCLUSIE. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS- WET 20 APRIL 
1874, ART. 5 - REDENGEVJNG. 

1" Geen enkele wetsbepaling verplicht 
het onderzoeksgerecht in zijn beslis
sing over de voorlopige hechtenis mel
ding te maken van de door de verdach
te ter zitting neergelegde conclusie. 

2" Door het enkele feit dat de rechter 
niet antwoordt op de conclusie van een 
partij of daar geen acht op slaat, geeft 
hij aan die conclusie niet een strek
king die de bedoeling van de steller 
miskent en miskent hij bijgevolg de 
bewijskracht van die conclusie niet. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

3" De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
dermate raken dat de voorlopige hech
tenis moet worden gehandhaafd, wor
den nauwkeurig omschreven door het 
arrest dat, onder vermelding van gege-

vens eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte, de ernst van 
de feiten vaststelt en vervolgens erop 
wijst dat de bijzonder zwakke bindin
gen van verdachte met Belgie, te za
men met zijn door het arrest omschre
ven persoonlijkheid en gedragingen, 
doen vrezen dat de verdachte, eenmaal 
vrijgelaten, zal ontvluchten en van zijn 
betrekkingen met het drugmilieu ge
bruik zal maken om sommige perso
nen te befnvloeden opdat ze de door 
hen tijdens het onderzoek afgelegde 
verklaringen intrekken of wijzigen. 

(ANDRIES) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4631) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 1738, dat op 30 augus
tus 1985 is gewezen door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van Beroep te Brussel en waar
bij de bij het aanhoudingsbevel van 
2 april 1985 bevolen voorlopige hech
tenis van eiser wordt gehandhaafd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en de niet-inachtneming van de sub
stantii:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen, 

doordat het arrest geen melding maakt 
van de door eiser op de terechtzitting 
neergelegde conclusie, 

terwijl « de schriftelijke conclusies 
door de voorzitter of de griffier voor ge
zien moeten worden getekend »; het ar
rest bijgevolg de substantii:He of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen niet in acht neemt en bijgevolg 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 97 van de Grondwet niet van 
toepassing is op de beslissingen van 
de onderzoeksgerechten inzake 
voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat, anderzijds, 
geen enkele wettelijke bepaling 
voorschrijft dat het onderzoeksge
recht in zijn beslissingen inzake 
voorlopige hechtenis melding moet 
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maken van de door de verdachte ter 
zitting neergelegde conclusie; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en de miskenning van de be
wijskracht van de akten, 

doordat het arrest zich tot staving van 
de beslissing beperkt tot een woordelijke 
weergave van de gronden van de vorde
ring van de procureur-generaal bij het 
hof van beroep, 

terwijl eiser, na lezing van die vorde
ring, onder meer wat het door de procu
reur-generaal aangevoerde gevaar voor 
ontvluchting betreft, zowel in zijn ter te
rechtzitting neergelegde conclusie als 
mondeling via zijn raadsman de talrijke 
gronden heeft uiteengezet waarom hij 
meent dat de vrees voor zijn ontvluch
ting ongegrond is (sterke gezins- en fa
miliebindingen in Belgie, leeftijd ... ); het 
arrest nergens antwoordt op de uiteen
zetting van eiser en daar zelfs geen acht 
op slaat; het derhalve niet genoegzaam 
naar recht met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het arrest, niet 
door het enkele feit dat het niet ant
woordt op eisers conclusie of daarop 
geen acht slaat, aan die conclusie 
een betekenis geeft die de strekking 
van eisers betoog zou miskennen, 
en derhalve de bewijskracht van die 
conclusie niet miskent; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending aanvoert 
van artikel 97 van de Grondwet dat 
niet van toepassing is op de bestre
den beslissing, faalt naar recht; 

Overwegende dat eiser op de vor
dering waarin het openbaar ministe
rie de vrees uitsprak dat de ver
dachte, eenmaal in vrijheid gesteld, 
zou ontvluchten, gelet « met name 
op de bijzonder zwakke bindingen 
van verdachte met Belgi.e », ant
woordde dat hij « een veel diepere 
jand » had met Belgie en dat hij sa
menleefde « met mevrouw S( ... ) R( ... ) 
bij wie hij een kind had ... van zes
tien jaar dat ... lessen volgt te Brus
sel ... (en dat) zich voor haar allergie 

... doorlopend moet laten behande
len », dat hij zijn woonplaats aan 
het overbrengen is « naar de 
Keersmaeckerstraat ... waar zijn 
brieven toekomen, hetgeen eens te 
meer bewijst dat zijn verblijf aldaar 
algemeen bekend is » en waar me
vrouw R. en haar dochter wonen; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat « ver
dachte verklaart aan de kost te ko
men als beroepsgokker en met dit 
doel verschillende Ianden af te rei
zen, dat hij toegeeft dat het adres 
waaronder hij op het bevolkingsre
gister ingeschreven staat fictief is; 
dat zijn hoofdverblijf blijkbaar ge
vestigd is te Amsterdam », vaststelt 
« dat verdachte met Belgie bijzonder 
zwakke bindingen heeft »; 

Dat het arrest, nu het de beslis
sing dat eiser met Belgie slechts 
zwakke bindingen heeft, staaft met 
feitelijke gegevens, antwoordt op de 
conclusie waarin eiser andere of 
daarmee strijdige gegevens aan
voert; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5, eerste lid, 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis en 97 van de Grondwet, 
alsook uit de onverenigbaarheid tussen 
de feiten van de zaak en de daaraan ge
geven uitlegging, 

doordat het arrest, dat zonder meer de 
redengeving van de schriftelijke verde
ring van de procureur-generaal bij het 
hof van beroep overneemt, beslist • ( ... ) 
dat er tegen verdachte ernstige aanwij
zingen bestaan dat hij een parketmagis
traat te Brussel ertoe heeft overgehaald 
om hem het afschrift te bezorgen van 
een vertrouwelijk dossier dat bij dat par
ket was aangelegd betreffende een om
vangrijke handel in verdovende midde
len, alsook het afschrift van stukken uit 
een ander dossier betreffende vervolgin
gen die wegens gelijkaardige feiten wa
ren ingesteld tegen een persoon die op 
dat ogenblik voortvluchtig was en zich 
ergens schuilhield; dat verdachte vervol
gens, tegen vergoeding, fotocopieen zou 
hebben gegeven of medegedeeld aan in 
die dossiers vernoemde personen; ( ... ) dat 
het gedrag van verdachte alsook diverse 
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stukken die in zijn verblijfplaats in Ne
derland werden gevonden, het bewijs 
opleveren van zijn nauwe banden met de 
internationale drughandel, alsook zijn 
uitzonderlijk ernstige en vaste wil om, 
uit winstbejag en ten koste van de open
bare veiligheid, het gerechtelijk onder
zoek tegen die drughandelaren te dwars
bomen; ( ... ) dat verdachte verklaart aan 
de kost te komen als beroepsgokker en 
met dat doe! verschillende Ianden a£ te 
reizen; dat hij toegeeft dat het adres 
waaronder hij op het bevolkingsregister 
ingeschreven staat, fictief is; dat zijn 
hoofdverblijf blijkbaar gevestigd is te 
Amsterdam;( ... ) dat de bijzonder zwakke 
bindingen van verdachte met Belgie, te 
zamen met zijn hierboven beschreven 
karakter en gedrag, doen vrezen dat hij, 
eenmaal in vrijheid gesteld, zal ontvluch
ten om zich aan het gerecht te onttrek
ken en dat hij van zijn connecties met 
het drugmilieu gebruik zal maken om 
sommige personen, onder meer degenen 
aan wie hij de desbetreffende fotoco
pieen heeft bezorgd, te bei:nvloeden om 
de door hen tijdens het onderzoek afge
legde verklaringen in te trekken of te 
wijzigen, 

terwijl, eerste onderdeel, bet arrest zo
doende, in strijd met wat het zelf ver
meldt, geen nauwkeurige oms~hrijving 
geeft van de omstandigheden e1gen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van eiser, 
die ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden opleveren en die de openbare vei
ligheid dermate raken dat de voorlopige 
hechtenis moet worden gehandhaafd; im
mers algemeen in rechtspraak en rechts
leer wordt aangenomen het openbaar be
lang geen voldoende grond oplevert tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
en dat enkel het gevaar voor de openba
re veiligheid daartoe in aanmerking mag 
worden genomen (zie rede van de procu
reur-generaal E. Krings, • Reflexions re
latives a !'application de Ia loi sur Ia de
tention preventive », J.T., 1984, nr. 19, 
biz. 526); het arrest nergens precies aan
geeft hoe de veiligheid in gevaar is ge
bracht door de omstandigheden die het 
vermeldt; het feit dat eiser « nauwe ban
den zou hebben met de internationale 
drughandel en het uitzonderlijk ernstige 
en vaste voornemen heeft om uit winst
bejag het gerechtelijk onderzoek tegen 
die drughandelaren te belemmeren », 
omstandigheden zijn die niet eigen zijn 
aan de zaak, vermits de zogezegde drug
handelaren waarvan sprake geen partij 
daarin zijn; bovendien • het gebruik van 
verdovende middelen in groep, de du-

bieuze moraliteit van verdachte en het 
gevaar voor belemmering van het onder
zoek niet voldoende zijn om de openbare 
veiligheid in gevaar te achten » (Krings, 
bovenaangehaalde reden, J.T., 1984, 
nr. 19, biz. 527); het arrest derhalve niet 
genoegzaam naar recht met redenen is 
omkleed (schending van de artikelen 5, 
eerste lid, van de wet van 20 april 1874 
en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser, wat het ge
~aar voor ontvluchting betreft, tal van gran
den heeft aangevoerd waarom, naar zijn 
oordeel, de vrees voor zijn ontvluchting 
ongegrond is; het arrest derhalve, nu het 
beslist dat « de bijzonder geringe bindin
gen van verdachte met Belgie te zamen 
met zijn karakter en gedrag ... doen vre
zen dat hij, eenmaal in vrijheid gesteld, 
zal ontvluchten om zich aan het gerecht 
te onttrekken ... », aan de feiten van de 
zaak een uitlegging geeft die ermee on
verenigbaar is; het arrest derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed en 
niet naar recht is verantwoord (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending aanvoert 
van artikel 97 van de Grondwet, dat 
niet van toepassing is op de bestre
den beslissing, faalt naar recht; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het opkomt tegen de beoor
deling van de feitelijke toedracht 
van de zaak door de rechter, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vermeldt dat « het gedrag van 
verdachte alsook diverse stukken 
die in zijn verblijfplaats in Neder
land zijn gevonden, het bewijs ople-. 
veren van zijn nauwe banden met 
de internationale drughandel en van 
zijn bijzonder ernstig en vast voor
nemen om, uit winstbejag en ten 
koste van de openbare veiligheid, 
het gerechtelijk onderzoek tegen die 
drughandelaren te belemmeren », 
een gegeven vaststelt dat eigen is 
zowel aan de persoonlijkheid van 
verdachte als aan de zaak; 

Overwegende dat het arrest in de 
in het middel weergegeven redenge
ving de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare 
veiligheid dermate raken dat de 
voorlopige hechtenis van eiser moet 
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worden gehandhaafd, nauwkeurig 
omschrijft onder vermelding van de 
gegevens eigen aan de zaak en de 
persoonlijkheid van verdachte; dat 
het aldus regelmatig met redenen is 
omkleed en naar recht is verant
woord; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

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

2 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. J. Barnet en 
P. Vanderveeren, Brussel. 

Nr. 62 

1 • KAMER - 3 oktober 1985 

PAULIAANSE RECHTSVORDERING
HANDELING MET BEDRIEGLUKE BENADE
LING VAN DE RECHTEN VAN DE SCHULDEI
SER - SCHULDVORDERING BESTAANDE 
V66R DE BESTREDEN BEHANDELING - BE
GRIP. 

De rechter beslist wettig dat de vorde
ring van de schuldeiser op grand van 
art. 1167 B. W. toewijsbaar is, als hij 
vaststelt dat de verweerder, ten tijde 
van de bestreden bandeling, die met 
bedrieglijke benadeling van de rechten 
van de schuldeiser is verricht, schulde
naar was van een verbintenis om iets 
te doen, oak al is die verbintenis later 
in schadevergoeding omgezet en oak aJ 

is daarover tussen de partijen een 
princiepsakkoord gesloten (1). 

(VAN GORP J., VAN GORP R., VAN GORP G., 

DOMEN T. EDRIS-GROEP A.G. N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4461) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1983 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 23, 24, 25, 26, 
27, 28 van bet Gerecbtelijk Wetboek, 
1129, meer bepaald bet tweede lid, 1167, 
1234, 1271, 1", 1273, 1349, 1350, meer be
paald bet 3", 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek, 7 en 8 van de wet van 16 de
cember 1851 op de voorrechten en hypo
theken, 

doordat het arrest het verweermiddel 
verwerpt van de eisers, volgens hetwelk 
de pauliaanse vordering gericht tegen de 
notariele akte van 20 februari 1970 niet 
toelaatbaar is aangezien, zoals vastge
steld werd door een arrest van het Hof 
van Beroep te Antwerpen van 15 novem
ber 1978, op 26 juni 1970 een schuldver
nieuwing is ingetreden, waarbij de ver
bintenis van Frans Van Gorp, voortvloei
end uit de overeenkomst van 11 maart 
1968, omgezet werd in een verbintenis 
tot het betalen van een te bepalen 
geldsom, op grand van de volgende mo
tieven : « dat inderdaad dit arrest vast
stelt dat (verweerster) bet voorstel van 

(1) Op 11 maart 1968 had Frans Van Gorp 
zich jegens de Edris-Groep verbonden om op 
de terreinen van Edris in SardinH! wegen en 
een infrastructuur aan te leggen. Op 26 juni 
1970 wordt tussen de partijen een overeen
komst gesloten waarbij de verbintenis tot het 
uitvoeren van bepaalde werken op de terrei
nen wordt omgezet in de verbintenis een be
paald bedrag te betalen dat later zal worden 
vastgesteld. Pas op 15 november 1978 wordt bij 
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen 
dat bedrag op 22.500.000 frank vastgesteld. 

De vordering van de Edris-Groep, die geen 
betaling had ontvangen, strekte tot vernieti
ging van een overeenkomst van 20 februari 
1970 waarbij Frans Van Gorp aan de eisers in 
cassatie een bepaald aantal aandelen tegen 
een prijs van 9.753.000 frank overdroeg. Het 
bestreden arrest oordeelt dat het hier een ver
doken schenking betreft en neemt derhalve de 
vordering tot vernietiging in beginsel aan. 
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dr. Paul Janssen tot betaling van een 
"afkoopsom" van 22,5 miljoen frank 
voor slot van aile rekening aanvaardde 
op voorwaarde dat Frans Van Gorp ak
koord zou zijn met de omzetting van zijn 
verbintenis in een geldsom waarvan de 
hoegrootheid in der minne zou worden 
vastgesteld en bij gebrek aan minnelijk 
akkoord gerechtelijk vast te stellen; dat, 
door vast te stellen dat hierdoor een wel
bepaald akkoord afgesloten werd waar
door Frans Van Gorp zich definitief ver
bonden had, dit aileen betrekking kon 
hebben op het principe van het akkoord, 
doch waarbij nog geen overeenstemming 
bereikt was over het zeer belangrijke en 
determinerend element van de omvang 
van de in vervanging te leveren presta
tie, namelijk de te betalen geldsom; dat, 
zolang dit element niet vaststond, er ook 
geen schuldvernieuwing kon tot stand 
komen, vermits de wil tot de schuldver
nieuwing, overeenkomstig artikel 1273 
van het Burgerlijk Wetboek, duidelijk 
moest blijken; dat deze wil niet aanwezig 
was zolang de schuldenaar een onaan
vaardbaar voorstel van 7.500.000 frank 
gedaan had en geen akkoord kon bereikt 
worden, zodat uiteindelijk de prijs door 
het gemelde arrest vastgesteld werd; dat 
(verweerster) niet kan verondersteld 
worden akkoord te zijn geweest met een 
schuldvernieuwing tegen een prijs die 
zelfs bij benadering niet vastgesteld was; 
dat het arrest van 15 november 1978 de
ze prijs vastlegde, doch hierdoor geen 
schuldvernieuwing op 26 juni 1970 tot 
stand bracht, doch wel de wijze van uit
voering van de verbintenis van 11 maart 
1968 door betaling van een geldsom, zo
als overeengekomen op 26 juni 1970, 
vastlegde op het bedrag van 22.500.000 
frank met de interesten vanaf de over
eenkomst; dat de omzetting van de ver
plichting trouwens haar oorzaak vindt in 
de verbintenis van maart 1968 en de 
schuldvordering ook in haar gevolgen te 
voorzien was op het ogenblik der verar
ming, zodat de verbintenis in elk geval 
de verarming voorafgaat », 

terwijl, eerste onderdeel, de omstan
digheid dat op 26 juni 1970 de door 
Frans Van Gorp te betalen geldsom niet 
vaststond, niet van aard is een schuld
vernieuwing op vermelde datum uit te 
sluiten en evenmin van aard is om te 
stellen dat op 26 juni 1970 geen akkoord 
voorhanden was wat betreft de schuld
vernieuwing; het inderdaad, krachtens 
artikel 1129, tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek, volstaat dat de omvang 
van het te betalen bedrag bepaalbaar is 

en anderzijds, zoals voorgeschreven door 
artikel 1273 van het Burgerlijk Wetboek, 
uit de handelingen der partijen duidelijk 
de wil blijkt om een schuldvernieuwing 
tot stand te brengen; volgens artikel 
1271, 1", van het Burgerlijk Wetboek 
schuldvernieuwing tot stand komt wan
neer de schuldenaar tegenover zijn 
schuldeiser een nieuwe schuld aangaat 
welke gesteld wordt in de plaats van de 
oude, die tenietgaat; het arrest van het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 15 no
vember 1978 enerzijds uit de onderhan
delingen der partijen afleidt dat op 26 ju
ni 1970 een akkoord tussen Frans Van 
Gorp en verweerster tot stand kwam, 
met betrekking tot de omzetting van de 
verbintenis van 11 maart 1968, tot reali
satie van bepaalde werken in een verbin- · 
tenis tot betaling van een geldsom en an
derzijds de omvang van deze geldsom, 
wat betreft Frans Van Gorp, bepaalt op 
22,5 miljoen frank, met het gevolg dat dit 
arrest een schuldvernieuwing op 26 juni 
1970 heeft vastgesteld; zodat het arrest, 
door te belissen dat het arrest van het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 15 no
vember 1978 geen schuldvernieuwing 
vaststelt op 26 juni 1970 om de reden dat 
volgens dat arrest op die datum het be
drag niet vaststond dat Frans Van Gorp 
diende te betalen tengevolge van de om
zetting van de verbintenis van 11 maart 
1968 en derhalve geen akkoord bestond 
wat betreft de schuldvernieuwing; het ge
zag van gewij sde toekomend aan het ar
rest van het Hof van Beroep te Antwer
pen van 15 november 1978 miskent 
(schending van de artikelen 23, 24, 25, 26, 
27, 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1349, 1350, meer bepaald het 3", en 1352 
van het Burgerlijk Wetboek), alsmede de 
artikelen 1129, tweede lid, 1273 en 1271, 
meer bepaald het 1", schendt; 

tweede onderdeel, de pauliaanse vorde
ring ertoe strekt het algemeen onder
pand van een schuldeiser, bestaande uit 
het vermogen van de debiteur, zoals dit 
samengesteld was sinds het ogenblik van 
het ontstaan van de schuldvordering, te 
handhaven, door de handelingen die de 
debiteur met bedrieglijke benadeling van 
de rechten van zijn schuldeiser stelt, nie
tig en niet tegenwerpelijk te verklaren 
ten opzichte van laatstgenoemde; krach
tens de artikelen 1234 en 1271, 1", van 
het Burgerlijk Wetboek de schuldver
nieuwing als wettelijk gevolg heeft het 
tenietgaan van de oude schuldvordering; 
de verdwijning van de oude schuldvorde
ring radicaal is en eveneens betrekking 
heeft op alles wat betrekking had op de 
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oude schuld, zoals onder andere de ver
dwijning van het algemeen onderpand 
van de schuldeiser zoals dat bestond ten 
tijde van de oude schuld; derhalve het 
aanvaarden van een schuldvernieuwing 
aan de zijde van de schuldeiser tot ge
volg heeft een tenietgaan van zijn alge
meen onderpand zoals dit bestond ten 
tijde van de oude schuld en het aanvaar
den van een algemeen onderpand, be
staande uit het vermogen van de debi
teur, zoals dit samengesteld was na de 
schuldvernieuwing; zodat het arrest, door 
te stellen dat, op het ogenblik van het 
verlijden van de onderhandse akte van 
20 februari 1970, de schuldvordering van 
verweerster, voortvloeiend uit de omzet
ting op 26 juni 1970 van de verbintenis 
van 11 maart 1968, te voorzien was, met 
het gevolg dat « de verbintenis in elk ge
val de verarming voorafgaat », een mis
kenning inhoudt van de wettelijke gevol
gen van de schuldvernieuwing en derhal
ve de artikelen 1234 en 1271, 1", van het 
Burgerlijk Wetboek schendt, alsmede de 
artikelen 1167 van het Burgerlijk Wet
hoek en 7 en 8 van de Hypotheekwet : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt: « dat Frans Van Gorp op 11 
maart 1968 samen met twee ande
ren de persoonlijke verbintenis tot 
het uitvoeren van wegen en infra
structuur op de gronden van (ver
weerster) op zich genomen had, en 
op aandringen hieraan te voldoen 
inriep dat de onontbeerlijke plannen 
hiervoor. niet ter beschikking ge
steld werden; dat bij het aanslepen 
van de besprekingen en discussies, 
hij op 26 juni 1970 aan (verweerster) 
schreef het volledig eens te zijn zijn 
verplichtingen uit te voeren door 
omzetting in een geldsom, waarvan 
de begroting het voorwerp zou zijn 
van onderhandelingen; dat op deze 
onderhandelingen echter geen ak
koord volgde en Frans Van Gorp 
uiteindelijk, na dagvaarding van 29 
juni 1971, door arrest van dit hof 
van 15 november 1978, veroordeeld 
werd tot betaling aan (verweerster) 
van 22.500.000 frank met de interes
ten vanaf 29 juni 1971 en een deel 
van de gerechtskosten 11; 

Overwegende dat het arrest aldus 
vaststelt dat Frans Van Gorp reeds 
geruime tijd v66r de bij wege van 
pauliaanse vordering aangevochten 
handeling, die plaatshad op 20 fe
bruari 1970, schuldenaar was van 
verweerster en dat, na die hande
ling, in de plaats van de verbintenis 
om iets te doen die hij v66r de han
deling op zich genomen had, een 
verbintenis is gekomen tot betaling 
van een geldsom, waarvan het be
drag uiteindelijk werd vastgesteld 
bij arrest van 15 november 1978; 

Dat het arrest derhalve vaststelt 
dat Frans Van Gorp reeds tevoren 
schuldenaar van verweerster was, 
dat hij steeds schuldenaar is geble
ven en dat alleen de aard van zijn 
schuld na de aangevochten hands
ling is veranderd; 

Overwegende dat het arrest op 
grond daarvan, met toepassing van 
artikel 1167 van het Burgerlijk Wet
hoek, heeft kunnen beslissen « dat 
de omzetting van de verplichting 
(haar) oorzaak vindt in de verbinte
nis van maart 1968 en de schuld
vordering ook in haar gevolgen te 
voorzien was op het ogenblik der 
verarming, zodat de verbintenis in 
elk geval de verarming voorafgaat »; 

Dat verweerster immers op het 
tijdstip van de aangevochten hande
ling van 20 februari 1970 geen toe
komstige schuldeiser was en dat, 
toen die handeling werd verricht, 
haar schuldvordering, op grond 
waarvan zij de handeling zou aan
vechten, reeds in beginsel bestond; 

Dat daaraan niet afdoet de om
standigheid dat het beginsel van 
haar schuldvordering later zou wor
den uitgewerkt in een akkoord, zelfs 
indien dit, zoals de eisers beweren, 
als een schuldvernieuwing dient te 
worden gekwalificeerd; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede onderdeel volgt dat 
de beslissing van het arrest in stand 
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blijft, zodat het eerste onderdeel, 
zelfs indien het gegrond was, niet 
tot cassatie zou kunnen leiden; 

Dat het onderdeel derhalve bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

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

3 oktober 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Van Ommeslaghe en De Gryse. 

Nr 63 

1 • KAMER - 3 oktober 1985 

SCHIP, SCHEEPVAART VERVOER 
OVER ZEE - COGNOSSEMENT - AFLEVERING 
VAN KOOPWAAR VOLGENS EEN • DELIVERY 
ORDER • - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
VAN DE VERVOERDER EN DE ONTVANGER. 

De rechten en verplichtingen van de zee
vervoerder en de ontvanger van de 
goederen worden geregeld bij art. 91, 
A, § Ill, ff, Zeewet, wanneer de goede
ren niet worden afgeleverd volgens de 
bepalingen van het cognossement, 
maar volgens een tt delivery order », 
uitgeschreven voor het werkelijk ver
richte vervoer (1). 

(MIS SUHAIL AND SAUD BAHWAN, BAHWAN SU
HAIL, BAHWAN SAUD T. MARITIME TRANSPORT 
OVERSEAS GMBH - M.T.O. LINER SERVICES, 

DEUTSCHE AFRIKA-LINIEN GMBH & C0
) 

ARREST 

(A.R. nr. 4616) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 november 1983 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1147, 1315, 1784 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 46, § 1, 59, 67, 85, 
87, 88, 89 en 91, A, III, 4" en 6", van het 
Wetboek van Koophandel, hoek II, titel 
II, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de eisers houders waren van 
een cognossement uitgegeven te Antwer
pen op 24 juni 1976 door eerste verweer
ster, ter dekking van een vervoer naar 
Muskat met een schip toebehorende aan 
tweede verweerster, betreffende 284 bun
dels hout, dat het schip San Pedro, waar
op de bundels geladen werden op 30 juni 
1976, te Muskat ontscheepte zonder de 
koopwaar aan boord te hebben, hetgeen 
door eerste verweerster erkend werd, de 
vordering van de eisers tot schadever
goeding wegens manco van 8682 stukken 
hout uit de 284 bundels verwerpt op de 
motieven dat delivery orders later uitge
schreven werden ten belope van 255 bun
dels op 8 augustus, 22 bundels op 22 au
gustus en nog 7 bundels op 6 oktober, 
dat de eisers na de aflevering van de 7 
laatste bundels op 6 oktober 1976 vrij 
vlug konden weten dat er een tekort aan 
planken was afgeleverd en dat zij dan 
ook gehouden waren zonder verwijl pro
test aan te tekenen, dat zij dan ook te 
lang gedraald hebben om pas op 27 okto
ber te protesteren wegens een tekort van 
8682 planken en dat ze ook verzuimd 
hebben het tekort officieel te laten vast
stellen, en het arrest het middel van de 
eisers verwerpt dat de volledige bewijs

------------------llast voor de afgeleverde goederen op ver
(1) Zie C. SMEESTERS en G. WINKELMOLEN, 

Droit maritime et droit fluvial, d. I, 1919', nrs. 
469 tot 473, biz. 642 tot 647; J. VAN DoossE

weersters rust, rekening houdend met de 
wanuitvoering van hun oorspronkelijke 
vervoerverplichting, op grond : « dat 

LAERE, • Observations •, in Jur. du Port d~-1-----------------
vers, 1949, biz. 316 tot 320; R. DE SMET, Droit 
maritime et droit fluvial belges, dl. I, 1971, nrs. 
353 en 354, biz. 416 tot 419; R. RoLANn
M. HUYBRECHTS-S. ROLAND, « Overzicht van 
rechtspraak, Scheepvaartrecht (1968-1975) •, in 

Tijdsch. van Privaatrecht, 1976, biz. 157 tot 
160; J. HEENEN en J. LIBOUTON, « Examen de ju
risprudence (1966 a 1978). Le droit maritime •• 
in Rev, crit. de jurispr. beige, 1979, biz. 214 tot 
216. 
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de(ze) beweringen ( ... ) geen steun vinden 
in enige wettelijke bepaling; dat (de ver
weersters) ongetwijfeld de verplichting 
op zich hadden genomen de hen toever
trouwde goederen te vervoeren naar hun 
bestemming; dat ze deze goederen ter 
bestemming hebben afgeleverd - al was 
het niet gegroepeerd - en dat ze alzo 
hun verplichtingen zijn nagekomen; dat 
het aan (eisers) toekwam aan te tonen 
dat de afgeleverde 284 bundels hout on
volledig waren, maar dat uit de vertra
ging in de aflevering geenszins kan afge
leid worden dat deze bundels onvolledig 
toegekomen zijn » en dat de eisers het 
bewijs van het tekort niet leveren, 

terwijl de zeevervoerder enerzijds, die 
een cognossement voor het vervoer van 
een aantal goederen opstelt, de resul
taatsverbintenis op zich neemt dit aantal 
goederen aan de cognossementhouder af 
te leveren bij de aankomst van het op 
het cognossement aangeduide schip en 
deze verplichting door latere gedeelte
lijke en opeenvolgende afleveringen door 
verschillende schepen niet nakomt, en 
de cognossementhouder anderzijds, die 
slechts door het cognossement in zijn be
zit gehouden is, geen protest dient aan 
te tekenen als de staat van de goederen 
of de totale wanuitvoering van de door 
de vervoerder beloofde prestatie door 
beide partijen samen vastgesteld werd; 
ingeval de cognossementhouder tijdig 
protest aangetekend heeft of geen pro
test diende aan te tekenen, het de zee
vervoerder behoort het bewijs van de uit
voering van zijn verplichting of zijn 
ontlasting aan te tonen en dit bewijs 
geenszins op de cognossementhouder 
rust; nu vaststond dat het op het cognos
sement aangeduide schip San Pedro op 
30 juni 1976 te Muskat ontscheepte zon
der de koopwaar aan boord te hebben, 
geen protest door de cognossementhou
der aangetekend diende te worden en 
het arrest, niettegenstaande latere ge
deeltelijke aflevering die slechts de ver
plichting tot schadevergoeding van de 
zeevervoerder kunnen beperken, niet 
heeft kunnen beslissen dat de eisers 
laattijdig protest hebben aangetekend 
om op hen de bewijslast van het tekort 
in de afgeleverde goederen te Iaten rus
ten en, bij gebrek aan het leveren van 
dit bewijs, hun vordering tot schadever
goeding af te wijzen, zonder alle in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen te 
schenden: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de eisers houder waren van 

een cognossement voor het vervoer 
van 284 bundels hout van Antwer
pen naar Muskat; dat het arrest 
zegt : « dat uit de overgelegde stuk
ken ( ... ) blijkt dat het Schip San Pe
dro, waarop de bundels hout gela
den werden, op 30 juni 1976 ont
scheept had zonder de koopwaar 
aan board te hebben; dat (eerste 
verweerster) dit toegeeft, daarbij 
voegend dat (de eisers) nooit gepro
testeerd hebben tegen de aflevering 
in verschillende gedeelten; dat op 8 
augustus 1976 een delivery order 
voor 255 bundels werd uitgeschre
ven uit de Maritime Carrier, op 22 
augustus 1976 een delivery order 
voor 22 bundels ex San Pedro en op 
6 oktober 1976 nog een derde deli
very order voor 7 bundels hout ex 
Aegis Harmonic; dat (de eisers) op 
27 oktober 1976 geprotesteerd heb
ben en vermeld hebben dat 8.682 
planken niet werden afgeleverd; dat 
in feite 284 bundels hout aan (de ei
sers) werden afgeleverd, maar dat 
(de eisers) verklaren dat deze bun
dels onvolledig waren en dat ze 
daartoe een " shorthanded certifica
te ", afgeleverd door de " Oman Port 
Services Co " op 28 november 1976, 
overleggen; ( ... ) dat (de eisers) reeds 
bij de eerste aflevering van 255 bun
dels op 5 augustus 1976 hadden 
moeten vaststellen dat er op dat 
ogenblik ongeveer 90 pet. van het 
bestelde hout geleverd was (255 van 
de 284 bundels) en dat er slechts 
38.799 planken afgeladen werden; 
dat het nog meer moest opvallen dat 
de 22 bundels afgeleverd op 15 au
gustus 1976 slechts de helft van het 
normaal aantal planken bevatten en 
dat de 7 laatste bundels afgeleverd 
op 6 oktober 1976 meer planken be
vatten dan de 22 bundels bezorgd 
bij de vorige aflevering; dat het bij
gevolg ook voor (de eisers) duidelijk 
moest zijn dat de afgeleverde koop
waar geenszins volledig was, maar 
dat er ongeveer 16,6 pet. ontbrak; 
dat in dergelijke omstandigheden 
(de eisers) er zorg voor hadden moe
ten dragen het tekort officieel te Ia
ten vaststellen en bovendien onmid
dellijk protest aan te tekenen; dat ze 
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echter verzuimd hebben dat tekort 
officieel te laten vaststellen, daar de 
attesten afgeleverd door de Port Ser
vices Corporation Ltd en de Oman 
Port Services C" Ltd niet kunnen 
doorgaan voor officHHe organismen, 
noch voor agenten van de vervoer
der; dat {de eisers) ook bijzonder 
lang gewacht hebben om protest 
aan te tekenen terwijl ze nochtans 
behoorden te weten dat het protest 
zonder verwijl moest worden ver
stuurd »; dat daarop de in het mid
del geciteerde overwegingen betref
fende de bewijslast volgen; 

Overwegende dat het arrest aldus 
vaststelt, enerzijds, dat de zeever
voerder zijn verbintenis 284 bundels 
bout over zee te verplaatsen naar 
hun bestemming, is nagekomen, zij 
het niet met het overeengekomen 
schip, en anderzijds, dat de eisers, 
met behulp van drie delivery orders 
voor respectievelijk 255, 22 en 7 
bundels, die bundels in ontvangst 
hebben genomen; 

Dat het arrest, dat daardoor vast
stelt dat de goederen zijn afgeleverd 
en in ontvangst genomen, in de zin 
van het artikel 91, A, III, 6°, van de 
Scheepvaartwet, terecht beslist dat 
de eisers nog tijdig dienden te pro
testeren bij de inontvangstneming 
indien naar hun mening de bundels 
niet bet vereiste aantal planken be
vatten; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

3 oktober 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Dassesse en Simont. 

Nr. 64 

1' KAMER - 3 oktober 1985 

DIEREN - DESTRUCTIEBEDRIJF - HANDEL 
OF NIJVERHEID VERBODEN AAN UITBATERS 
VAN DESDRUCTIEBEDRIJVEN - BEGRIP. 

Hoewel art. 13 K.B. 14 maart 1980, ge
wijzigd bij art. 1 K.B. 23 mei 1983, de 
uitbaters van destructiebedrijven ver
biedt « elders, hetzij rechtstreeks, het
zij door tussenpersonen, enige andere 
handel of nijverheid te drijven, welke 
in betrek is met de bereiding, de ver
koop of de behouding voor de verkoop 
van vers of bewaard vlees », geldt dat 
verbod niet voor de handel of nijver
heid die betrekking heeft op de berei
ding, de verkoop of het ten verkoop be
zitten van dierlijke vetten. 

(ANIMALIA PRODUKTEN N.V., FINAPAR-GYSELS, 
KRAUCH EN PEIRSMAN V.O.G., ALVITA C.V., 

FINAPAR N.V. T. BAVECO P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4628) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 30 april 1984 door bet 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 13 van het konink
lijk besluit van 14 maart 1890 houdende 
reglement op de vilbeluiken, als gewij
zigd bij artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 23 mei 1893, en 1, aanhef en 6", 
van de wet van 5 september 1952 betref
fende de vleeskeuring en de vleeshandel, 
in de versie zowel v66r als na de wijzi
ging bij artikel 12 van de wet van 13 juli 
1981, 

doordat het arrest beslist dat de eise
ressen de bepalingen van artikel 13 van 
het koninklijk besluit van 14 maart 1890 
overtreden, op grond onder meer : dat de 
eiseressen ten onrechte enige rechtvaar
diging willen zoeken in een tekstargu
ment, namelijk dat er in voornoemde be
paling slechts sprake is van « vers of 
bewaard vlees », en niet van « vetten »; 
dat de overeenkomst van 29 december 
1967 tussen de eerste eiseres en de Bel
gische Staat immers bepaalt, in verband 
met het voorwerp van de overeenkomst 
(de wegruiming, het vervoer, de onscha-
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delijkmaking, de onbruikbaarmaking en 
de bewerking met het oog op de valorisa
tie van produkten van dierlijke oar
sprang), dat onder produkten van dier
lijke oorsprong onder meer moet ver
staan worden vlees en slachtafval dat 
voor menselijk gebruik ongeschikt is 
verklaard of bevonden overeenkomstig 
de wet van 5 september 1952; dat het al
dus duidelijk is dat met vlees oak de vet
ten worden bedoeld, vermits ze in deze 
wet gelijkgesteld worden; dat het niet 
ernstig is te beweren dat dit niet het ge
val is; dat het doel van voormelde bepa
ling er essentieel in bestaat te beletten, 
in het belang van de volksgezondheid, 
dat produkten die ongeschikt zijn voor 
menselijke concumptie via een vilbelijk, 
het weze onrechtstreeks, zouden terug
stromen naar de consumptiemarkt; dat 
het niet steekhoudend is voor te houden 
dat dit wel zou mogen voor vetten, 

terwijl artikel 13 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1890 slechts een 
verbod van handel of nijverheid in het 
leven roept, « welke in betrek is met de 
bereiding, de verkoop of de behouding 
voor de verkoop van vers of bewaard 
vlees »; deze bepaling geen gelijkstelling 
voorziet tussen « vlees » en andere pro
dukten, zoals « vet »; andere wetten en 
reglementen, zoals onder meer de wet 
van 5 september 1952 betreffende de 
vleeskeuring en de vleeshandel (artikel 
1), wel een dergelijke gelijkstelling voor
zien, doch die gelijkstelling beperkt is 
voor de toepassing van de betrokken wet 
of het betrokken reglement, en niet mag 
uitgebreid worden tot daaraan vreemde 
bepalingen; het bedoelde verbod derhal
ve, bij gebrek aan uitdrukkelijke gelijk
stelling tussen « vlees » en « vet •, geen 
betrekking heeft op de bereiding, de ver
koop of de behouding voor de verkoop 
van vers of bewaard vet; hieraan geen 
afbreuk wordt gedaan door het feit dat 
een overeenkomst, tussen de eerste eise
res en de Belgische Staat gesloten. refe
reert aan de in de wet van 5 september 
1952 bedoelde begrippen, 

zodat het arrest, dat beslist dat de ver
bodsbepaling van artikel 13 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1890 oak 
betrekking heeft op de bereiding, de ver
koop of de behouding voor de verkoop 
van vers of bewaard vet, aan het toepas
singsgebied van genoemde bepaling een 
onwettige uitbreiding geeft en derhalve 
niet wettelijk verantwoord is (schending 
van artikel 13 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1890); het arrest, in zoverre 
het de gelijkstelling van vlees en vet, 

voor de toepassing van artikel 13 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1890, zou 
afleiden uit de bepalingen van de wet 
van 5 september 1952, aan die wetsbepa
lingen - inzonderheid artikel 1, aanhef 
en 6° - een uitlegging geeft die indruist 
tegen de uitdrukkelijke beperking van 
die bepalingen tot de toepassing van de 
wet zelf, en derhalve evenmin wettelijk 
verantwoord is (schending van artikel 1, 
aanhef, en 6°, van de wet van 5 septem
ber 1952): 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van de in het middel weerge
geven considerans, beslist dat de ei
seressen, « de eerste als destructie
bedrijf, de overige als derde-mede
plichtigen van de eerste aan de 
inbreuk, de bepalingen van artikel 
13 van het koninklijk besluit van 14 
maart 1890 overtreden vermits be
wezen is dat zij door tussenpersoon, 
hetzij als tussenpersoon enige han
del of nijverheid drijven die betrek
king heeft met de bereiding, de ver
koop of de behouding voor de ver
koop van vers of bewaard vlees, 
waaronder vetten bestemd voor 
menselijke consumptie ressorte
ren »; 

Overwegende dat artikel 13 van 
het koninklijk besluit van 14 maart 
1890 de destructiebedrijven verbiedt 
« elders, hetzij rechtstreeks, hetzij 
door tussenpersonen, enige andere 
handel of nijverheid te drijven, wel
ke in betrek is met de bereiding, de 
ver koop of de behouding voor de 
verkoop van vers of bewaard vlees •; 

Overwegende dat er geen wette
lijk algemeen geldende bepaling van 
het begrip « vlees » bestaat; dat in 
het algemeen spraakgebruik dierlijk 
vet, aangewend als eetwaar of voor 
de bereiding van eetwaar, onder
scheiden wordt van vers of bewaard 
vlees; 

Dat weliswaar artikel 1 van de 
wet van 5 september 1952 betreffen
de de vleeskeuring en de vleeshan
del omschreven wordt wat « voor de 
toepassing van deze wet » wordt 
verstaan onder vlees; dat die om
schrijving echter, die ook vet en an
dere substanties dan vlees insluit, 
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slechts geldt voor de toepassing van 
de wet van 5 september 1952; 

Dat het arrest, door te oordelen 
dat in artikel 13 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1890 onder 
vers of bewaard vlees ook vetten be
stemd voor menselijke consumptie 
ressorteren, die wettelijke bepaling 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat, wegens de hier

na uitgesproken vernietiging van 
het arrest, op de overige middelen 
niet dient te worden ingegaan; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de ei
seressen veroordeelt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

3 oktober 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Van Ommeslaghe. 

Nr. 65 

1" KAMER - 4 oktober 1985 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEWIJS - VERMOEDENS 
- RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
- GEZINSUITGAVEN - TEKENEN EN INDI-
CIEN DIE TOT BASIS KUNNEN DIENEN VOOR 
DE RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEWIJS VERMOEDENS 
- RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
VOLGENS TEKENEN EN INDICIEN VAN GE
GOEDHEID - RECHT VAN DE ADMINISTRATIE 
OM, MET NAME DOOR VERMOEDENS, HET GE
SIMULEERD KARAKTER TE BEWIJZEN VAN 
EEN CONTRACT DAT DE BELASTINGPLICHTI
GE BEWEERT TE HEBBEN GESLOTEN. 

3° BEWIJS - VERMOEDENS - INKOMSTEN
BELASTINGEN- RAMING VAN DE BELASTBA
RE GRONDSLAG VOLGENS TEKENEN EN INDI
CIEN VAN GEGOEDHEID - RECHT VAN DE 
ADMINISTRATIE OM, MET NAME DOOR VER
MOEDENS, HET GESIMULEERD KARAKTER TE 
BEW!JZEN VAN EEN CONTRACT DAT DE BE
LASTINGPLICHTIGE BEWEERT TE HEBBEN 
GESLOTEN. 

1 o De gezinsuitgaven leveren een indicie 
op van het bestaan van de inkomsten 
door middel waarvan zij gedaan wer
den en kunnen aldus, eventueel met 
andere feitelijke gegevens, behoudens 
tegenbewijs, als basis dienen voor de 
raming van de belastbare grondslag 
volgens tekenen en indicien overeen
komstig art. 247 W.I.B (1). 

2° en 3° De fiscaJe· administratie mag, 
met name door vermoedens, het gesi
muleerd karakter bewijzen van een 
contract dat de belastingplichtige be
weert te hebben gesloten en door deze 
wordt aangevoerd ter weerlegging van 
het bestaan van tekenen en incidien 
waaruit een hogere graad van gegoed
heid blijkt dan uit de aangegeven in
komsten (2). 

(VERHULST 

T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1214 N) 

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

(1) Cass., 10 april 1951 (A.C., 1951, 462); 6 
mei 1952 (ibid., 1952, 493); 26 okt. 1965 (Bull. 
en Pas., 1966, I, 278); 23 mei 1967 (A.C., 1967, 
1158). 

(2) Cass., 28 feb. 1956 (A.C., 1956, 526); 29 
nov. 1956 (ibid., 1957, 217); 3 dec. 1957 
(ibid., 1958, 204); 17 sept. 1959 (ibid., 1960, 49). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 24 7 van het 
Wethoek van de lnkomstenbelastingen, 
1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burger
lijk Wethoek, 

doordat het hof van beroep oordeelt 
dat wei degelijk een rechtsgeldige toe
passing werd gemaakt van artikel 247 
van het Wethoek van de Inkomstenhelas
tingen tijdens de aanslagprocedure, daar 
het hericht van wijziging vermeldt dat 
« de inkomsten van eiser dienen te wor
den hepaald in functie voor hetgeen no
dig is voor de hekostiging van een nor
maal levensonderhoud van U en Uw 
gezin, alsmede de hekostiging van priva
te uitgaven •, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 247 
van het Wethoek van de Inkomstenhelas
tingen zulke raming van de helasthare 
inkomsten afhankelijk stelt van het 
voorafgaande hewijs van concrete ele
menten, namelijk tekenen en indicien, 
en geenszins van vermoedens en vage 
hegrippen, als normaal levensonderhoud 
en hekostiging van private uitgaven, zo
dat het hof van beroep, door alzo te aan
vaarden dat een hogere gegoedheid 
blijkt dan de aangegeven inkomsten en 
dat het hericht van wijziging wei dege
lijk rechtsgeldig werd opgesteld, artikel 
24 7 schendt; 

tweede onderdeel, de tekenen en indi
cien niet mogen steunen op vermoedens, 
daar zij, aangezien zij bestemd zijn om 
vermoedens te vormen, moeten steunen 
op bekende feiten - concrete, vaststaan
de feiten - om te hesluiten tot een on
hekend feit, namelijk de hogere gegoed
heid dan de aangegeven inkomsten, zodat 
het hof van beroep, door alzo te aanvaar
den dat het onbekende feit van de grote
re gegoedheid mag afgeleid worden uit 
niet omschreven en vage vermoedens, de 
artikelen 1349, 1350, 1352 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat de gezinsuitga
ven een indicie opleveren van het 
bestaan van de inkomsten door mid
del waarvan zij gedaan werden en 
aldus, eventueel met andere feite
lijke gegevens, als grondslag kun
nen dienen voor de raming van de 
belastbare grondslag volgens teke
nen en indicH~n. overeenkomstig ar- · 
tikel 247 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen; 

Overwegende dat de administratie 
het bedrag van die uitgaven door 

middel van feitelijke vermoedens 
mag bewijzen; 

Ovel'Wegende dat het arrest vast
stelt dat de administratie in het aan 
eiser gezonden bericht omstandig de 
redenen heeft vermeld die, naar 
haar oordeel, de wijziging van de 
aangifte rechtvaardigen; dat het ar
rest voorts constateert : dat het ge
zin van eiser bestaat uit vijf perso
nen, dat eiser eigenaar is van een 
motorboot en een autovoertuig ge
bruikt; dat de appelrechters zodoen
de, in strijd met de in het middel 
aangevoerde bewering, nauwkeurig 
de feitelijke gegevens vermelden 
waaruit zij, overeenkomstig artikel 
1349 van het Burgerlijk Wetboek, af
leiden dat het door de administratie 
in aanmerking genomen bedrag van 
360.000 frank voor kosten van le
vensonderhoud en prive-uitgaven 
niet overdreven is; dat zodanige fei
telijke beoordeling onaantastbaar is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 247 van 
het Wetboek van de lnkomstenhelastin
gen, 1319, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van heroep de heslis
sing van de directeur hevestigt op grond 
dat het door eiser geleverde tegenhewijs, 
in het raam van artikel 247 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen, na
melijk de beweringen in verband met de 
gift van zijn ouders van 800.000 frank, 
volkomen oncontroleerbaar zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
heroep alzo geen acht slaat en alleszins 
de hewijskracht miskent van de door ei
ser overgelegde onderhandse akte van 25 
juli 1980, welke een leenovereenkomst 
hevatte en overigens geen gift betrof; 
voor het geval de onjuistheid of de vals
heid van deze akte van leenovereen
komst werd aangevoerd, hiervan het he
wijs dient te worden geleverd; zodat het 
hof van beroep, door aldus te aanvaar
den dat het door eiser voorgelegde tegen
hewijs niet controleerbaar is, de hepalin
gen van de artikelen 247 van het Wet
hoek van de lnkomstenhelastingen, 1319 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 
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tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie uitdrukkelijk verwees naar de akte 
van 25 juli 1980 en stelde dat, indien 
hieraan bewijswaarde dient te worden 
ontzegd ingevolge valsheid of onjuist
heid, de administratie deze valsheid of 
onjuistheid dient te bewijzen, zodat het 
hof van beroep, door te beslissen dat de 
beweringen van eiser niet controleerbaar 
zijn, zonder te antwoorden op hager ver
meld middel vervat in conclusie, de be
slissing niet regelmatig motiveert (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de aangroei van de lopen
de rekening van eiser met een be
drag van 749.797 frank een teken en 
indicie is waaruit een hogere graad 
van gegoedheid dan uit de aangege
ven inkomsten blijkt, en dat eiser 
het door artikel 24 7 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
vereiste tegenbewijs niet heeft gele
verd; 

Overwegende dat het arrest, met 
betrekking tot het niet geleverde te
genbewijs, wijst op de. tegenstrijdige 
uitleg die eiser aan de administratie 
heeft verstrekt, namelijk dat hij 
eerst verklaarde van zijn ouders een 
gift van 250.000 frank te hebben ont
vangen en nadien beweerde dat zij 
hem 800.000 frank in bruikleen had
den gegeven, voorts dat hij aanvan
kelijk verklaarde dat er van die 
overeenkomst geen geschrift be
stand; dat het arrest nog consta
teert : « dat, zelfs indien wellicht 
kan aangenomen worden dat de va
der van (eiser) ingevolge zijn vroe
gere beroepsactiviteiten over spaar
mogelijkheden heeft beschikt, niet
temin uit het onderzoek gebleken is 
dat de leengever geen tastbaar be
wij s kon leveren nopens de her
komst van de gelden; dat niet door 
positieve en controleerbare gege
vens wordt aangetoond dat er wer
kelijk gespaard werd, noch dat er 
afnamen plaatshadden van bank-, 
post- of spaarrekeningen; dat even
min enig bewijs werd geleverd van 
terugbetalingen; ( ... ) dat de desbe
treffende beweringen van (eiser) 

volkomen oncontroleerbaar zijn en 
bij de bestreden beslissing dan ook 
terecht niet werden aanvaard »; 

Overwegende dat het arrest met 
die redengeving te kennen geeft dat 
de in het middel bedoelde onder
handse akte van lening een gesimu
leerde overeenkomst inhoudt en al
dus eisers conclusie beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat derden door alle 

middelen rechtens, onder meer door 
getuigenissen en door vermoedens, 
kunnen bewijzen dat de door de 
partijen in een akte gedane verkla
ringen niet oprecht zijn; 

Overwegende dat de adininistratie 
derhalve, onder meer door vermoe
dens, het gesimuleerd karakter mag 
bewijzen van een contract dat de be
lastingplichtige beweert te hebben 
gesloten en dat door die belasting
plichtige wordt aangevoerd tot weer
legging van het bestaan van teke
nen en indicien waaruit een hogere 
graad van gegoedheid dan uit de 
aangegeven inkomsten blijkt; 

Overwegende dat het arrest, zoals 
blijkt uit het antwoord op het twee
de onderdeel, omstandig de feite
lijke gegevens aangeeft waaruit het 
wettig heeft kunnen afleiden dat 
verweerder het bewij s he eft gele
verd dat de door eiser · ingeroepen 
akte een gesimuleerde overeen
komst inhoudt; 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat de akte van le
ning tegenover de administratie 
geen bewijswaarde heeft, van die 
akte geen uitlegging geeft en mits
dien de bewijskracht ervan niet 
heeft kunnen miskennen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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4 oktober 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Matthijs, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Beels, Claeys Bouuaert. 

Nr. 66 

1• KAMER - 4 oktober 1985 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
EXECUTIEVERDRAG, ART. 17 - VRAAG OPGE
WORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
AANHANGIGE ZAAK - VERZOEK OM UITLEG· 
GING VAN DE BEPALING VAN HET VERDRAG. 

Wanneer een vraag over de uitlegging 
van een bepaling van het E.G.-Execu
tieverdrag wordt opgeworpen voor het 
Hoi van Cassatie en dit Hoi een beslis
sing op dat punt voor zijn uitspraak 
noodzakelijk acht, is het in de regel er
toe gehouden het Hoi van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen te ver
zoeken over die vraag, bij wijze van 
prejudiciele beslissing, uitspraak te 
doen. [Art. 3 van het door de wet van 
18 juli 1973 goedgekeurd Protocol van 
3 juni 1971 betreffende de uitlegging 
van het E.G.-Executieverdrag door het 
Hof van Justitie. (1).]' 

(IVECO FIAT S.P.A. T. VAN HOOL N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4682) 

lijke en handelszaken, getekend te Brus
sel op 27 september 1968 en goedgekeurd 
bij de wet van 13 januari 1971, 97 van de 
Grondwet en 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest de Belgische rechter 
bevoegd verklaart om van het onderhavi
ge geschil kennis te nemen, onder meer 
op grond: « dat artikel 17 van het Euro
pees Executieverdrag van 27 september 
1968 bepaalt dat de aanwijzing door de 
partijen van de bevoegde rechter zou ge
regeld worden bij een schriftelijke over
eenkomst of bij een schriftelijk bevestig
de mondelinge overeenkomst, hetgeen 
een stilzwijgende aanvaarding van een 
bevoegdheidsbeding uitsluit; dat gewis 
de twee ( ... ) overeenkomsten, respectie
velijk van 28 december 1956 en 1 januari 
1958, een bevoegdheidsclausule opgeno
men hebben in de navolgende bewoor
dingen : " Seul le tribunal de Turin sera 
appele selon la loi italienne en cas de 
contestation ";, dat deze overeenkomsten 
evenwel een beperkte duurtijd hadden 
( ... ); dat (eiseres) niet aantoont dat voor
noemde overeenkomsten schriftelijk ge
prorogeerd werden; dat het feitelijk ver
derzetten van de contractuele relaties 
met als enkele juridische basis de ge
schreven doch niet bij geschrift geproro
geerde overeenkomsten niet het in de 
zin van artikel 17 van het Europees Exe
cutie-Verdrag van 27 september 1968 ver
eiste geschrift voor het aanwijzen van de 
bevoegde rechter vormt; dat immers, al
waar voor de prolongatie van de voor
noemde overeenkomsten uitdrukkelijk 
bedongen werd dat een geschrift vereist 
was en sedert 1961 geen schriftelijke 
prolongatie bijgebracht wordt, terwijl, 
luidens artikel 17, uitdrukkelijk ook een 
geschrift vereist is ter aanwijzing van de 
bevoegde rechter, het weze slechts een 
schriftelijke bevestiging van een monde
linge overeenkomst, geen zekerheid be
staat dat de gedingvoerende partijen uit-

HET HOF·, _ Gelet op bet bestre- drukkelijjk akkoord geweest zijn om 
hun geschillen te onderwerpen aan de 

den arrest, op 15 februari 1984 ge- rechtbanken te Turijn •, 
wezen door bet Hof van Beroep te 
Antwerpen; ierwijl, eerste onderdeel, het krachtens 

artikel 17, eerste lid, van voormeld Ver-
Over bet middel, afgeleid uit de schen- drag van 27 september 1968 ad probatio

ding van de artikelen 11 van het Verdrag nem voorgeschreven vereiste van schrif
tussen de Lid-Staten van de Europese telijke overeenkomst, tot doel heeft te 
Economische Gemeenschap betreffende waarborgen dat de wilsovereenstemming 
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuit- tussen partijen duidelijk zou vaststaan 
voerlegging van beslissingen in burger- - hetgeen overigens in dezelfde mate 
------------------1 geldt voor de verbindende kracht van al

le andere bedingen van de overeenkomst 
(1) Cass., 9 juni 1980 (A.C., 1979-80, 1242); 8 

april 1983, A.R. nr. 3665 (ibid., 1982-83, nr 425). 
- en de rechter ertoe gehouden is, zelfs 
bij het ontbreken van een uitdrukkelijke 
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schriftelijke aanvaarding van het 
bevoegdheidsbeding, niettemin rekening 
te houden met de tussen partijen Iopen
de handeisbetrekkingen en met de voor 
hen uit het beginsei van de goede trouw 
voortvioeiende verplichting ten aanzien 
van de erkenning van een overeenkomst 
tot aanwijzing van de bevoegde rechter, 
waaruit voigt dat, wanneer wordt vastge
steid, zoais ten deze, dat tussen partijen 
oorspronkelijk schriftelijke overeen
komsten met een uitdrukkelijk bevoegd
heidsbeding werden gesioten en dat zij 
hun Iopende handeisbetrekkingen gedu
rende meer dan twintig jaar in feite heb
ben voortgezet bij toepassing en uitvoe
ring van bedoeide overeenkomsten, het
zij die van 28 december 1956, hetzij die 
van 1 januari 1958, hetzij beide, verweer
ster in strijd handeit met de goede trouw 
door het bestaan van een overeenkomst 
tot aanwijzing van de bevoegde rechter 
in die context te Ioochenen, zelfs ai wer
den de oorspronkelijke schriftelijke over
eenkomsten niet schriftelijk veriengd, 
hetzij die van 28 december 1956 (stelling 
van eiseres ten grande), hetzij die van 1 
januari 1958, hetzij beide (stelling van 
verweerster), zodat het arrest aidus niet 
wettig heeft kunnen steunen op de enke
Ie overwegingen dat eiseres « niet aan
toont dat voornoemde overeenkomsten 
schriftelijk geprorogeerd werden (en) dat 
bet feitelijk verderzetten van de contrac
tueie reiaties met ais enkeie juridische 
basis de geschreven doch niet bij ge
schrift geprorogeerde overeenkomsten 
niet het in de zin van artikei 17 van het 
Europees Executie-Verdrag van 27 sep
tember 1968 vereiste geschrift voor het 
aanwijzen van de bevoegde rechter 
vormt », om hieruit af te Ieiden dat 
« geen zekerheid bestaat dat de geding
voerende partijen uitdrukkelijk akkoord 
geweest zijn om hun geschillen te onder
werpen aan de rechtbanken te Turijn » 
(schending van de artikeien 17 van voor
meid Verdrag van 27 september 1968 en 
1134 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiseres, zowei in 
haar akte van beroep (biz. 3-4) ais in 
haar eerste conclusie in boger beroep 
(biz. 4-6), uitdrukkeiijk aanvoerde : dat 
vaststaat dat de contractueie betrekkin
gen voigend uit de overeenkomsten van 
28 december 1956 of 1 jariuari 1958 uit
drukkelijk en schriftelijk hernieuwd wer
den voor 1 jaar tot en met 1964; dat ver
weerster voorts in een document van 20 
november 1968, ter vervollediging van 
haar brief van 5 november 1968, aan ei
seres schreef : « II existe entre nos deux 

firmes un contrat de collaboration vaia
bie pour un an et renouveiable par ac
cord tacite »; dat de uitdrukking « con
trat de collaboration » (contract van 
samenwerking) en de inhoud van het be
doeide document duidelijk aantonen dat 
verweerster verwees naar het contract 
van 28 december 1956; dat verweerster 
ook in haar nota van 7 september 1983 
van Ieidinggevende feiten bevestigde dat 
na 1961 (oprichting van Catrabei, die 
zich uitsiuitend bezighieid met de ver
koop van Fiat-bedrijfsvoertuigen) « aile 
andere eiementen van de overeenkomst 
van Van Hooi ongewijzigd bieven »; dat 
de in 1968 door verweerster uitdruk
kelijke bevestigde hernieuwing van de 
oorspronkelijke samenwerkingsovereen
komst, geiet op de goede trouw die bij de 
uitvoering van overeenkomsten voorop
gesteid moet worden, uiteraard het ge
heei van de contractueie beschikkingen 
omvat en geenszins kan impliceren dat 
bepaaide van deze beschikkingen, die de 
beiangen van een der partijen niet die
nen, zouden worden uitgesloten, zodat 
het arrest, dat deze regelmatig door eise
res aangevoerde middeien volstrekt on
besproken Iaat, niet regeimatig is gemo
tiveerd (schending van artikei 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, de feitelijke vaststel
Iing door het arrest dat tussen partijen 
oorspronkelijk schriftelijke overeen
komsten met een uitdrukkelijk bevoegd
heidsbeding werden gesioten en dat zij 
hun lopende handeisbetrekkingen in fei
te hebben voortgezet bij toepassing en 
uitvoering van de ene of de andere over
eenkomst, gecombineerd met de schrifte
Iijke bevestiging door verweerster - in 
de documenten van 5 en 20 november 
1968 bedoeid in het tweede onderdeei -
van het bestaan tussen partijen van een 
samenwerkingsovereenkomst, jaarlijks 
stilzwijgend hernieuwbaar en van de uit
voering van deze overeenkomst tot de 
beiHndiging ervan in 1981, geiet op de 
eerbiediging van de goede trouw in die 
context, voistaan ter vervulling van de 
krachtens artikei 17, eerste lid, van het 
Verdrag van 27 september 1968 ad proba
tionem voorgeschreven voorwaarde van 
een schriftelijke overeenkomst, zodat het 
arrest zijn beslissing niet wettelijk ver
antwoordt met de in het middei bekriti
seerde redengeving, afgeieid uit de be
weerde niet-vervulling van de door arti
kei 17, eerste lid, van het Verdrag van 27 
september 1968 voorgeschreven voor
waarden (schending van de artikeien 17 
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van voormeld Verdrag van 27 september 
1968 en 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat tussen de partijen op 28 de
cember 1956 een overeenkomst werd 
gesloten die voor een jaar gold en 
waarvan de vernieuwing het voor
werp moest uitmaken van een 
schriftelijke bevestiging vanwege ei
seres, dat op 1 januari 1958 weer 
een overeenkomst werd gesloten die 
ook voor een jaar gold en automa
tisch zou vervallen op de einddatum, 
behoudens bij geschrift te geven 
vernieuwing, dat vervolgens geen 
schriftelijke vernieuwing plaats
vond, maar dat de partijen verder 
handelsbetrekkingen hebben onder
houden, en dat de omstandigheid 
dat eiseres aan de voortgezette han
delsbetrekkingen een einde maakte 
aanleiding heeft gegeven tot een ge: 
schil dat op die betrekkingen stoelt; 

Overwegende dat eiseres zich 
reeds voor de eerste rechter heeft 
beroepen op een in de twee aanvan
kelijke overeenkomsten voorkomen
de forumclausule die de rechtbank 
te Turijn als bevoegde rechter in ge
val van geschil aanwees; dat het ar
rest die exceptie verwerpt op grond : 
« dat het feitelijk voortzetten van de 
contractuele relaties met als enkele 
juridische basis de geschreven doch 
niet bij geschrift geprorogeerde 
overeenkomsten niet het in de zin 
van artikel 17 van het Europees 
Executie-Verdrag van 27 september 
1968 vereiste geschrift voor het aan
wijzen van de bevoegde rechter 
vormt; dat immers, alwaar voor de 
prolongatie van de voornoemde 
overeenkomsten uitdrukkelijk bedon
gen werd dat een geschrift vereist 
was en sedert 1961 geen schrifte
lijke prolongatie bijgebracht wordt, 
terwijl, luidens artikel 17, uitdrukke
lijk ook een geschrift vereist is ter 
aanwijzing van de bevoegde rechter, 
het w~z:e slechts een schriftelijke 
bevestlgmg van een mondelinge 
overeenkomst, geen zekerheid be
staat dat de gedingvoerende partijen 
uitdrukkelijk akkoord geweest zijn 

om hun geschi!len te onderwerpen 
aan de rechtbanken te Turijn; dat, 
alwaar ten deze geen bewijs voorligt 
van een uitdrukkelijk akkoord tus
sen de gedingvoerende partijen om 
hun geschillen, die zouden ontstaan 
uit hun tot 31 december 1981 feite
lijk voortgezette contractuele rela
ties, de rechtbank van koophandel 
te Mechelen bevoegd was om kennis 
te nemen van de vorderingen van 
(verweerster) en die gestoeld zijn op 
deze voortgezette relaties »; 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grieven vragen doen 
rijzen betreffende de uitlegging van 
artikel 17 van het Verdrag van 27 
september 1968, welke vragen die
nen te worden voorgelegd aan het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, dat krachtens ar
tikel 3 van het door de wet van 18 
juli 1973 goedgekeurd Protocol van 3 
juni 1971 betreffende de uitlegging 
van het Executieverdrag door het 
Hof van Justitie aileen bevoegd is 
orn uitspraak te doen over de uitleg
ging van het Verdrag; 

Om die redenen, schort de uit
spraak op totdat het Hof van Justi
tie van de Europese Gemeenschap
pen zal hebben beslist op de navol
gende vraag : « Wordt aan artikel 17 
van het Verdrag van 27 september 
1968 voldaan door de schriftelijke 
overeenkomst die een forumclausule 
inhoudt, maar waarvan .de termijn 
waarvoor ze gesloten werd verstre
ken is, doch die, hoewel de voor
waarde van het beding dat ze 
slechts schriftelijk kon worden ver
nieuwd, niet vervuld was, verder tot 
juridische grondslag heeft gediend 
voor de voortgezette contractuele re
laties tussen de partijen ? »; houdt 
de beslissing nopens de kosten aan. 

4 oktober 1985 - 1• kamer - Voorzit· 
ter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
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conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. Biitzler en De 
Bruyn. 

Nr. 67 

1' KAMER - 4 oktober 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE VOOR DE EERSTE RECHTER -
HERVAT VOOR DE APPELRECHTER- APPEL
RECHTER VERPLICHT EROP TE ANTWOOR
DEN. 

Wanneer een partij in haar akte van ha
ger beroep verk/aart haar voor de eer
ste rechter genomen conclusie op
nieuw te nemen en zij voor de 
appelrechter verschijnt, is deze ve.r
plicht die conclusie te beantwoorden 
(art. 97 Gw.) (1). 

(GEBROEDERS DE BOCK P.V.B.A. 

T. SAINDERICHIN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4710) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond

. wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek, . 

doordat het arrest de vordering van 
verweerder gegrond verklaart, welke er
toe strekte, op grond van artikel 446 van 
het Wetboek van Koophandel, van eise
res terugbetaling te krijgen van de aan 
eiseres door de vennootschap « Van Bla
de! Transport » verrichte betalingen van 
100.000 frank op 27 maart 1979 en 44.609 
frank op 11 mei 1979, welke vennoot-

(1) Zie Cass., 26 jan. 1984, A.R. nr. 6916 
(A.C., 1983-84, nr. 281). 

schap door vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen van 27 sep
tember 1979 in staat van failissement 
werd verklaard en waarvan de staking 
der betalingen bij gezegd vonnis op 27 
maart 1979 werd vastgesteld; het arrest 
zijn beslissing onder meer laat stoelen 
op de beschouwing dat eiseres, in haar 
verzoekschrift strekkende tot boger be
roep, verwees naar de middelen uiteen
gezet in haar conclusie en aanvullende 
conclusie voor de eerste rechter gena
men, waarvan zij de inhoud als herhaald 
besehouwde, dat dit neerkwam op een 
loutere verwijzing naar voornoemde con
clusies, en dat het hof van beroep er niet 
toe gehouden was de conclusies voor de 
eerste rechter genomen, te beantwoor
den, indien die niet expressis verbis, met 
hun eventuele onderdelen, in de conclu
sie in boger beroep werden herhaald en 
herverwoord, 

terwijl, eerste onderdeel, nu eiseres 
zich er niet toe beperkt had naar haar in 
eerste aanleg genomen conclusies te ver
wijzen, maar in haar verzoekschrift 
strekkende tot boger beroep verklaard 
had de inhoud van die conclusies « bier » 
(dit is in gezegd verzoekschrift) als inte
graal herhaald te beschouwen, de artike
len 97 van de Grondwet en 780 van het 
Gerechtelijk Wetboek aan het hof van 
beroep de plicht oplegden de door eise
res in eerste aanleg genomen conclusies 
te beantwqorden, en meer bepaald het 
middel te beantwoorden waardoor eise
res in haar eerste voor de rechtbank van 
koophandel genomen conclusie deed 
gelden, dat zij niet met opzet gepoogd 
had in haar voordeel de gelijkheid tus
sen schuldeisers te verbreken, wanneer 
zij, hoewel zij over uitvoerbare vonnis
sen beschikte, aan de schuldenares toe
stand haar schuld met afkortingen te be
talen, om aldus aan de schuldenares toe 
te laten verder zaken te doen en haar 
andere schuldeisers verder af te betalen, 
en dat artikel 446 van het Wetboek van 
Koophandel toelaat dat de rechter in 
dergelijke omstandigheden weigert de al
dus verrichte betalingen te vernietigen; 
zodat het arrest, door te beslissen dat 
het hof van beroep het bier bedoeld ver
weermiddel van eiseres niet hoefde te 
beantwoorden, en door dientengevolge 
na te laten zich over de gegrondheid in 
feite en in rechte van dit verweermiddel 
uit te spreken, de artikelen 97 van de 
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt, enerzijds, door de in 
die wettelijke bepalingen voorgeschreven 
verplichting, de middelen en de conclu-
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sies ·van partijen te beantwoorden, ten 
onrechte te beperken, zoals hoger ge
zegd, en anderzijds door het hoger be
doeld verweermiddel van eiseres onbe
sproken te laten; 

tweede onderdeel, het arrest, door 
enerzijds te constateren dat eiseres, in 
haar verzoekschrift strekkend tot hoger 
beroep, verklaard had dat zij haar voor 
de eerste rechter genomen conclusies als 
herhaald beschouwde, en door anderzijds 
te beslissen dat dit neerkwam op een 
loutere verwijzing naar die conclusies, 
een tegenstrijdigheid inhoudt welke ge
lijkstaat met een gebrek aan de door ar
tikel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering, en tevens aan het verzoekschrift 
van eiseres een interpretatie geeft welke 
onverenigbaar is met de duidelijke be
woordingen van dat verzoekschrift, en 
aldus de bewijskracht miskent welke 
door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek aan gezegd ver
zoekschrift wordt gehecht : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, door verweerder hieruit af
geleid dat bet middel zonder belang 
is, daar bet arrest antwoordt op alle 
in eerste aanleg voorgedragen we
ren van eiseres : 

Overwegende dat eiseres er voor 
de eerste rechter op wees dat beta
lingen als bedoeld in artikel 446 van 
bet Wetboek van Koophandel nietig 
kunnen worden verklaard indien de 
schuldeiser kennis had van de sta
king van betaling; dat zij enerzijds 
opwierp dat zij geen kennis had van 
de staking van betaling, en ander
zijds bet verweer voerde dat in bet 
eerste onderdeel van bet middel 
wordt weergegeven; 

Overwegende dat bet arrest, op 
grond van een aantal gegevens die 
bet vermeldt, oordeelt dat eiseres 
wist dat haar schuldenaar opgehou-
den had te betalen; dat bet echter 

Dat de gornd van niet-ontvanke-
lijkheid moet worden verworpen; 

Over bet middel zelf : 
Wat bet eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 97 van 

de Grondwet de appelrechter ver
plicht om, waneer een partij in h~ar 
akte van boger beroep verklaart 
haar voor de eerste rechter gena
men conclusie opnieuw te nemen en 
zij voor de appelrechter verschijnt, 
deze conclusie te beantwoorden; dat 
daartoe niet vereist is dat de partij 
die conclusie « herverwoordt »; dat 
bet arrest derbalve, door te beslis
sen dat het hof van beroep niet ge
houden is de voor de eerste rechter 
genomen conclusies te beantwoor
den « indien deze niet expressis ver
bis - met eventuele diverse onder
delen - in de (appelconclusie) wor
den berhaald en herverwoord »; 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

Dat bet onderdeel gegrond is; 

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

4 oktober 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Bayart en 
Butzler. 

niet onderzoekt of er, wegens de 
omstandigheden die eiseres voor de Nr. 68 

eerste rechter had aangevoerd, toch 
geen aanleiding was om de vorde
ring tot nietigverklaring af te wij
zen; dat bet derhalve niet antwoordt . 

3• KAMER - 7 oktober 1985 

op de dienaangaande door eiseres in ARBEIDSVOORZIENING sLUITINC. 
eerste aanleg genomen COnclusie; VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VLR-
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GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS - VERGOEDING WEGENS ONTSLAG -
MRD. 

De vergoeding wegens ontslag, bepaald 
bij art. 4 Sluitingsfondswet, is een for
faitaire vergoeding en is verschuldigd 
aan de werknemer die de voorwaarden 
van die bepaling vervult, zonder dat 
hem kan worden tegengeworpen dat 
hij door zijn ontslag geen enkele scha
de heeft geleden. 

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

GEN WERKNEMERS T. GOETHALS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7335) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1984 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4, 6, 8, 9 van de wet van 28 ju
ni 1966 betreffende de schadeloosstelling 
van de werknemers die ontslagen wor
den bij sluiting van ondernemingen, 4, 
25 van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers en 
83 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonis, beslist dat de 
rechtsvordering van verweerder tot beta
ling van een vergoeding wegens ontslag 
(sluitingspremie) gegrond is en eiser ver
oordeelt om deswege aan verweerder het 
bedrag van 111.735 frank vermeerderd 
met de moratoire rente en de kosten te 
betalen, op grond dat eiser aanvoert 
« dat (verweerder) tegen de pensioenleef
tijd kennis had gekregen van de opzeg
ging en dat hij als gepensioneerde geen 
enkele schade leed door de beiHndiging 
en derhalve geen aanspraak kon maken 
op de vergoedingen aangewezen in de 
wet van 28 juni 1966; dat de eerste rech
ter dat betoog heeft verworpen door vast 
te stellen dat artikel 4 van de voornoem
de wet geen enkele uitzondering bevat 
krachtens welke de werknemers die te
gen de pensioenleeftijd zijn ontslagen 
van het voordeel ervan zijn uitgesloten, 
dat de tekst van dat artikel duidelijk is 

en geen uitlegging behoeft en dat de 
rechtbanken derhalve die tekst moeten 
toepassen zonder na te gaan of hij pre
cies overeenstemt met het door de wet
gever beoogde doe!; ( ... ) dat het vaststaat 
en niet wordt betwist dat de betrokken 
werkgever verweerders arbeidsovereen
komst heeft beeindigd in de omstandig
heden en bewoordingen van artikel 4 
van de wet van 28 juni 1966, waardoor 
hij de vergoeding wegens beiHndiging 
moest betalen; dat het feit aileen dat hij, 
bij de beeindiging van de overeenkomst, 
gebruik heeft gemaakt van de verkorte 
opzeggingstermijn omdat (verweerder) 
bijna de pensioenleeftijd had bereikt, 
geen afbreuk doet aan het eenzijdig ka
rakter van de beeindiging en hem der
halve niet kan vrijstellen van de betaling 
van de genoemde vergoedingen; dat hij 
tevergeefs zou aanvoeren dat verweerder 
daardoor geen enkele schade kon heb
ben geleden aangezien hij pensioenge
rechtigd was, terwijl die schade hierin 
bestaat dat het einde van zijn beroepsac
tiviteit hem wordt opgelegd op een leef
tijd waarop niets hem verplichtte deze 
activiteit stop te zetten; dat het overi
gens niet onbelangrijk is erop te wijzen 
dat de wet het toekennen van de litigieu
ze vergoeding na de pensioenleeftijd op 
impliciete wijze bevestigt, nu zij supple
menten voorziet per leeftijdsjaar hoven 
vijfenveertig jaar, waarvan het maxi
mum van 20.000 frank een loopbaan tot 
65 jaar impliceert; dat de betrokken 
werkgever zijn verplichtingen binnen de 
bij artikel 9 van de wet voorgeschreven 
termijnen niet heeft vervuld; dat de eer
ste rechter derhalve terecht eiser heeft 
veroordeeld om die tekortkoming goed te 
maken >>; 

terwijl verweerder in zijn conclusie 
van hoger beroep heeft erkend : 1 o dat hij 
werkzaam was bij de onderneming Fa
belta te Tubize; 2° dat die onderneming 
hem op het einde van de maand maart 
1980, met toepassing van artikel 83 van 
de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978, kennis heeft gegeven van een op
zegging van zes maanden, met ingang 
van 1 april 1980; 3° dat de onderneming 
Fabelta op 29 juli 1980 failliet werd ver
klaard; 4° dat de curatoren verweerder 
aan het werk hebben gehouden tot 30 
september 1980 (de normale einddatum 
van de opzeggingstermijn van zes maan
den gegeven door de gefailleerde onder
neming); 5° dat verweerder vanaf 1 okto
ber 1980 pensioengerechtigd werd; 

en terwijl, eerste onderdeel, ingevolge 
artikel 4 van de wet van 28 juni 1966, de 
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werknemer die bij de sluiting van een 
onderneming wordt ontslagen onder be
paalde voorwaarden « recht heeft op een 
vergoeding wegens ontslag •. de be
woordingen « vergoeding wegens ont
slag » impliceren dat de vergoeding 
wordt beoogd van een schade ten gevol
ge van de be(Hndiging van de arbeids
overeenkomst; die schade, enerzijds, be
staat in de moeilijkheden van reclasse
ring en aanpassing aan nieuwe werkom
s.tandigheden en, anderzijds, in het ver
hes van de aan de ancienniteit verbon
den voordelen; de werknemer die het 
rustpensioen aanvraagt daardoor afstand 
doet van elke beroepsactiviteit, op uit
z.or,td~rin~ van de bijkomende beroepsac
tlvJteJt d1e door de Koning ingevolge arti
kel 25 van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967 is toegestaan; de 
werknemer, die bij de sluiting van een 
onderneming wordt ontslagen en onmid
del!ijk na de stopzetting van zijn ar
beidsprestaties zonder overbruggings
oplossing pensioengerechtigd wordt, der
halve geen professioneel reclasserings
probleell?-. moet overwinnen en geen 
schade hJdt door het verlies van zijn an
cienniteit; de schade ten gevolge van de 
wettelijke onmogelijkheid verder een 
normale beroepsactiviteit uit te oefenen 
niet uit het ontslag maar uit het beko
men van een rustpensioen voortvloeit· 
b?vendien artikel 8 van de wet van 28 ju~ 
m 1966, dat uitdrukkelijk bepaalt dat de 
vergoeding wegens ontslag, vastgesteld 
in de artikelen 4 en 6, samen met de 
compensat~ire ?pze~gingsvergoeding, de 
werklooshe1dsmtkermg of de bijzondere 
ontslagvergoeding van de beschermde 
":erknemer kan worden genoten, geens
zms het samengenieten van de genaam
de vergoeding met een rustpensioen toe
staat; daaruit volgt dat het arrest door 
te beslissen dat verweerder, die erkende 
dat h.ij vanaf 1 oktober 1980 pensioenge
rechtigd was, terwijl hij tot 30 september 
1980 voor de gefailleerde onderneming 
had ~~werkt, n!ettemin recht had op de 
« slmtmgsprem1e •, de toekenningsvoor
waarden van de vergoeding, als bepaald 
bij de artikelen 4 en 6 van de wet van 28 
juni 1966, miskent (schending van alle in 
h?t midd~l aangewezen bepalingen, met 
mtzondermg van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); uit de motieven van 
het arrest althans niet kan worden opge
maakt of de feitenrechters hebben geoor
deeld dat het in feite vaststond dat ver
wee~der, ~?nder overbruggingsoplossing, 
onm1ddell1Jk na de stopzetting van zijn 
werk bij de gefailleerde onderneming 

pensioengerechtigd was geworden; het 
Hof derhalve, wegens de onduidelijkheid 
of de ontoereikendheid van de desbetref
fende motieven van het arrest, de wette
lijkheid van de bestreden beslissing niet 
kan nagaan (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweec!e onderdeel, eiser in zijn appel
conclusie betoogde « dat de tekst van de 
wet aan de werknemers, in de daarin be
paalde omstandigheden, een vergoeding 
wegens ontslag toekent, hetgeen dus 
noodzakelijk het bestaan van schade on
derstelt; dat in de voorbereidende wer
ken uitdrukkelijk sprake is van schade 
die door de vergoedingen wegens slui
ting moet worden gecompenseerd : het 
betreft ( ... ) schade geleden door de werk
nemers die in geval van sluiting normaal 
reclasserings- en aanpassingsmoeilijkhe
den hebben met betrekking tot nieuwe 
arbeidsomstandigheden; ( ... ) dat de werk
nemer in deze zaak ( ... ) vrij heeft beslist 
de arbei~smarkt te verlaten; dat (ver
weerder) 1mmers helemaal niet verpilcht 
was na zijn ontslag het pensioen aan te 
vragen; dat (verweerder) derhalve geen 
aanspraak kan maken op de vergoeding 
wegens sluiting; ( ... ) dat het ontslag in de 
loop van de twaalf maanden (achttien 
voor de bedienden) die aan de sluiting 
voorafgaan, derhalve niet volstaat om 
aanspraak te kunnen maken op de slui
tingspremie; alle wettelijke vereisten 
voor vergoeding moeten zijn vervuld •. 
uit die conclusie volgt dat eiser heeft be~ 
toogd : 1° dat een van de toepassingsvoor
waarden van artikel 4 van de wet van 28 
juni 1966 vereist dat de werknemer een 
specifieke schade heeft geleden· 2" dat 
ten deze die voorwaarde niet ..:.as ver
vuld; daaruit volgt dat het arrest, door te 
zeggen « dat het vaststaat en niet wordt 
betwist dat de betrokken werkgever de 
arbeidsovereenkomst (van verweerder) 
heeft beeindigd in de omstandigheden en 
bewoordingen aangewezen in artikel 4 
van de wet van 28 juni 1966 », duidelijk 
de draagwijte van eisers conclusie en 
derhalve de bewijskracht ervan heeft 
miskend (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, artikel 6 vail de wet 
van 28 juni 1966 bepaalt dat de werkne
mer recht heeft op een supplement c van 
1.000 frank per leeftijdsjaar boven vijfen
veertig, met een maximum van 20.000 
frank »; die bepaling impliceert dat de 
vergoeding in bepaalde gevallen kan 
worden toegekend aan een werknemer 
die op de dag van het ontslag de pen-
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sioenleeftijd heeft bereikt; daaruit ec~ter 
hoegenaamd niet volgt dat de vergoe~mg 
wegens ontslag met het rustpens10en 
kan worden samengenoten; uit de sa
menlezing van de artikelen 4, 6 en 8 van 
de wet van 28 juni 1966 volgt dat de ver
goeding enkel verschuldigd is als de 
werknemer, hoewel hij de pensioenleef
tijd heeft bereikt, geen pensioen heeft 
aangevraagd omdat hij hoopt na zij!l 
ontslag opnieuw een gewone beroepsactl
vieit te kunnen uitoefenen; de werkne
mer, die onmiddellijk na de stopzetting 
van zijn werk bij de gesloten onderne
ming pensioengerechtigd wordt, daaren
tegen geen aanspraak kan maken op de 
bij de artikelen 4 en 6 bepaalde vergoe
ding wegens ontslag; daaruit volgt dat 
het motief dat • de wet impliciet het toe
kennen van de litigieuze vergoeding na 
de pensioenleeftijd bevestigt •, de beslis
sing niet naar recht verantwoordt vol
gens welke de verweerder aanspraak 
kon maken op de vergoeding wegens 
sluiting, niettegenstaande het feit dat hij 
heeft erkend dat hij, onmiddellijk na het 
beeindigen van zijn arbeidsprestaties 
voor de gefailleerde onderneming, inder
daad pensioengerechtigd was geworden 
(schending van aile in het middel aange
wezen bepalingen, met uitzondering van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat « appellant (thans eiser) 
(het) vonnis betwist op grond dat de 
opzegging aan gei'ntimeerde (thans 
verweerder) was gedaan tegen de 
pensioenleeftijd »; 

Dat het arrest aldus oordeelt dat 
het in feite vaststaat dat verweerder 
zonder overbruggingsoplossing pen
sioengerechtigd was geworden na
dat hij zijn arbeidsprestaties in 
dienst van de gefailleerde onderne
ming had stopgezet; 

Dat het middel, in zoverre het in 
dit onderdeel de schending aanvoert 
van artikel 97 van de Grondwet, fei
telijke grondslag mist; 

Wat betreft het eerste onderdeel 
voor het overige en het derde onder-

schadeloosstelling van de werkne
mers die ontslagen worden bij slui
ting van ondernemingen, de voor
waarden vaststelt die een werkne
mer moet vervullen om de zoge
naamde vergoeding wegens ontslag 
te kunnen ontvangen; dat het hier 
een forfaitaire vergoeding betreft en 
dat zij aan de werknemer is ver
schuldigd zonder dat hem kan wor
den tegengeworpen dat hij door zijn 
ontslag geen schade heeft geleden 
omdat hij bij het einde van de 
arbeidsovereenkomst onmiddellijk 
pensioengerechtigd was; 

Dat beide onderdelen dienaan
gaande naar recht falen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het vaststaat en niet wordt 
betwist dat de betrokken werkgever 
de arbeidsovereenkomst van ver
weerder heeft beeindigd in de om
standigheden en bewoordingen aan
gewezen in artikel 4 van de wet van 
28 juni 1966; 

Dat het arrest door die vaststel
ling enkel erop wijst dat eiser niet 
betwist dat de werknemer ten min
ste een jaar ancienniteit in de on
derneming had, dat aan zijn ar
beidsovereenkomst, gesloten voor 
onbepaalde tijd, door de werkgever 
geen einde was gemaakt binnen de 
twaalf maanden die aan de sluiting 
van de onderneming voorafgingen 
en dat hij door zijn werkgever of 
door diens toedoen niet opnieuw 
was tewerkgesteld; dat het arrest 
niet stelt dat eiser de toepasselijk
heid van genoemd artikel 4 niet be
twist; 

Dat het middel, dat in dit onder
dee! op een onjuiste uitlegging van 
het arrest berust, feitelijke grand
slag mist; 

dee! : Om die redenen, verwerpt de 
Overwegende dat artikel 4 van de voorziening; veroordeelt eiser in de 

wet van 28 juni 1966 betreffende de kosten. 
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7 oktober 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Kirkpatrick. 

Nr. 69 

2' KAMER - 8 oktober 1985 

STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE ORDE
NING EN STEDEBOUW, ART. 44, § 1, 1 - BOD
WEN OF EEN GROND GEBRUIKEN VOOR HET 
PLAATSEN VAN EEN OF MEER VASTE INRICH
TINGEN - BEGRIP. 

Art. 44, § 1, 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw wordt niet geschonden 
door het arrest waarin wordt beslist 
dat het aanbrengen van een zwarte 
verharding uit tarmac op de fundering 
van een vroegere landbouwloods, het 
plaatsen van een afsluiting in geplasti
ficeerde groene draad en van een ten
nisnet niet kunnen ondergebracht wor
den onder de begrippen bouwen of een 
grand gebruiken voor het plaatsen van 
een of meer vaste inrichtingen (1). 

(STAD BRUGGE T. DEUDON DE LE VIELLEUZE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8768) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 44, § 1, van de wet van 29 maart 
1962, 2 van het koninklijk besluit van 16 
december 1971 en het koninklijk besluit 
van 19 december 1981, en luidend als 
volgt : Het arrest motiveert nopens de 
ontvankelijkheid dat het volstond dat 

(verweerder) wist wat hem ten laste 
werd gelegd, « namelijk het aanleggen 
van een tennisveld zonder voorafgaande, 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergun
ning van het college van burgemeester 
en schepenen ». Het arrest stelt verder 
vast dat « uit het strafonderzoek blijkt 
dat het tennisveld aangelegd werd in ja
nuari 1978 en dat na een week de wer
ken bei:Hndigd waren. De afmetingen er
van zijn 35 meter lengte op 16 meter 
breedte. Het bestaat uit een zwarte ver-
harding van tarmac aangelegd op de fun
dering van een vroegere landbouwloods 
en het is omgeven door een afsluiting 
van geplastificeerde groene draad. ( ... ) 
Het aanleggen in se van dit tennisveld is 
niet onder te brengen onder de werken 
en handelingen die in artikel 44 van de 
wet van 29 maart 1962 op de ruimtelijke 
ordening en stedebouw zijn opgesomd en 
waarvoor de verplichting tot het beko
men van een bouwvergunning geldt, ten
minste zoals de wetgeving toendertijd 
bestond (dus v66r de toepassing van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981, 
waarvan artikel 1 het artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 16 december 1971 
vervangen heeft). Inderdaad, het aan
brengen van een zwarte verharding uit 
tarmac kan niet ondergebracht worden 
onder het begrip bouwen of onder dit 
van een grond gebruiken voor het plaat
sen van een of meer vaste inrichtingen. 
W at het in het midden van het veld ge
spannen tennisnet betreft en de afsld
ting in geplastificeerde groene draad, 
moet verwezen worden naar artikel 2 
van het koninklijk besluit van 16 decem
ber 1971, dat bepaalt dat geen bouwver
gunning vereist is voor " afsluiting van 
lichte constructie ... ", hetgeen het geval 
is voor het tennisnet en de beschreven 
afsluiting. De telastlegging zoals in de 
dagvaarding omschreven en nader om
schreven door de eerste rechter komt 
dan ook niet bewezen voor », 

terwijl, eerste onderdeel, door eerst te 
stellen dat het volstond dat (veweerder) 
wist wat hem ten laste werd gelegd, na
melijk het aanleggen van een tennisveld 
zonder voorafgaande schriftelijke en uit
drukkelijke machtiging van het college 
van burgemeester en schepenen, en door 
te aanvaarden dat door (verweerder) der
gelijk tennisveld werd aangelegd en dit 
tennisveld nauwkeurig te omschrijven, 
en door minstens impliciet te aanvaar------------------1 den dat geen vergunning verleend werd, 

(1) Zie Cass., 19 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 67); 
R. VEKEMAN, Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw, nr. 117, biz. 115-116. 

spreekt de bestreden beslissing zichzelf 
tegen waar ze vervolgens stelt dat de te-, 
lastlegging, zoals ze in de dagvaarding 



136 HOF VAN CASSATIE Nr. 69 

omschreven en nader heromschreven 
werd door de eerste rechter, niet bewe
zen is. Dit houdt een schending in van 
artikel 97 van de Grondwet; 

tweede onderdeel, het arrest oordeelt 
in algemene bewoordingen dat het aan
brengen van een zwarte verharding niet 
kan ondergebracht worden onder het be
grip bouwen of gebruiken van grond 
voor het plaatsen van een of meer vaste 
inrichtingen, en dit zonder onderscheid 
te maken naar de dikte van de verhar
ding of de uitgestrektheid van het werk; 
nochtans is dergelijke harde laag een 
werk bestemd om ter plaatse te blijven 
en waarvan de bevestiging op de grond 
de stabiliteit ervan verzekert. Misschien 
berust de opvatting van het arrest op het 
gegeven dat als « bouwen » steeds be
schouwd wordt het « oprichten » van 
werken waaruit men zou kunnen aflei
den dat enkel werken die zich van de 
grond verheffen, onder dit begrip vallen; 
er is geen enkele reden om werken die 
een beperkte dikte hebben, maar door 
hun uitgestrektheid bestemd zijn om ter 
plaatse te blijven, uit te sluiten uit het 
begrip bouwen, of in dezelfde gedachten
gang werken die enkel onder het opper
vlak uitgevoerd zijn, niet als bouwwer
ken te beschouwen. Het arrest schendt 
artikel 44, § 1, van de wet van 29 maart 
1962, 

derde onderdee/, een tennisnet is geen 
afsluiting; de afsluiting van een tennis
veld, zoals de bestreden beslissing het 
bestaan ervan vaststelt, is in zijn gewo
de betekenis een afsluiting hoofdzakelijk 
bestemd voor het opvangen van tennis
ballen, en is niet een afsluiting van ei
gendommen of gedeelten van eigendom
men zoals die gebruikelijk is; een tennis
net, noch de afsluiting van een tennis
·veld in zijn gewone betekenis, vallen 
onder het begrip « afsluiting », vervat in 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
16 december 1971, zodat het arrest op dit 
punt deze bepaling schendt; 

vierde onderdeel, de beslissing heeft 
vastgesteld dat de telastlegging was het 
aanleggen van een tennisveld van 35 me
ter op 16 meter met een omheining zon
der voorafgaande, schriftelijke en uit• 
drukkelijke vergunning vanwege het col
lege van burgemeester en schepenen; dit 
feit werd vastgesteld, evenals werd vast
gesteld dat de zwarte verharding van het 
tennisveld aangelegd was op oude funde
ringen; het arrest heeft geoordeeld dat 
het aanleggen van dit tennisveld niet on
der te brengen is onder de werken en 
handelingen waarvoor, ingevolge artikel 

44 van de wet van 29 maart 1962, een 
bouwvergunning noodzakelijk is; het ar
rest heeft echter niet onderzocht of voor 
het geheel een vergunning noodzakelijk 
was, doch zij heeft enkel onderzocht of 
voor het aanbrengen van de afzonder
lijke delen een voorafgaande, schrifte
lijke en uitdrukkelijke vergunning nood
zakelijk was; uit het feit dat dergelijke 
vergunning eventueel niet noodzakelijk 
is voor het aanbrengen van een harde 
laag, en/of gebeurlijk niet nodig zou zijn 
voor het oprichten van een afsluiting, 
kan niet afgeleid worden dat geen ver
gunning noodzakelijk is voor het geheel; 
vooral niet nu zelfs niet onderzocht werd 
wat het belang was van de aanwezige 
oude funderingen; de bestreden beslis
sing schendt de artikelen 97 van de 
Grondwet en 44, § 1, van de wet van 29 
maart 1962; 

vijfde onderdeel, uit de motivering van 
het arrest waar ze luidt : « tenminste zo
als deze toendertijd bestond (dus v66r de 
toepassing van het koninklijk besluit van 
16 december 1981, waarvan artikel 1 het 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 
16 december 1971 vervangen heeft) • 
doelt het arrest op het koninklijk besluit 
van 19 december 1981, en volgt dat het 
arrest aanvaardt dat uit het koninklijk 
besluit van 19 december 1981 blijkt dat 
voor het aanleggen van een tennisveld 
wei voorafgaande vergunning vereist is, 
doch niet steeds het advies van de ge
machtigde ambtenaar; door dit te aan
vaarden diende het arrest eveneens te 
aanvaarden dat v66r de toepassing van 
het koninklijk besluit van 19 december 
1981 voor een tennisveld met afrastering 
wei een bouwvergunning nodig was als
mede het advies van de gemachtigde 
ambtenaar, gezien dit koninklijk besluit 
het verbod werken uit te voeren niet uit
breidt, doch enkel vrijstelling verleent 
het advies van de gemachtigde ambte
naar in .te winnen; de bestreden beslis
sing schendt hetzij artikel 97 van de 
Grondwet, hetzij het koninklijk besluit 
van 19 december 1981 door er een draag
wijdte aan te geven die het niet bezit; 

zesde onderdeel, in zoverre het arrest -
impliciet zou aanvaarden dat het aanleg
gen van een tennisveld met omheining 
op funderingen van een vroegere land-· 
bouwloods zonder voorafgaande vergun
ning geen overtreding inhoudt van arti
kel 44, § 1, van de wet van 29 maart 
1962, dan schendt het deze bepaling, ge
zien dergelijke werken, zoals ze vastge
steld zijn door het arrest, wei degelijk 
onder de werken vallen die ingevolge ge-
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noemde bepaling niet mogen verricht 
worden zonder voorafgaande, schrifte
lijke en uitdrukkelijke vergunning van
wege het college van burgemeester en 
schepenen: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, na te 

hebben geconstateerd dat verweer
der wist wat hem wordt ten laste ge
legd, namelijk het aanleggen van 
een tennisveld zonder voorafgaande, 
schriftelijke en uitdrukkelijke ver
gunning van het college van burge
meester en schepenen, en dat in fei
te vaststaat dat hij een tennisveld 
heeft aangelegd, in rechte oordeelt 
dat dit feit niet is onder te brengen 
« onder de werken en handelingen 
die in artikel 44 van de wet van 29 
maart 1962 op de ruimtelijke orde
ning en de stedebouw zijn opge
somd en waarvoor de verplichting 
tot het bekomen van een bouwver
gunning geldt ( ... ) » en op die grond 
verweerder vrij spreekt; 

Dat er derhalve geen tegenstrij
digheid bestaat tussen die vaststel
lingen en de beslissing; 

Wat het tweede, derde, vierde en 
zesde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 44, § 1, 1, van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
stedebouw, niemand zonder vooraf
gaande schriftelijke en uitdrukke
lijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen mag 
bouwen of een grond gebruiken voor 
het plaatsen van een of meer vaste 
inrichtingen; onder het bouwen en 
plaatsen van vaste inrichtingen 
wordt verstaan het oprichten van 
een gebouw of een constructie of 
het plaatsen van een inrichting, 
zelfs uit niet duurzame materialen, 
die in de grond is ingebouwd, aan 
de grond is bevestigd of op de grond 
steun vindt ten behoeve van de sta
biliteit en bestemd is om ter plaatse 
te blijven staan, al kan zij ook uit 
elkaar genomen of verplaatst wor
den; 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat verweerder een tennis
veld heeft aangelegd van 35 meter 
lengte op 16 meter breedte, bestaan
de uit een zwarte verharding in tar
mac, aangelegd op de fundering van 
een vroegere landbouwloods, en om
geven door een afsluiting van ge
plastificeerde groene draad; 

Overwegende dat het arrest zon
der artikel 44, § 1, 1, van de Stede
bouwwet te schenden, heeft kunnen 
beslissen dat de aan eiser ten laste 
gelegde gedragingen, namelijk het 
aanbrengen van een zwarte verhar
ding uit tarmac, op de fundering 
van een vroegere landbouwloods, 
het plaatsen van een afsluiting in 
geplastificeerde groene draad en 
van een tennisnet, niet kunnen on
dergebracht worden onder de be
grippen bouwen of een grond ge
bruiken voor het plaatsen van een 
of meer vaste inrichtingen en dat ei
ser bijgevolg geen voorafgaande, 
schriftelijke en uitdrukkelijke ver
gunning van het college van burge
meester en schepenen behoefde; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, nu het arrest 

beslist dat het plaatsen van de af
sluiting en van het tennisnet niet 
onder de toepassing valt van artikel 
44, § 1, 1, van de wet van 29 maart 
1962, de grief volgens welke het 
geen afsluitingen van lichte con
structie betrof in de zin van artikel 
2 van het koninklijk besluit van 16 
december 1971 geen belang meer 
vertoont; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, zon

der de draagwijdte van het konink
lijk besluit van 16 december 1981 te 
onderzoeken, van dit besluit slechts 
melding maakt om er op te wijzen 
dat het vreemd is aan de huidige 
zaak; 

Dat het arrest aldus geen toepas
sing maakt van het in het onderdeel 
bedoelde koninklijk besluit van 16 
december 1981 en de bepalingen er
van niet schendt; 
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Dat het onderdeel op een verkeer
de lezing van het arrest berust; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 oktober 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Stubbe, Brugge. 

Nr. 70 

2" KAMER - 8 oktober 1985 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- UITGIFTE VAN EEN CHEQUE ZONDER DEK
KING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING 
ONTV ANKELIJKHEIDSVEREISTE. 

Wanneer een cheque zonder dekking is 
uitgegeven tot terugbetaling van een 
lening, kan de burgerlijke partij, op 
grand van het misdrijf " uitgifte van 
een cheque zonder dekking », het be
drag van de lening slechts vorderen 
als de Jening zonder de uitgifte van de 
cheque niet zou zijn tot stand geko
men (1). (Art. 3 Chequewet.) 

(VAN DUYL T. VOYTEC SCHICK) 

ARREST 

(A.R. nr. 8817) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

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

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3, 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering en 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan de burgerlijke partij de som van 
600.000 frank te betalen, te vermeerde-
ren met de gerechtelijke intresten en de 
kosten, onder meer op grond dat : • de 
burgerlijke partij voorhoudt dat de che
que overhandigd werd als terugbetaling 
voor een lening op kortstondige termijn; 
de lening toegestaan werd einde januari 
1980 en terugbetaalbaar op 15 april 1980, 
datum waarop de cheque gedateerd 
werd; ( ... ) het hof de stelling van de bur
gerlijke partij bijtreedt; ( ... ) het alzo 
voorkomt dat het uitgeven van de che
que zijn oorsprong vond in het toestaan 
van de lening en er tussen het verlenen 
van de lening en het uitgeven van de 
cheque een oorzakelijk verband be
staat »; 

terwijl, eerste onderdeel, eiser bij con
------------------1 clusie van 8 maart 1984 uitdrukkelijk 

aanvoerde dat de vordering van de bur
gerlijke partij onontvankelijk diende ver
klaard, bij gebrek aan enig rechtstreeks 
en onmiddellijk oorzakelijk verband tus
sen de uitgifte van de cheque en de be
weerde geleden schade, en zulks afleidde 
uit de vaststelling dat, in de eigen stel-

(1) Zie G.A. DAL, « La constitution de partie 
civile de Ia victime de !'emission de cheque 
sans provision », J.T., 1975, biz. 21 tot 25; A. 
WINANTS, « Over de uitgifte van cheques zonder 
dekking », R.W., 1978-1979, kol. 1767 to 1776; P. 
DE VROEDE, « De postcheque en de reische
que », Antwerpen, 1981, nrs. 334 tot 345. 
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ling van de burgerlijke partij, deze laat
ste de financiiHe positie van eiser kende, 
vermits hij hem geld leende en de che
que als « waarborg » zou hebben aange
nomen, met de vermelding dat deze niet 
dadelijk mocht worden aangeboden en 
dat derhalve, in deze hypothese, de che
que in de plaats kwam van een reeds be
staande schuld, zodat het arrest, door er 
zich toe te beperken te oordelen dat het 
uitgeven van de cheque zijn oorsprong 
vond in het toestaan van de lening en er 
tussen het verlenen van de lening en het 
uitgeven van de cheque een oorzakelijk 
verband bestaat, geenszins antwoordt op 
eisers verweermiddel en bijgevolg zijn 
beslissing niet regelmatig met redenen 
omkleedt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, de burgerlijke partij 
slechts herstel kon vorderen van de 
schade die veroorzaakt werd door het 
misdrijf van uitgifte van een cheque zon
der voorafgaand toereikend en beschik
baar fonds, dat in hoofde van eiser bewe
zen werd verklaard, doch geenszins van 
de schade die het gevolg is van de niet
terugbetaling van een vooraf bestaande 
schuld - zoals de verbintenis tot terug
betaling van de door de burgerlijke par
tij toegestane lening - waarvan de on
gedekte uitgegeven cheque slechts een 
betalingsmiddel was en zulks slechts mo
gelijk zou geweest zijn, mocht bedoelde 
wanbetaling tevens een misdrijf uitma
ken waarvoor eiser voor de strafrechter 
zou zijn vervolgd en veroordeeld of in
dien mocht komen vast te staan dat de 
burgerlijke partij de lening niet zou heb
ben toegestaan zonder de uitgifte en af
gifte van de cheque, zodat het arrest, na 
te hebben vastgesteld dat - volgens de 
bijgetreden stelling van de burgerlijke 
partij - de cheque werd overhandigd als 
terugbetaling voor een lening op korte 
termijn, toegestaan eind januari 1980 en 
terugbetaalbaar op 15 april 1980, datum 
waarop de cheque gedateerd werd, zijn 
beslissing niet wettig rechtvaardigt op de 
enkele grond dat het voorkomt dat het 
uitgeven van de cheque zijn oorsprong 
vond in het toestaan van de lening en er 
tussen het verlenen van de lening en het 
uitgeven van de cheque een oorzakelijk 
verband bestaat - waaruit enkel kan 
worden afgeleid dat, zonder het toestaan 
van de lening, de cheque niet zou zijn 
uitgegeven - zonder vast te stellen dat 
de burgerlijke partij de lening niet zou 
hebben toegestaan zonder de uitgifte en 
afgifte van de cheque door eiser, noch 
dat de niet-terugbetaling van de bedoel-

de lening een misdrijf zou uitmaken 
waarvoor eiser strafrechtelijk werd ver
volgd en veroordeeld (schending van de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek) en het arrest aldus minstens de 
wettigheidscontrole van het Hof over de 
bestreden beslissing onmogelijk heeft ge
maakt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de vordering die 
ertoe strekt om, naar aanleiding van 
de uitgifte van een cheque zonder 
dekking, als schadevergoeding te be
komen het bedrag van de cheque 
ontvankelijk is wanneer tussen de 
uitgifte van de cheque zonder dek
king en de gevorderde schadever
goeding een zodanig oorzakelijk ver
band bestaat dat, zonder de uitgifte 
van de cheque, de verbintenis waar
op die cheque betrekking heeft, niet 
zou zijn tot stand gekomen, met an
dere woorden indien de uitgifte van 
de cheque oorzaak is van de door de 
benadeelde aangegane verbintenis; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na eraan te hebben herinnerd 
dat verweerder voorhoudt dat de 
cheque betrekking heeft op een door 
hem toegestane lening op korte ter
mijn, terwijl eiser staande houdt dat 
de cheque werd uitgegeven als voor
schot op de betaling van een dia
mant die de zoon van verweerder 
hem had verkocht doch nooit heeft 
geleverd, oordelen, om de redenen 
die het arrest vermeldt, geloof te 
moeten hechten aan de versie gege
ven door verweerder; 

Overwegende dat het arrest de eis 
tot schadevergoeding van verweer
der ontvankelijk verklaart en ge
grond en die beslissing laat steunen 
op de consideransen dat : « ( ... ) de 
cheque overhandigd werd als terug
betaling van een lening op kortston
dige termijn; ( ... ) de lening toege
staan werd einde januari 1980 en 
terugbetaalbaar op 15 april 1980, da
tum waarop de cheque gedateerd 
werd; ( ... ) het alzo voorkomt dat de 
uitgifte van de cheque zijn oor-
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sprang vond in het toestaan van de 
lening en er tussen het verlenen 
van de lening en het uitgeven van 
de cheque een oorzakelijk verband 
bestaat »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
wei een oorzakelijk verband tussen 
de lening en de uitgifte van de che
que aanneemt, doch dit enkel afleidt 
uit het feit << dat het voorkomt dat 
de uitgifte van de cheque zijn oar
sprang vond in het toestaan van de 
lening "• wat nog niet betekent dat 
de cheque de oorzaak is van de door 
verweerder toegestane lening, in die 
zin dat de lening zonder de uitgifte 
van de cheque niet zou zijn tot 
stand gekomen; 

Dat het arrest zodoende zijn be
slissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat om het eerste onder
dee! van het middel te onderzoeken, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het uitspraak doet op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiser; 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 drie vierde en 
verweerder in een vierde van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

8 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - An
dersluidende conclusie (2) van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nota 2 van arrest nr. 70 : 

(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van de voorziening omdat het van oar
dee! was dat uit de context van het bestreden 

Nr. 71 

2• KAMER - 8 oktober 1985 

VERWIJZING NA CASSATIE - STRAF
ZAKEN - BUGERLIJKE RECHTSVORDERING -
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OP VERWIJ
ZING. 

Wanneer in een arrest de beklaagde op 
de strafvordering wordt veroordeeld en 
hij aileen aansprakelijk wordt ver
klaard voor het ongeval, nu aan de 
burgerlijke partij geen lout kan wor
den ten laste gelegd, en het Hoi het 
arrest heeft vernietigd, in zoverre het 
uitspraak doet op de strafvordering en 
op de burgerlijke rechtsvordering, kan 
de rechter, op verwijzing, als hij de be
klaagde vrijspreekt, aan de burgerlijke 
partij haar rechtsvordering ontzeggen 
op grand dat twijfel blijft bestaan over 
de juiste plaats van het ongeval, zodat 
hij aldus aanneemt dat het theoretisch 
mogelijk is dat de burgerlijke partij 
een lout heeft begaan; hierbij is die 
rechter niet gebonden door de redenen 
van het vroeger vernietigde arrest val
gens hetwelk de burgerlijke partij 
geen enkele lout had begaan. 

(VAN DRIESSCHE 

T. JANSSENS L., JANSSENS D., PRAET) 

ARREST 

(A.R. nr. 9064) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1984 op ver
wijzing door het Hof van Beroep te 
Antwerpen gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 25 mei 1982 (1); 

(Vervolg nota 2 van arrest nr. 70.} 
arrest bleek dat het hof van beroep niet enkel 
had vastgesteld dat de cheque zijn oorsprong 
vond in de lening, - wat natuur!ijk onvol
doende was om de burgerlijke-partijstelling 
aan te nemen - maar ook dat de lening niet 
zou tot stand zijn gekomen zonder de uitgifte, 
op dezelfde dag als de Jening, van een cheque 
waarop een latere datum werd vermeld. 

Nota arrest nr. 71 : 

(1) Dit arrest werd niet gepubliceerd. 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
strafvordering tegen eerste verweer
der en op de vordering van het 
openbaar ministerie tegen tweede 
verweerder en verweerster : 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij die niet in kosten van 
die vorderingen is verwezen, geen 
hoedanigheid heeft om tegen die be
slissingen cassatieberoep in te stel
len; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen de verweerders 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 360 van het Wetboek van Strafvor
dering, 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, van het al
gemeen rechtsbeginsel van het gezag 
van gewijsde in strafzaken, en voor zo
veel als nodig van de artikelen 2, 23, 25 
en 26 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest van hervorming, na 
op strafgebied verweerder Janssens Luc 
vrijgesproken te hebben, het hof van be
roep onbevoegd verklaart te kennen van 
de door eiser tegen de verweerders inge
stelde burgerlijke vordering op de gron
den: dat het hof (van beroep) aanneemt 
dat het voertuig, op de schets afgebeeld 
onder nr. 8, daar niet stond op het ogen
blik van het ongeval en dat aldus geen 
rekening kan gehouden worden met dit 
gegeven; dat het hof (van beroep) voor 
de beoordeling van de aanrijding zelf 
dient terug te gaan tot de gegevens die 
voorliggen uit de aanvankelijke strafin
formatie; dat er geen getuigen van het 
ongeval konden teruggevonden worden 
en dat ieder van de beide voerders de 
vermoedelijke plaats van het ongeval op 
de door hen benuttigde weghelften aan
duidden; dat op het wegdek geen sporen 
konden teruggevonden worden die met 
zekerheid de stand van de beide vracht
wagens op het ogenblik of juist v66r de 
raak kunnen aanwijzen; dat de aanwe
zigheid van de glasscherven op de rech
terkant van de rijbaan, richting Van 
Driessche, ter zake geen element van be-

oordeling is vermits deze vrachtwagen 
met de voorzijde tegen het huis nummer 
159 terechtkwam, nadat hij in botsing 
was gekomen met zijn tegenligger, en 
dus niet aantoont waar de oorspronke
lijke contactplaats zich situeert; dat de 
uitleg van beide voerders evenmin het 
onweerlegbaar bewijs van de fout van de 
opposant kan bijbrengen; dat evenmin 
de schade aan de voertuigen bewijst 
welk voertuig niet voldoende rechts reed; 
dat aldus het hof (van beroep) voor twee 
tegenstrijdige versies staat en er op 
strafgebied geen zekerheid is dat be
klaagde een fout heeft begaan, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
door Luc Janssens vrij te spreken en de 
burgerlijke vordering van eiser af te wij
zen wegens twijfel op grond van het feit 
dat er niet kan uitgemaakt worden op 
welke helft van het wegdek de con
tactplaats der botsing gesitueerd was, 
noodzake!ijk aanvaardt dat deze con
tactplaats zich kan situeren op de helft 
van het wegdek gezien in de rijrichting 
van verweerder; dat daardoor het arrest 
het gezag van gewijsde van het arrest 
van 18 november 1981 van het Hof van 
Beroep te Gent miskent, waarbij beslist 
werd dat er geen enkele reden was om 
een verdeelde verantwoordelijkheid ten 
opzichte van eiser te aanvaarden; dat dit 
arrest van 18 november 1981 op dat punt 
niet verbroken werd, zodat de motieven 
van het bestreden arrest, die een moge
lijke aansprakelijkheid van eiser inhou
den, daar deze de botsing zou veroor
zaakt hebben door op het door verweer
der ingenomen helft van het wegdek te 
rijden, de bewijskracht van het arrest 
van 18 november 1981 miskent dat be
slist heeft dat eiser geen enke!e fout be
gaan heeft (schending van de artikelen 
360 van het Wetboek van Strafvordering, 
4 van de wet van 17 april 1878, van het 
algemeen rechtsbeginsel en, voor zoveel 
als nodig, van de artikelen 2, 23, 25 en 26 
van het Gerechtelijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel); 

tweede onderdeel, eiser in zijn op 16 
maart 1984 neergelegde conclusie (stuk 7 
van het dossier in hoger beroep) uitdruk
kelijk staande hield dat toen verweerder 
Janssens vaststelde dat de doorgang 
voor hem belemmerd werd door de 
rechts in zijn rijrichting geparkeerde wa
gen, en zag dat eiser Van Driessche uit 
de tegengestelde richting kwam aangere
den, Janssens had dienen te vertragen 
en te stoppen achter deze wagen (zie 
conclusie in hoger beroep van eiser, stuk 
7, bladzijde 3, lid 1); dat het bestreden 
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arrest op dit verweer niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eerste verweer

der en eiser heiden gedaagd werden 
voor de correctionele rechtbank, eer
ste verweerder om, bij een aan zij n 
persoonlijk toedoen · te wijten ver
keersongeval, onopzettelijk slagen 
of verwondingen aan eiser te heb
ben toegebracht, eis·er, bij samen
hang, om een overtreding van arti
kel 10.1.1" van het Wegverkeersregle
ment te hebben begaan; 

Overwegende dat het arrest van 
het Hof van Beroep te Gent van 18 
november 1981 eerste verweerder 
veroordeelde, de strafvordering te
gen eiser vervallen verklaarde door 
verjaring en na onder meer te heb
ben geoordeeld dat het niet bewezen 
voorkwam dat de snelheid van eiser 
hoger lag dan de aldaar toegelaten 
snelheid van 60 km/u en dat eerste 
verweerder aileen verantwoordelijk 
was voor het ongeval, op civielrech
telijk gebied besliste dat er geen re
den was om een gedeelde verant
woordelijkheid te aanvaarden; 

Overwegende dat. bedoeld arrest 
van het Hof van Beroep te Gent 
door het Hof bij arrest van 25 mei 
1982 werd vernietigd, in zoverre het 
uitspraak doet over de vordering 
van het openbaar ministerie tegen 
de verweerders en over de vorderin
gen van de toenmalige burgerlijke 
partijen, waaronder eiser, tegen de 
verweerders; 

Overwegende dat het Hof van Be
roep te Antwerpen derhalve ver
mocht, op grond van het vernieti
gingsarrest, te beslissen zoals het 
heeft gedaan; 

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

8 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit-

clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en De 
Gryse. 

Nr. 72 

2' KAMER - 8 oktober 1985 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
HUISZOEKING ZONDER RECHTERLIJK BEVEL 
- TOESTEMMING VAN DEGENE DIE HET WER
KELIJKE GENOT HEEFT VAN DE PLAATS -
VORM VAN DE TOESTEMMING. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
HUISZOEKING ZONDER RECHTERLIJK BEVEL 
- TOESTEMMING VAN DEGENE DIE HET WER
KELIJKE GENOT HEEFT VAN DE PLAATS -
ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEI
TENRECHTER. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
HUISZOEKING ZONDER RECHTERLIJK BEVEL 
- WONING BETROKKEN DOOR EEN ECHT
PAAR - TOESTEMMING DOOR DE VROUW GE
GEVEN TERWIJL HAAR MAN SLIEP - REGEL
MATIGE HUISZOEKING. 

1° De toestemming tot huiszoeking zon
der rechterlijk bevel kan stilzwijgend 
worden gegeven door degene die het 
werkelijke genot heeft van de plaats 
(1). 

2° De rechter beoordeelt in Ieite en der
halve op onaantastbare wijze of een 
huiszoeking zonder rechterlijk bevel 
verricht is met toestemming van dege
ne die het werkelijke gen'ot heeft van 
de plaats (2). 

3° Rechtsgeldig is de huiszoeking in een 
door een echtpaar betrokken woning 
verricht met toestemming van de 
vrouw, die ze heeft gegeven terwijl 
haar man sliep (3). 

ter en verslaggever :de heer Boon, waar- (1) (2) en (3) Zie Cass., 17 sept. 1985, A.R. 
nemend voorzitter - Gelifkluidende con- nrs. 9563 en 9617 (A.C., 1985-86, nrs. 32 en 33). 
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(BRIDTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9158) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 september 1984 in 
hoger beroep op verwijzing gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Meche len; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 28 februari 1984; 

Overwegende dat de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen van 
het bestreden vonnis « op strafge
bied, uitgezonderd voor wat betreft 
de telastelegging A »; 

Overwegende dat de door eiser in 
memorie aangevoerde middelen en
kel de veroordelingen wegens de te
lastleggingen C, D en E betreffen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de bewijskracht van ak
ten, namelijk van het proces-verbaal van 
de politie van Edegem van 17 september 
1982 en dat van 18 september 1982, 

doordat de rechtbank het verweer van 
(eiser), dat het tegen hem verkregen be
wijs van de onder C, D en E ten laste ge
legde misdrijven onwettig is verkregen, 
verwerpt door uit de genoemde proces
sen-verbaal te besluiten « dat (eiser) ... 
de verbalisanten vrijwillig vergezelde 
naar het politiecommissariaat », 

terwijl eerstgenoemd proces-verbaal 
onder meer navolgende vermeldingen be
vat, die een dergelijke uitleg in redelijk
heid onmogeliUt maken : Dat verzoeker 
Bridts, nadat hij door zijn echtgenote in 
bijzijn van de politieagenten werd wak
ker gemaakt, zeer verbaasd reageerde 
en eerst niet wilde meegaan; dat de poli
tie dan aandrong, waarna hij recht
kwam; dat hij weigerde mee te komen; 
dat de politieambtenaren dan radiofo
nisch om hulp verzochten; dat verzoeker 
dan onder meer verklaarde : • ik ben on
schuldig, gij doet of ik een misdadiger 
ben»; dat hij, na door zijn echtgenote en 
de politieambtenaren te zijn gekalmeerd, 
met moeilijkheden toch mee naar het 
bureau ging « nog tegensputterend », al
waar hij de ademtest weigerde en bij het 
horen van « bloedproef » wilde weglopen, 
waarop de verbalisanten vermelden • wij 
kunnen hem staande houden •, zodat hij 
om 21.30 uur wordt ingesloten in de 

« amigo •, waar hij weigert zich te laten 
fouilleren, zodat de verbalisanten « Iichte 
dwang moeten gebruiken » (en hem blij
kens het proces-verbaal in een armgreep 
nemen); dat hij nadien weer werd inge
sloten, nogmaals • met zachte dwang • 
(daaronder, blijkens de vermeldingen 
van het proces-verbaal, begrepen zijnde 
dat hij met armklemmen op het bed 
werd gebonden!); terwijl verder het pro
ces-verbaal van 18 september 1982 ver
meldt dat hij bij het verhoor verklaarde 
de bloedproef te hebben geweigerd om
dat « alles te dwangmatig op (mij) af
kwam en aangezien ik mij onschuldig 
voelde, heb ik mij verzet » : 

Overwegende dat de inhoud van 
het kwestieuze proces-verbaal ge
tuigt van een wisselend gedrag van 
eiser tijdens het optreden van de po
litie : « Bridts kalmeert enigszins en 
gaat akkoord mee ten burele te 
gaan ( ... ). Wanneer we Bridts vervol
gens verzoeken ons te vergezellen 
naar het dienstvoertuig wordt be
trokkene weer zeer luidruchtig en 
begint een zeer onsamenhangende 
uitleg te doen. We verzoeken Bridts 
kalm te blijven en rustig mee naar 
het bureel te gaan. Zonder verdere 
moeilijkheden te maken neemt 
Bridts plaats in het dienstvoertuig 
en begeven wij ons naar het bureel 
( ... ). Tijdens de rit van zijn woon
plaats naar het bureel wordt Bridts 
terug moeilijk »; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun vaststelling « dat (eiser) 
kort nadien de verbalisanten vrijwil
lig vergezelde naar het politiecom
missariaat » expliciet noch impliciet 
het proces-verbaal iets anders doen 
zeggen dan wat het werkelijk vast
stelt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 10 en 97 
van de Grondwet, 8 van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens, 48 
en volgende van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat de rechtbank, ter verwerping 
van het door eiser ingeroepen middel dat 
het tegen hem verkregen bewijs onwet
tig was omdat het voortvloeide uit een 
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huiszoeking die zonder betrapping op he
terdaad en alleszins door onbevoegde po
litieambtenaren was gedaan, en boven
dien zonder toelating, oordeelt « dat er 
geen sprake is van betrapping op heter
daad of huiszoeking; dat de echtgenote 
van (eiser) gerechtigd was de verbalisan
ten toe te Iaten tot de woning, en hen te 
verzoeken haar te vergezellen naar (ei
ser); dat de verbalisanten perfekt ge
rechtigd waren aan dit verzoek gevolg te 
geven; dat (eiser), toen hij door zijn echt
genote wakker gemaakt werd en de aan
wezigheid van de politie bemerkte, wel 
moeilijk deed, doch op geen enkel ogen
blik op de aanwezigheid van de politie in 
zijn woning enige opmerking maakte », 

terwijl, eerste onderdeel, politieambte
naren die een woning betreden om voor
werpen of personen op te sporen in ver
band met een misdrijf, een huiszoeking 
uitvoeren in de zin van artikel 10 van de 
Grondwet, ongeacht in welke bewoordin
gen zij zich aanmelden; de toelating tot 
de woning in dat verb and. gegeven dus 
een toestemming tot huiszoeking in
houdt, ook als die door de verbalisanten 
omschreven wordt als « een verzoek om 
(de toestemmer) te vergezellen »; 

tweede onderdeel, de rechtbank aldus 
geenszins de toestemming tot huiszoe
king, verleend door (eiser), vaststelt, 
daar weliswaar deze toestemming niet 
uitdrukkelijk hoeft te worden gegeven, 
doch het anderzijds niet volstaat op te 
merken dat (eiser) << op geen enkel ogen
blik op de aanwezigheid van de politie in 
zijn woning enige opmerking maakte », 
zeker niet als aan die opmerking toege
voegd wordt dat hij « wel moeilijk 
deed », en nog minder wanneer deze af
leiding bovendien in flagrante tegen
strijd is met de in het eerste middel ge
noemde passussen uit de processen-ver
baal; 

derde onderdeel, de rechtbank door bo
venstaande beschouwingen alleszins 
niet, minstens niet deugdelijk heeft ge
antwoord op de middelen die door ver
zoeker terzake in konklusies waren inge
roepen, namelijk « (1) Er was geenszins 
vaststelling op heterdaad van rijden on
der invloed; noch de politieambtenaren, 
noch zelfs de aangever van de aanrijding 
hebben de bestuurder gezien op het 
ogenblik van het ongeval of kort nadien, 
en hebben zijn dronkenschap kunnen 
vaststellen. Bijgevolg kan de huiszoeking 
die er verricht is en de aanhouding in 
zijn eigen woning ook niet gesteund wor
den op enige betrapping op heterdaad. 
De huiszoeking is immers aan de betrap-

ping op dronkenschap voorafgegaan, zo
dat deze betrapping haar geen rechts
grond kan verlenen. (2) Bovendien kan, 
ingeval er toch betrapping op heterdaad 
zou zijn geweest, daarvoor slechts een 
huiszoeking gewettigd worden door de 
procureur des konings, of de officieren 
van gerechtelijke politie die tot huiszoe
king zijn gerechtigd op grond van de ar
tikelen 48 en volgende van het Wetboek 
van Strafvordering. De ambtenaren die 
in de woning van beklaagde zijn binnen
gedrongen waren de gewone politieagen
ten, die uit geen enkele wettelijke bepa
ling dergelijke bevoegdheid betrekken. 
(3) Evenmin kan het binnendringen in 
beklaagdes woning en zijn arrestatie al
daar gesteund worden op de toestem
ming die door zijn echtgenote zou zijn 
verleend. In de eerste plaats bevat het 
dossier niet het bewijs van deze toestem
ming, waar er in het proces-verbaal spra
ke is van een " uitnodiging " om de echt
genote te volgen en er uit geen enkele 
vaststelling blijkt dat deze wei zeer be
twistbare uitnodiging betrekking had op 
het verrichten van een huiszoeking. Al
leszins was beklaagde zelf in de woning 
aanwezig en kon de toestemming tot 
huiszoeking, die door zijn echtgenote 
verleend zou zijn, geen voldoende titel 
tot een dergelijke huiszoeking uitmaken. 
Wanneer beide echtelieden aanwezig zijn 
dienen zij allebei toestemming te verle-. 
nen op straffe van nietigheid ( ... ). Dit 
volgt trouwens eveneens uit artikel 8 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens, dat de be
scherming van het huisrecht omschrijft 
en slechts een afwijking toestaat "voor 
zover dit bij de wet is voorzien " en dan 
nog slechts onder bepaalde voorwaarden. 
W elnu, geen enkele wet bepaalt dat ie
mands huisrecht kan worden opgeheven, 
omdat iemand anders (weze het nog zijn 
echtgenote) daarmee zou hebben inge
stemd. Zelfs indien men al van mening 
zou zijn dat enige Belgische wet aan de 
echtgenoot het recht verleent om in een 
geval als het huidige politieambtenaren 
tot de woning toe te laten zonder instem
ming van de andere echtgenoot, omtrent 
wie nochtans het politieonderzoek ge
voerd wordt, dan zou deze wet in strijd 
zijn met artikel 8.2 van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens, 
dat slechts in bepaalde omstandigheden, 
wanneer het " in een democratische sa
menleving nodig is", uitzonderingen op 
het individuele huisrecht toestaat » : 

Overwegende dat de rechter in 
feite en derhalve op onaantastbare 
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wijze beoordeelt of een huiszoeking 
verricht is met toestemming van de
gene die het werkelijke genot heeft 
van de plaats; dat die toestemming 
stilzwijgend kan worden gegeven; 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt << Dat de echtgenote van be
klaagde gerechtigd was de verbali-

lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. E. Boutmans, Antwerpen. 

santen toe te laten tot de woning en Nr. 73 
hen te verzoeken haar te vergezel-
len naar beklaagde; dat de verbali
santen perfekt gerechtigd waren 
aan· dit verzoek gevolg te geven »; 

2• KAMER - 8 oktober 1985 

dat het vonnis verder vaststelt dat BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
eiser door zijn echtgenote werd 
wakker gemaakt en toen de aanwe
zigheid van de politie bemerkte; 

Overwegende dat het vonnis op 
die wijze vaststelt dat de toestem
ming tot opsporing in het huis 
geldig gegeven werd door de echtge
note van eiser, terwijl deze laaste 
sliep; 

Dat de rechter aldus zijn beslis
sing naar recht verantwoordt zonder 
een van de in het middel aangehaal
de bepalingen te schenden; 

Dat de vraag of het politieoptre
den al dan niet een huiszoeking was 
en de vaststelling in het bestreden 
vonnis dat er ter zake geen sprake 
is van huiszoeking, derhalve geen 
belang meer vertonen; 

Dat de appelrechters door voor
melde redengeving het onder (3) 
vermeld verweer beantwoorden, ter
wijl zij het onder (1) en (2) vermeld 
verweer, dat ingevolge de vastgestel-

- STRAFZAKEN - SCHADE TEN GEVOLGE 
VAN EEN MISDRIJF - VEROORDELING VAN 
DE DADER TOT SCHADEVERGOEDING - GEEN 
BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING - ONWETTI-
GE VEROORDELING. 

Onwettig is de veroordeling van de dader 
van een misdrijf tot vergoeding van de 
schade ten gevolge van dat misdrijf, 
wanneer hij die beweert te zijn bena
deeld, zich niet burgerlijke partij heeft 
gesteld (1). 

(WILLEMS T. VAN DEN OSTENDE, NATIONAAL 
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEI

TEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9499) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

de toestemmingen niet meer die- 1. Op de voorziening van eiser als 
nend was, niet moesten beantwoor- beklaagde : 
den; 

Dat het middel niet kan worden A. tegen de beslissing op de tegen 
hem ingestelde strafvordering : aangenomen; 

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

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

doordat het arrest, na in rechte te heb
ben vastgesteld dat de tenlastelegging in 
hoofde van eiser bewezen is, deze ver
oordeelt, naast een gevangenisstraf van 
acht dagen met uitstel voor een periode 
van drie jaar, tot betaling van een geld-

8 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter !-----------------
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge- (1) Cass., 3 juni 1981 (A C., 1980-81, nr. 573). 
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boete van 50 frank, vermeerderd met 590 
opdeciemen, 6.000 frank belopend, 

terwijl de opgelegde geldboete van 50 
frank, vermeerderd met 590 opdeciemen, 
geen 6.000 frank maar 3.000 frank be
loopt, zodat het arrest in zijn beschik
kend gedeelte onjuiste en tegenstrijdige 
vermeldingen bevat, en dan ook op dit 
punt niet wettig gemotiveerd is : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot onder meer « een 
geldboete van vijftig frank, vermeer
derd met 590 deciemen per frank, 
hetzij 11 3.000 II frank of een vervan
gende gevangenisstraf van acht da
gen »; 

Overwegende dat het middel op 
een verkeerde lezing van het arrest 
berust en mitsdien feitelijke grond
slag mist; 

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

B. tegen de beslissing waarbij hij 
veroordeeld wordt om aan het Na
tionaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten schadevergoeding te 
betalen: 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3 en 15 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest oordeelt dat eiser 
en (eerste verweerder) elk voor de helft 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
schade en voor de schade die zij aan de 
andere hebben berokkend en alsdan ei
ser veroordeelt tot betaling van 19.750 
frank aan (eerste verweerder) en 44.947 
frank aan de burgerlijke partij Nationaal 
Verbond van Socialistische Mutualitei
ten, en (eerste verweerder) veroordeelt 
om aan eiser te betalen de som van 
19.750 frank, 

terwijl het Nationaal Verbond van So
cialistische Mutualiteiten de ziekteverze
keraar is van eiser, en naar aanleiding 
van de door hem opgelopen kwetsuren 
81.894 frank medische uitgaven heeft die
nen te verrichten, en zich enkel burger
lijke partij heeft gesteld ten overstaan 
van (eerste verweerder) en niet ten over
staan van eiser, zodat het hof van be-

roep, door eiser te veroordelen tot beta
ling van 44.947 frank aan het Nationaal 
Verbond van Socialistische Mutualitei
ten, uitspraak heeft gedaan met misken
ning van de artikelen 3 en 15 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, door te oordelen over een bur
gerlijke vordering die niet voor .het hof 
van beroep aanhangig was gemaakt, 
waar de artikelen 3 en 15 van de wet 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering zeggen dat 
de rechtsvordering tot het herstellen van 
de schade door een misdrijf veroorzaakt, 
enkel behoort aan hen die schade heb
ben geleden en de strafrechter enkel 
over de geschillen van burgerlijk recht 
beslist die incidenteel door (bedoeld : 
voor) hem worden opgeworpen naar aan
leiding van de misdrijven die bij hen 
aanhangig zijn, zodat deze beslissing 
niet wettig gemotiveerd is : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het Nationaal Ver
bond van Socialistische Mutualitei
ten zich enkel burgerlijke partij 
stelde tegen eerste verweerder en 
dat het tegen eiser geen schadeeis 
bij de rechtbank aanhangig heeft 
gemaakt; 

Dat het arrest aldus eiser niet tot 
het betalen van schadevergoeding · 
aan het Nationaal Verbond van So
cialistische Mutualiteiten kon ver
·oordelen; 

Dat het middel gegrond is; 

C. tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van eerste ver
weerder tegen hem : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

II. Op de voorziening van eiser als 
ourgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voor
ziening heeft doen betekenen aan 
de partijen tegen wie ze gericht is; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 
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Om die redenen, ongeacht het 
derde middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt tot het betalen van scha
devergoeding aan het Nationaal Ver
bond van Socialistische Mutualitei
ten; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat vail dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten; laat de andere 
helft ten laste van de Staat; zegt dat 
er geen aanleiding is tot verwijzing. 

8 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J. Devroe, Antwerpen. 

Nr. 74 

2' KAMER - 8 oktober 1985 

ONDERZOEKSGERECHTEN - REGE
LING VAN DE RECHTSPLEGING - STRAFUIT
SLUITENDE VERSCHONINGSGROND - BUI
TENVERVOLGINGSTELLING. 

Wanneer de raadkamer, bij de regeling 
van de rechtspleging, vaststelt dat niet 
strafrechtelijk kan worden vervolgd 
aangezien er een strafuitsluitende ver
schoningsgrond bestaat, verleent zij 
een beschikking van buitenvervol
gingstelling (1). 

(1) Zie Cass., 3 feb. 1949 (Bull. en Pas., 1949, 
I, 104) en voetnoot 1. Zie Cass., 22 feb. 1984, 
A.R. nr. 3311 (A.C., 1983-84, nr. 352) : wanneer 
de raadkamer beslist dat er geen reden is om 
strafrechtelijk te vervolgen, is zij niet be
voegd om de burgerlijke rechtsvordering voor 
het vonnisgerecht te brengen. 

(BOURE R. T. BOURE M.) 

ARREST 

(AR. nr. 9655) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 april 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel (telastlegging 
A : diefstal), afgeleid uit de schending 

. van de artikelen 97 van de Grondwet, 
128, 135, 136, 162, 194, 203, 203bis, 217, 
218, 221, 223, 229 en 235 van het Wetboek 
van Strafvordering, 461 en 462 van het 
Strafwetboek, en luidende · als volgt : 
doordat de bestreden beslissing het ver
zet door eiser ingesteld tegen de beschik
king van de raadkamer van de Correctio
nele Rechtbank te Gent niet gegrond 
heeft verklaard op grond van de volgen
de motivering : « Overwegende dat de fei
ten, blijkens de stelling van burgerlijke 
partij en blijkens de omschrijving in de 
vordering van het openbaar ministerie, 
zouden zijn gepleegd tijdens het Ieven 
van Verdegem Marie, de benadeelde, van 
wie de verdachte de dochter is; dat dief
stal gepleegd door een afstammeling ten 
nadele van een bloedverwant in opgaan
de lijn geen aanleiding kan geven tot 
strafvervolging (artikel 462 van het 
Strafwetboek); dat derhalve, ook wan
neer er voldoende bezwaren zouden zijn, 
geen aanleiding bestaat tot verwijzing 
van de verdachte naar de correctionele 
rechtbank », 

terwijl de aldus geformuleerde moti
vering op tegenstrijdigheden berust, dat 
het onderzoeksgerecht aileen dient na te 
gaan of er bezwaren zijn terwijl de al 
dan niet strafbaarheid tot de bevoegd
heid van de feitenrechter behoort; boven
dien, ook wanneer er voldoende bezwa
ren zouden zijn, het artikel 462 van het 
Strafwetboek burgerlijke sancties voor
ziet waarover de feitenrechter zich dient 
uit te spreken en niet het onderzoeksge
recht: 

Overwegende dat het onderzoeks
gerecht, wanneer bij de regeling van 
de procedure blijkt dat er een straf
uitsluitende verschoningsgrond voor
handen is, zodat geen straf kan wor
den opgelegd en er aldus geen 
strafrechtelijk vetvolgbaar misdrijf 
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bestaat, een beschikking van buiten- de juistheid van de gegevens ver
vervolgingstelling dient te verlenen; meld op de onkostennota geen in

Dat het middel faalt naar recht; vloed kan hebben op mogelijke be
zwaren in verband met de tenlaste-

Over het tweede middel (telastlegging legging »; 
B : valsheid in geschrifte, met gebruik 
van valse stukken), afgeleid uit de schen- Dat zij aldus de desbetreffende 
ding van de artikelen. 97 van de Grond- conclusie van eiser beantwoorden, 
wet, 128, 135, 162, 194, 203, 203bis, 217, hun beslissing regelmatig met rede-
218, 223, 229, 235 van het Wetboek van nen omkleden en, zonder de in het 
Strafvordering, 195 en 196 van het Straf- middel vermelde wetsbepalingen te 
wetboek, en luidende als volgt : dat waar schenden, naar recht verantwoor
het arrest van 16 april 1985 argumen- d 
teert dat : « de gegevens van het gerech- · en; 
telijke strafonderzoek geen bezwaren Dat het middel niet kan worden 
hebben ingebracht in verband met alle aangenomen; 
constitutieve elementen van het mis-
drijf » een motief is dat tot de bevoegd-
heid van de feitenrechter behoort, dat 
het de feitenrechter is die onderzoekt of 
de constitutieve elementen van valsheid 
in geschriften en gebruik ervan al dan 
niet voorhanden zijn; dat de motivering 
dat « een onderzoek naar de juistheid 
van de gegevens vermeld op de onkos
tennota » geen invloed kan hebben op 
mogelijke bezwaren in verband met de 
tenlastelegging, een truYsme is en boven
dien een contradicto in terminis, dat er 
geen ontleding van de constitutieve ele
menten noodzakelijk is; dat derhalve de 
conclusie van de burgerlijke partij niet 
naar eis van recht beantwoord werd, zo-
dat het arrest niet naar eis van recht is 
gemotiveerd; dat eiser dan ook ten on-
rechte tot schadevergoeding aan tweede 
verweerder in cassatie werd veroor-
deeld: 

Overwegende dat bij de regeling 
van de rechtspleging de raadkamer 
tot taak heeft de werkelijkheid van 
het gepleegde misdrijf te onderzoe
ken en te oordelen of er tegen een 
of meer bepaalde personen voldoen
de bezwaren voorhanden zijn; dat, 
gezien het bestaan van een misdrijf 
het samenbestaan van al de consti
tutieve elementen van dit misdrijf 
vereist, de raadkamer de bezwaren 
met betrekking tot elk constitutief 
element dient te onderzoeken; dat 
de omstandigheid dat de feitenrech
ter onderzoekt of de constitutieve 
elementen van een misdrijf al dan 
niet voorhanden zijn daaraan geen 
afbreuk doet; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen « dat een onderzoek naar 

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

8 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. A. Dhooge, Gent. 

Nr. 75 

2• KAMER - 8 oktober 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - VORM - MEMORIE INGEDIEND 
DOOR EEN ADVOCAAT GEVESTIGD IN EEN AN
DERE LID-STAAT VAN DE EUROPESE GEMEEN
SCHAPPEN ZONDER DE VEREISTE SAMEN
WERKING MET ·. EEN ADVOCAAT DIE BIJ HET 
HOF PRAKTIJK UITOEFENT OF DAARTOE BE
VOEGD IS - MEMORIE WAAROP HET HOF 
GEEN ACHT VERMAG TE SLAAN. 

In strafzaken kan het Hof geen acht 
slaan op een memorie welke voor eiser 
werd ingediend door een advocaat ge
vestigd in een andere Lid-Staat van de 
Europese Gemeenschappen zonder de 
door artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 14 maart 1983 tot uitvoering 
van de artikelen 477bis en 477quater 
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van het Gerechtelijk Wetboek vereiste Nr. 76 
samenwerking met een advocaat die 
bij het Hoi praktijk uitoefent of 
daartoe bevoegd is (1). 2' KAMER - 9 oktober 1985 

(KOLOMPAR) 

ARREST 

(A.R. nr. 9950) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 juli 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

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

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die voor eiser 
werd ingediend door mr. W.A. Vene
ma, advocaat gevestigd te Rotter
dam, in Nederland, zijnde een van 
de Lid-Staten van de Europese Ge
meenschappen, zonder de door arti
kel 2 van het koninklijk besluit van 
14 maart 1983 tot uitvoering van de 
artikelen 4 77 bis en 4 77 quater van 
het Gerechtelijk Wetboek vereiste 
samenwerking met een advocaat die 
bij het Hof praktijk uitoefent of 
daartoe bevoegd is, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

8 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mr. W.A. 
Venema, Rotterdam. 

Nota arrest nr. 75; 

(1) Zie art. 5 van de richtlijn van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 22 
maart 1977 tot vergemakkelijking van de daad
werkelijke uitoefening door advocaten van het 
vrij verrichten van diensten. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHT
BANK - PROCES-VERBAAL VAN EEN TE
RECHTZITTING TIJDENS WELKE DE ZAAK IS 

BEHANDELD, NIET VOORZIEN VAN DE HAND
TEKENING VAN DE VOORZITTER - VONNIS 
WAARIN ALLE VEREISTE VASTSTELLINGEN 
VOORKOMEN TEN BLIJKE VAN DE REGELMA
TIGHEID VAN DE PROCEDURE - VONNIS NIET 
NIETIG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - MORELE SCHADE 
- KRENKING VAN HET AANZIEN VAN EEN 
RECHTSPERSOON - SCHADE WAARVOOR 
VERGOEDING VERSCHULDIGD KAN ZIJN. 

1° Bijaldien het proces-verbaal van de te
rechtzitting tijdens welke de zaak is 
behandeld, oak niet is voorzien van de 
handtekening van de voorzitter of van 
de griffier, tach is het vonnis van de 
correctionele rechtbank niet nietig 
wanneer het alle vereiste vaststellin
gen bevat ten blijke van de regelmatig-

. heid van de procedure te bewijzen (1). 

2° De krenking van het aanzien van een 
rechtspersoon ten gevolge van het fo•I
te gedrag van een van haar agenten, 
kan voor die persoon een oorzaak zijn 
van morele schade waarvoor vergoe
ding verschuldigd is (2). 

(DIENST WERKLOOSHEID VAN DE FEDERATION 
GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE T. DESY, 

HUGUENIN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4277) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Nota's arrest nr. 76 ; 

(1) Zie Cass., 5 okt. 1983, A.R. nr. 2926 
(A.C., 1983-84, nr. 70). 

(2) Cass., 9 dec. 1948 (Bull. en Pas., 1948, I, 
88). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 10 van de wet van 1 mei 1849 
op de politie- en de correctionele recht
banken, 155, 189 en 190 van bet Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat bet proces-verbaal van de te
rechtzitting van 24 april 1984 waarop de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant 
de behandeling heeft voortgezet van de 
zaak die vervolgens voor verdere behan
deling werd verdaagd naar een latere zit
ting, niet is ondertekend door de magis
traat die de debatten heeft voorgezeten 
en de vaststellirig niet bevat dat hij in de 
onmogelijkheid verkeerde te tekenen; 

terwijl, luidens artikel 10 van de wet 
van 1 mei 1849, de door de artikelen 155 
en 189 van bet Wetboek van Strafvorde
ring voorgeschreven aantekeningen zo
wel door de voorzitter als door de griffier 
moeten worden ondertekend; deze 
rechtsvorm, die is voorgeschreven om 
authenticiteit te verlenen aan bet proces
verbaal, substantieel is; dat proces-ver
baal bijgevolg geen authentieke akte is 
en bet bewijs niet oplevert dat de erin 
vermelde rechtsvormen in acht zijn ge
nomen; aan de hand van de gedingstuk-. 
ken waarop bet Hof vermag acht te 
slaan, niet kan worden nagegaan, met 
name, of de debatten op 24 april 1984 in 
openbare terechtzitting hebben plaatsge
had, of de rechtbank regelmatig was sa
mengesteld en of de rechters die bet be
roepen vonnis van 6 november 1984 
hebben uitgesproken, die terechtzitting 
regelmatig hadden bijgewoond; bet von
nis derhalve nietig is; bet arrest bet be
roepen vonnis niet vernietigt; bet daar
entegen bet vonnis bevestigt, op enkele 
strafrechterlijke en burgerrechtelijke 
punten na, die bet verbetert; bet hiertoe 
niet alleen verwijst naar de in dat von
nis vermelde wettelijke bepalingen, 
maar ook uitdrukkelijk de oordeelkundi
ge redengeving van de rechtbank betref
fende de door verweerder Desy aange
voerde aansprakelijkheidsverdeling over
neemt; bet arrest ten slotte, om de 
telastlegging 3 te verbeteren, in die zin 
dat verweerder Desy niet « een bedrag 
van 1.800.000 frank • maar een « nog na
der te bepalen bedrag » heeft verduisterd 
ten nadele van eiser, en om bet bedrag 
dat door eiser is gevorderd ter vergoe
ding van de door dat misdrij£ veroor
zaakte schade, te verlagen tot een .frank, 
verwijst « naar de bij bet onderzoek ver
zamelde gegevens • zonder de door de 
eerste rechter op de zitting van 24 april 
1984 verzamelde gegevens buiten be-

schouwing te laten; bet arrest derhalve 
de nietigheid van bet beroepen vonnis 
overneemt: 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de op 24 april 1984 door de 
Correctionele Rechtbank te Dinant 
gehouden terechtzitting waarop de 
zaak werd behandeld en vervolgens 
voor verdere behandeling naar een 
latere datum werd verdaagd, niet is 
ondertekend door de magistraat die 
de debatten heeft voorgezeten en de 
vaststelling niet bevat dat hij in de 
onmogelijkheid verkeerde te teke
nen; 

Overwegende dat, luidens artikel 
10 van de wet van 1 mei 1849, de 
door de artikelen 155 en 189 van het 
Wetboek van Strafvordering voorge
schreven aantekeningen zowel door 
de voorzitter als de griffier moeten 
worden ondertekend; dat die rechts
vorm is voorgeschreven om authen
ticiteit te verlenen aan het proces
verbaal en substantieel is; 

Dat bijgevolg dit proces-verbaal 
geen authentieke akte is en dat de 
erin opgetekende vaststellingen in 
verband met de openbaarheid van 
de debatten en de samenstelling van 
het rechtscollege niet in aanmerking 
mogen worden genomen; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis nochtans alle vaststellingen 
bevat die vereist zijn voor het be
wij s van de regelmatigheid van de 
op voornoemde terechtzitting ge
voerde rechtspleging; 

Dat immers bedoeld vonnis dat de 
rechtspleging tot in al haar bijzon
derheden opnieuw overloopt, ener
zijds, erop wijst dat « op de openba
re terechtzitting van 24 april 1984 » 
de rechtbank « de beklaagden on
dervraagd heeft » en, anderzijds, 
eindigt met de woorden « aldus ge
daan en uitgesproken in het justitie
paleis te Dinant op de openbare te
rechtzitting van 6 november 1984 », 
met de vermelding van de naam van 
de magistraten waaruit de recht
bank op die terechtzitting was sa
mengesteld en met de toevoeging 
dat een van hen voor de uitspraak 
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was aangewezen ter vervanging van 
een rechter « die wettig verhinderd 
was maar aan het beraad had deel
genomen )); dat de uitdrukking aan 
het slot « aldus gedaan )) zowel slaat 
op de terechtzittingen waarop de 
zaak is behandeld als op die waarop 
uitspraak is gedaan; 

Dat hieruit volgt dat op wettige 
wijze is vastgesteld dat de debatten 
op de zitting van 24 april 1984 in het 
openbaar hebben plaatsgevonden en 
dat de magistraten, wier namen in 
het beroepen vonnis zijn opgenomen 
en die aan het beraad hebben deel
genomen, de gehele behandeling 
van de zaak en met name die te
rechtzitting hebben bijgewoond; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 2, 702, 807 en 
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, met wijziging van 
het beroepen vom;tis, beslist dat « de be
slissing waarbij wegens de zogezegde 
morele schade die (eiser) zou hebben ge
leden door de foutieve handelingen van 
verdachte Desy een vergoeding van 1 
frank wordt toegekend, niet gehand
haafd wordt » op grond dat « rechtsper
sonen, zowel van publiek als van privaat 
recht, wegens hun aard geen morele 
schade kunnen lijden », 

terwijl, eerste onderdeel, elke kren
king van de eer van rechtspersonen die 
hun aanzien kan verminderen, oorzaak 
kan zijn van morele schade waarvoor 
vergoeding verschuldigd is; het arrest 
derhalve, zo het de rechtsvordering van 
eiser afwijst op grond dat een rechtsper
soon wegens haar aard nooit morele 
schade kan lijden, het begrip schade in 
de zin van artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek miskent alsook de vergoe
dingsplicht die krachtens voornoemd ar
tikel rust op degene die door zijn schuld 
die schade veroorzaakt (schending van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, ... 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser vergoeding 

vorderde van de morele schade die 
voortvloeide uit het feit dat hij door 

de foutieve handelingen van zijn 
personeel << in diskrediet was ge
bracht )); 

Overwegende dat het arrest de be
slissing van de eerste rechter om uit 
dien hoofde aan eiser een vergoe
ding van een frank toe te kennen 
ten laste van eerstgenoemde ver
weerder, niet handhaaft op grond 
dat een rechtspersoon wegens haar 
aard geen morele schade kan lijden; 

Overwegende dat rechtspersonen, 
evengoed als natuurlijke personen, 
morele schade kunnen lijden waar
voor vergoeding verschuldigd is 
wanneer .ze door de schuld van der
den in diskrediet worden gebracht; 

Dat het arrest, door de vordering 
af te wijzen op grond dat er van de 
aangevoerde schade geen sprake 
kan zijn wegens de aard zelf van ei
ser die een rechtspersoon is, artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat dit onderdeel gegrond is, 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het tweede 
mid del dat geen. ruimere cassa tie 
ten gevolge kan hebben, vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over de door eiser te
gen eerstgenoemde verweerder inge
stelde vordering tot vergoeding van 
morele schade; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser in negen tiende van de kosten 
en eerstgenoemde verweerder in het 
overige tiende; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

9 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slagg(!Ver : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Draps. 



152 HOF VAN CASSATIE Nr. 77 

Nr. 77 

2' KAMER - 9 oktober 1985 

1° DRUKPERSMISDRIJF - BEGRIP. 

2° DRUKPERSMISDRIJF - AANPLAK
KING OP EEN DOOR DE BESLUIWET VAN 29 
DECEMBER 1945 VERBODEN PLAATS - GEEN 
DRUKPERSM!SDRIJF. 

3° AANPLAKBILJETTEN - REGLEMEN
TERING VAN DE AANPLAKKING - BESLUIT
WET VAN 29 DEC. 1945 - AANPLAKKING OP 
EEN VERBODEN PLAATS - GEEN DRUKPERS
MISDRIJF. 

1 • Het drukpersmisdrijf wordt geken
merkt door het misbruik van de vrij
heid van meningsuiting; een drukpers
misdrijf vereist met name dat de door 
middel van de pers gedane menings
uiting strafbaar is (1). 

2" en 3" Wani;eer de rechter kennis 
neemt van een vervolging wegens aan
plakking op een plaats waar zulks ver
boden is door de Besluitwet van 29 
dec. 1945 houdende verbod tot het aan
brengen van opschriften op de openba
re weg, heeft hij zich niet uit te spre
ken over het strafbaar karakter van de 
in de aanplakbiljetten verkondigde ge
dachten om het misdrijf bewezen te 
verklaren, zodat dit geen persmisdrijf 
kon opleveren (2). 

(CHAIDRON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4319) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 maart 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Nijvel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 98 van de 
Grondwet, 1 en 2 van de besluitwet van 
29 december 1945 houdende verbod tot 
het aanbrengen van opschriften op de 
openbare weg, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat het aan eiser ten laste gelegde feit 
geen persmisdrijf is en dat derhalve de 
politierechtbank bevoegd is op grond 
« dat een van de onmisbare bestanddelen 
van een persdelict het misbruik van de 
vrijheid van meningsuiting is; ... dat aan 
.(eiser) niet wordt verweten dat hij zon
der voorafgaand verlof of borgstelling 
een slogan heeft aangeplakt in strijd met 
de gemeenteverordening van 8 november 
1983 en ook niet dat hij de maatschappij 
in haar rechten heeft geschaad door mis
bruik te maken van de vrijheid van me
ningsuiting, maar dat hij aanplakbiljet
ten heeft helpen aanbrengen op een door 
de. besluitwet van 29 december 1945 ver
boden plaats, namelijk op een paal van 
een verkeerslicht; ... dat niet het door de 
dader beoogde doel een persmisdrijf 
maakt van een gemeenrechtelijk mis
drijf; dat aan (eiser) niet wordt verweten 
inbreuk te hebben gemaakt op de rech
ten van de gemeenteoverheden door mis
bruik te maken van zijn vrijheid om zich 
te verzetten tegen de gemeenteverorde
ning van 8 november 1983 », 

terwijl, eerste onderdeel, elk gewoon 
misdrijf een persmisdrijf kan worden, 
voor zover dat misdrijf aanleiding geeft 
tot de uiting van een mening; het vonnis 
vaststelt dat de tekst van de aanplakbil
jetten die zijn aangebracht ter gelegen
heid van de betoging tijdens welke de 
feiten gebeurd zijn, aan de (door de ge
meenteraad van Waver, op 8 november 
1983, gestemde verordening inzake de 
voorwaarden voor aanplakking op het 
grondgebied van de gemeente) verwijt in 
strijd te zijn met de artikelen 14 en 18 
van de Grondwet die de vrijheid van me
ning en de drukpersvrijheid waarbor
gen »; die tekst de uiting is van een me
ning; het vonnis eveneens vaststelt dat 
de feiten gebeurd zijn ter gelegenheid 
van een aanplakactie en beslist dat aan 
eiser wordt verweten « dat hij aanplak
biljetten heeft helpen aanbrengen op een 
verboden plaats »; het vonnis, althans 
impliciet, toegeeft dat eiser aldus uiting 
gaf aan zijn mening over de gemeente
verordening van 8 november 1983; het 
vonnis ·derhalve, nu het de op de besluit 
wet van 29 december 1945 gegronde te
lastlegging niet aanziet als een persmis
drijf ofschoon er een rechtstreeks en 
onmiddellijk verband bestaat met de ui
ting van een mening, artikel 98 van de 
Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, het vonnis vermeldt 
(1) en (2} Cass., 21 okt. 1981, A.R. nr. 1902 dat voor het persmisdrijf is vereist dat 

(A.C., 1981-82, nr. 131). misbruik wordt gemaakt van de vrijheid 
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van meningsuiting; uit het opsporingson
derzoek blijkt dat eiser is ondervraagd 
in zijn zogezegde hoedanigheid van 
« aanvoerder »; eiser in zijn regelmatig 
voor de appelrechters neergelegde con
clusie betoogde : « de beklaagde en de bij 
de litigieuze actie betrokken groeperin
gen hebben op die manier de aandacht 
van de bevolking willen vestigen op de 
bewoordingen van een gemeenteverorde
ning die, volgens hen, de door de artike
len 14 en 18 van de Grondwet gewaar
borgde vrijheid van meningsuiting aan 
banden legt. Als blijk van afkeuring van 
die gemeenteverordening en vrij gebruik 
makend van een elementair democra
tisch recht hebben de groepen die het 
aanplakbiljet hebben ondertekend, beslo
ten zonder voorafgaand verlof of neerleg
ging een slogan aan te plakken : te W a
ver is een dergelijk aanplakbiljet onwet
tig; op die wijze handelden zij recht
streeks in strijd met de tekst van de 
aangeklaagde verordening »; het vonnis, 
nu het vermeldt dat aan eiser niet wordt 
verweten dat hij zonder voorafgaand ver
lof of neerlegging de tekst van een slo
gan heeft aangeplakt in strijd met de ge
meenteverordening van 8 november 1983 
en evenmin dat hij de maatschappij in 
haar rechten heeft geschaad door mis
bruik te maken van zijn vrijheid van me
ningsuiting, maar dat hij meegeholpen 
heeft aan een aanplakactie op een door 
de besluitwet van 29 december 1945 ver
boden plaats, namelijk op een paal van 
een verkeerslicht, de zin en de strekking 
miskent, zowel van het opsporingsonder
zoek als van het door eiser voorgedragen 
middel; het derhalve artikel 97 van de 
Grondwet schendt; het bestreden vonnis 
bovendien, nu het een onwettige 
aanplakactie, waarbij eiser ontegenspre
kelijk meningen uitte, weigert te be
schouwen als het voor het persmisdrijf 
vereiste misbruik van de vrijheid van 
meningsuiting, artikel 98 van de Grand
wet schendt : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vermeldt « dat uit het opspo
ringsonderzoek blijkt dat ter gele
genheid van een betoging in het 
centrum van Waver aanplakbiljetten 
waren aangebracht op daartoe door 
het gemeentebestuur geplaatste bor
den en op de palen van de op de 
kruispunten staande verkeerslich
ten, ... dat aan bekhtagde (thans ei-

ser) wordt verweten niet dat hij zon
der voorafgaand verlof of neerleg
ging een slogan'heeft aangeplakt in 
strijd met de gemeenteverordening 
van 8 november 1983, en ook niet 
dat hij de maatschappij in haar 
rechten heeft geschaad door mis
bruik te maken van zijn vrijheid 
van meningsuiting, maar dat hij 
aanplakbiljetteri heeft helpen aan
brengen op een door de besluitwet 
van 29 december 1945 verboden 
plaats, namelijk op een paal van 
een verkeerslicht >>; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank aldus de omschrijving 
van het aan eiser ten laste gelegde 
feit grondt op de bevindingen van 
. het voorbereidend onderzoek en, im
pliciet doch onmiskenbaar, op de 
tekst van de dagvaarding die aan ei
ser is betekend, met toepassing van 
de artikelen 1 en 2 van de be
sluitwet van 29 december 1945 hou
dende verbod tot het aanbrengen 
van opschriften op de openbare weg; 

Dat ze derhalve door die bewoor
dingen onmogelijk de zin en de 
strekking kon miskennen van de in 
dit onderdeel aangegeven conclusie 
van eiser; 

Dat het tweede onderdeel in dat 
opzicht niet kan worden aangeno
men; 

Dat, voor het overige, dit onder
deel niet nauwkeurig de stukken 
van het opsporingsonderzoek aan
geeft waarvan de zin en de strek
king zouden zijn miskend; dat het in 
dat opzicht niet ontvankelijk is; 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat het persmisdrijf 

gekenmerkt wordt door het mis
bruik van de vrijheid van menings
uiting; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
de bewoordingen van het bestreden 
vonnis die zijn weergegeven in het 
antwoord op het tweede onderdeel 
van het middel, eiser niet werd ver
volgd wegens deelneming aan de be
kendmaking van een geschrift met 
een strafbare inhoud, maar wegens 
overtreding van artikel 1 van de be-
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sluitwet van 29 december 1945, door 
mee te helpen aan een aanplakactie 
op een door die besluitwet verboden 
plaats, namelijk op een paal van 
een verkeerslicht; dat de rechter bij 
wie een dergelijke vervolging was 
ingesteld, zich derhalve niet uit te 
spreken had over het strafbaar ka
rakter van de in die aanplakbiljet
ten verkondigde gedachten, maar 
enkel diende vast te stellen dat de 
aanplakking was geschied op een 
plaats waar zulks verboden is door 
de besluitwet van 29 december 1945; 

Dat het bestreden vonnis derhal
ve, door erop te wijzen dat de poli
tierechtbank zich terecht bevoegd 
had verklaard om kennis te nemen 
van het aan eiser ten laste gelegde 
feit dat geen persmisdrijf oplevert, 
naar recht verantwoord is; 

Dat het middel in dat opzicht faalt 
naar recht; 

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

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

9 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
E. Demez, Brussel. 

Nr. 78 

2• KAMER - 9 oktober 1985 

STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE ORDE-

HEID OM DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE 
HERSTELLEN - WIJZE WAAROP DIE VORDE
RING WORDT INGESTELD. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
voor op welke wijze de gemachtigde 
ambtenaar of het college van burge
meester en schepenen de vordering tot 
herstel van de plaats in de vorige staat 
moet instellen, wanneer het werk zon
der bouwvergunning is uitgevoerd; het 
is voldoende dat een van de daartoe 
wettelijk bevoegde administratieve 
autoriteiten zijn wil duidelijk te ken
nen geeft (1). 

(TALAMINI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4429) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 mei 1985 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 65, §§ 1 en 2, van 
de wet van 29 maart 1962 houdende or
ganisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, gewijzigd bij artikel 
21 van de wet van 22 december 1970, 
overgenomen in artikel 97, § 1, van het 
besluit van de Waalse Gewestexecutieve 
van 14 mei 1984 tot codificatie van de 
wetgevende en verordenende bepalingen 
betreffende de stedebouw en de ruimte
lijke ordening van toepassing op het 
Waalse Gewest, 1138, 2•, en 2 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, dat op dit punt de 
beslissing van de eerste rechter beves
tigt, « beveelt de plaats binnen het jaar 
in de vorige staat te herstellen, bij niet
uitvoering waarvan binnen de gestelde 
termijn de gemachtigde ambtenaar en 
het college worden gemachtigd van 
ambtswege in de uitvoering ervan te 
voorzien, en beklaagde veroordeelt in de 
daaraan verbonden kosten, met aftrek 
van de verkoopprijs van de materialen 
en voorwerpen op vertoon van een staat, 
begroot en invorderbaar verklaard door 
de beslagrechter "• hoewel uit de rechts
pleging of de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat zo
danige vordering is ingesteld; dat het ar-

NING EN STEDEBOUW, ART. 65 - VORDERING (1) Cass., 25 april 1984, A.R. nr. 3504 
VAN DE BEVOEGDE ADMINISTRATIEVE OVER- (A.C., 1983-84, nr. 492). 
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rest zich aldus over niet gevorderde za
ken heeft uitgesproken, 

terwijl het herstel van de plaats in de 
vorige staat enkel kan worden bevolen 
op vordering van de gemachtigde ambte
naar of van het college van burgemees
ter en schepenen; het arrest bijgevolg 
de in het middel aangegeven bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat artikel 65 van 
de wet van 29 maart 1962, gewijzigd 
bij artikel 21 van de wet van 22 de
cember 1970 het aan de gemachtig
de ambtenaar of aan het college van 
burgemeester en schepenen overlaat 
te oordelen of er gronden bestaan 
om het herstel van de plaats in de 
vorige staat te vorderen voor het 
strafgerecht; dat geen enkele wette
lijke bepaling die vordering onder
werpt aan bijzondere vormen; dat 
het volstaat dat een van de wettelijk 
gemachtigde overheden daartoe dui
delijk haar wil te kennen geeft; 

Overwegende dat ten deze uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat zodanige 
vordering bij een aan de procureur 
des Konings te Bergen gericht 
schrijven van 7 januari 1982 is inge
steld door de directeur van het Be
stuur van Stedebouw en Ruimtelijke 
Ordening van de provincie Henegou
wen, die gemachtigd is voor de toe
passing van artikel 65 van de wet 
van 29 maart 1962 krachtens artikel 
5, 2°, van het ministerieel besluit 
van 11 maart 1980 houdende 
machtsoverdracht, voor het W aalse 
Gewest, vanwege de minister of de 
staatssekretaris inzake ruimtelijke 
ordening en stedebouw, en aanwij
zing van de gemachtigde ambtena
ren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiEHe of op straffe van nietigheid 

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

9 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Schrevens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Helvetius - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. F. Daout, Bergen. 

Nr. 79 

2' KAMER - 9 oktober 1985 

1° TAALGEBRUIK- STRAFZAKEN- CAS
SATIEBEROEP - MEMORIE GESTELD IN EEN 
ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN 
BESLISSINGEN - NIETIGHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VORM - MEMORIE - MEMO
RIE GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE · 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING - NIETIG
HEID. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6, 3, E - SCHENDING - BEGRIP. 

1° en 2° Nietig is de tot staving van een 
cassatieberoep in strafzaken neerge
legde memorie, die is gesteld in een 
andere taal dan die van de bestreden 
beslissing (1). (Artt. 27 en 40 Taalwet 
Gerechtszaken.) 

3• Schending van het Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, inz. van art. 6.3, 
e, van dit Verdrag, valt niet af te lei
den uit de enkele omstandigheid dat 
geschriften die de beschuldigde of de 
beklaagde ter griffie van het Hoi heeft 
neergelegd of naar die griffie heeft ge
zonden en die als memories worden 
aangemerkt, met toepassing van de 
nationale Taalwet in Gerechtszaken 
nietig zijn verklaard doordat zij in een 
andere taal zijn gesteld dan die van de 
bestreden beslissing (2). (Artt. 27 en 40 
Taalwet Gerechtszaken 15 juni 1935.) 

voorgeschreven rechtsvormen in 1----------------
acht zijn genomen en de b!i!slissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; . 

(1) en (2) Cass., 8 feb. 1984, A.R. nr. 3358 
(A.C., 1983-84, nr. 309). 
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(LEPORIERE) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 4542) 

HET HOF; - I. Op de voorziening 
van 21 juni 1985 : 

Overwegende dat eiser niet aan
geeft tegen welke beslissing de voor
ziening gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening van 26 juni 
1985: 

Gelet op het bestreden arrest, op 
26 juni 1985 door het Hof van Be
roep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat artikel 27 van 
de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik ter talen in gerechtszaken be
paalt dat « indien de bestreden be
slissing in het Frans of in het 
Nederlands werd gewezen, de 
rechtspleging v66r het Hof van Ver
breking wordt gevoerd in de taal 
van die beslissing »; dat, volgens ar
tikel 40 van die wet, deze regel op 
straffe van nietigheid is voorge
schreven; 

Overwegende dat de beslissing in 
deze zaak in het Frans is gewezen; 

Dat eiser, die verklaard heeft de 
gebezigde taal niet te verstaan of 
niet te spreken, overeenkomstig ar
tikel 6, § 3, e, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, met name tijdens de rechtsple
ging voor het hof van beroep, koste
loos werd bijgestaan door een tolk; 

Overwegende dat op 26 juni 1985 
op de griffie van de gevangenis te 
Sint-Gillis een geschrift is ingediend 
dat dagtekent van dezelfde dag en 
dat in een andere taal dan die van 
de rechtspleging is gesteld; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat eiser om de bijstand van een 
tolk of een vertaler heeft verzocht 

om zijn geschrift op te maken in de 
taal van de bestreden beslissing; 

Dat dit geschrift nietig is; 
Overwegende dat het Hof ambts

halve de regelmatigheid van de 
rechtspleging en de wettigheid van 
de beslissing onderzocht; 

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; 

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

9 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 80 

2• KAMER - 9 oktober 198~ 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VER
WIJZING VAN EEN VERDACHTE NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK WEGENS EEN WAN
BEDRLJF - TWEEDE BESCHIKKING TOT VER
WIJZING WEGENS HETZELFDE, ALS MISDAAD 
OMSCHREVEN FElT- HOF VAN BEROEP DAT 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - VERNIETI
GING VAN BEIDE BESCHIKKINGEN- VERWIJ
ZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN BUI
TENVERVOLGINGSTELLING - TWEEDE BE
SCHIKKING WAARBIJ DE VERDACHTE WE
GENS HETZELFDE FElT EN ZONDER VAST
STELLING VAN NIEUWE BEZWAREN NAAR DE 
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CORRECTlONELE RECHTBANK WORDT VER
WEZEN- HOF VAN BEROEP DAT ZlCH OP DIE 
GROND NIET BEVOEGD VERKLAART - VER
NIETlGING VAN DE TWEEDE BESCHlKKlNG 
EN VAN HET ARREST VAN HET HOF VAN BE
ROEP- VERWIJZlNG NAAR DE KAMER VAN 
lNBESCHULDlGlNGSTELLING. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
SCHlKKlNG TOT VERWlJZING VAN EEN VER
DACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK - TWEEDE BESCH!KKlNG TOT VERWIJ
ZING VAN DIE VERDACHTE WEGENS HET
ZELFDE FElT - ONWETTlG. 

4° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE

SCHlKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTEL
LING - TWEEDE BESCHlKKlNG WAARBlJ 
VERDACHTE WEGENS HETZELFDE FElT NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT 
VERWEZEN - GEEN VASTSTELLlNG VAN 
NIEUWE BEZWAREN- ONWETTIG. 

5° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
SCHlKKING TOT VERWlJZING NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK - NIET ONWET

TIG WAT DE BEVOEGDHEID BETREFT - AAN
HANGIGMAKlNG BlJ HET VONNISGERECHT -
BESLISSING WAARVAN DE GEVOLGEN BLIJ
VEN BESTAAN ZOLANG ZE NIET DOOR HET 
HOF VAN CASSATIE IS VERNIETIGD. 

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BESCHIK
KING TOT VERWIJZlNG NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK DIE OM EEN ANDERE RE
DEN DAN WEGENS ONBEVOEGDHEID ONWET
TIG IS - VONNISGERECHT DAT ZICH ONBE
VOEGD VERKLAART OP GROND VAN DIE 
ONWETTIGHEID - ONWETTIG. 

1" Wanneer de raadkamer in een eerste 
beschikking een verdachte naar de 
correctionele rechtbank heeft verwe
zen wegens oplichting, die verdachte 
bij een tweede beschikking opnieuw is 
verwezen wegens valsheid in geschrif
ten en gebruik van valse stukken en 
het hof van beroep zich op grand van 
de vaststelling dat die misdrijven een 
geheel vormen, niet bevoegd verklaart 

mag verwijzen, gaat .het Hof, op een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied, 
na of de beschikkingen en het arrest 
in kracht van gewijsde zijn gegaan en 
of het aan de verdachte verweten feit 
een misdaad lijkt te zijn; zo ja, vernie
tigt het de beide beschikkingen en ver
wijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling (1). 

2" Wanneer de raadkamer in een eerste 
beschikking heeft verklaard dat er 
geen gronden bestaan om de verdachte 
wegens oplichting te vervolgen, wan
neer die verdachte bij een tweede be
schikking naar de correctionele recht
bank is verwezen wegens valsheid in 
geschriften en gebri.Iik van valse stuk
ken en het hoi van beroep zich op 
grand van de vaststelling dat die mis
drijven een geheel vormen, niet be
voegd verklaart om ervan kennis te 
nemen omdat in de beschikking van 
verwijzing die op een beschikking van 
buitenvervolgingstelling volgt, niet het 
bestaan van nieuwe bezwaren wordt 
vastgesteld, gaat het Hof, op een ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, na 
of de beslissingen in kracht van ge
wijsde zijn gegaan en of de feiten een 
geheel lijken te vormen; zo ja, vernie
tigt het de tweede beschikking alsook 
het arrest van het hof van beroep en 
verwijst het de zaak naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

3" Wanneer de raadkamer een beschik
king heeft gewezen waarbij de ver
dachte naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen, dan kan zij niet voor 
de tweede maal wegens datzelfde feit 
een beschikking wijzen als de eerste 
nag niet op wettige wijze nietig ver
klaard is (2). 

4" Wanneer de raadkamer een beschik
king van buitenvervolgingstelling heeft 
gewezen, dan kan zij de verdachte, 
niet wegens hetzelfde feit en zonder 
het bestaan van nieuwe bezwaren vast 
te stellen, verwijzen naar de correctio
nele rechtbank (3). 

om kennis te nemen van het feit, zoals 1------------------
het in de eerste beschikking is om
schreven en dat in werkelijkheid een 
niet gecorrectionaliseerde misdaad is, 
en verklaart dat de zaak ingevolge de 
tweede beschikking niet rechtsgeldig 
aanhangig is gemaakt, nu het onder
zoeksgerecht een verdachte niet voor 
de tweede maal wegens hetzelfde feit 

(1) Cass., 13 aug. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 700) 
en 16 maart 1982, A.R. nr. 7213 (ibid., 1981-82, 
nr. 421). 

(2) Cass., 16 maart 1982, A.R. nr. 7213 
(A.C., 1981-82, nr. 421). 

(3) Zie Cass., 5 maart 1951 (Bull. en 
Pas., 1951, I, 455). 
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5• De beschikking waarbij de raadkamer 
de verdachte naar · de correctionele 
rechtbank verwijst, maakt de zaak bij 
deze rechtbank aanhangig in zoverre 
zij geen onwettigheid bevat wat de 
bevoegdheid betreft, e_n de gevolgen er
van blijven bestaan zolang· zij niet 
door het Hof van Cas$atie vernietigd is 
(4). 

6• Onwettig is de beslissing waarbij het 
vonnisgerecht zich · onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de lei
ten die bij het gerecht aanhangig zijn 
gemaakt door een b~schikking van de 
raadkamer, als het die onbevoegdver
klaring grondt op een onwettigheid die 
geen verband houdi' met de bevoegd
heid (5). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 

BEROEP TE LUIK IN ZAKE CASPARY, RENAUD, 

VITALI) 

dachten Jean-Claude Caspary, Guy 
Renaud en Lydia Vitali naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwezen 
ter zake dat ze, op dezelfde tijdstip
pen en op dezelfde plaatsen, als da
ders of mededaders : a) valsheden in 
geschriften hebben gepleegd, ten de
ze 22 postcheques hebben vervalst 
en gebruik hebben gemaakt van de 
valse akten of valse stukken, weten
de dat ze vals waren, en b) 22 post
cheques hebben uitgegeven zonder 
toereikende en beschikbare dekking; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen, bij vonnis van 
28 november 1984, Lydia Vitali heeft 
vrijgesproken en Jean-Claude Cas
pary en Guy Renaud heeft veroor
deeld wegens oplichting, valsheid in 
geschriften, gebruik van valse stuk
ken en uitgifte van cheques zonder 
dekking; 

Overwegende dat het Hof van Be-
ARREST ( vertaling) roep te Luik, rechtdoende op het ho-

(A.R. nr. 4558) ger beroep van het openbaar m1nis
terie tegen de drie beklaagden, bij 

HET HOF; - Gelet op het ver- arrest van 28 maart 1985, vaststelt 
zoekschrift tot regeling van rechts- « dat het aan de beklaagden ten las
gebied, op 19 juli 1985 ingediend te gelegde wanbedrijf oplichting niet 
door de procureur-generaal bij het kon worden gepleegd zonder listige 
Hof van Beroep te Luik; kunstgrepen, ten deze zonder de 

Overwegende dat, enerzijds, de door Caspary, Renaud en Vitali ge
raadkamer van de Rechtbank van pleegde valsheden; ... dat er derhal
Eerste Aanleg te Aarlen, bij be- ve onsplitsbaarheid bestond tussen 
schikking van 11 oktober 1983 : de telastlegging van oplichting, zoals 
1) Jean-Claude Caspary en Guy Re- ze ten laste van Caspary en Renaud 
naud naar de correctionele recht- is omschreven in de beschikking 
bank heeft verwezen ter zake dat van verwijzing van 11 oktober 1983, 
ze, op 18 en 19 november 1982, in en de telastleggingen van valsheid, 
het gerechtelijk arrondissement gebruik van valse stukken en uitgif
Aarlen en, in samenhang, elders in te van ongedekte cheques, welke fei
het Rijk, als daders of mededaders ten op dat tijdstip, althans ten aan
de Regie der Posterijen hebben op- zien van de twee eerstgenoemden, 
gelicht, en 2) zegt dat er geen grond-. nog niet gecorrectionaliseerd waren 
en waren om Lydia Vitali deswege ... dat de Correctionele Rechtbank te 
te vervolgen; Aarlen zich onbevoegd moest ver-

Overwegende dat, anderzijds, de- klaren om de aan haar voorgelegde 
zelfde raadkamer, bij beschikking telastleggingen te onderzoeken ... 
van 24 januari 1984, na aanneming dat de feiten die in de beschikking 
van verzachtende omstandigheden van 11 oktober 1983 als "oplichting" 
voor de telastlegging a, dezelfde ver- zijn omschreven en die waaraan in 
----------------1 de beschikking van 24 januari 1984 

( 4) en (5) Cass., 27 april 1976 (A. C., 1976, 
967); zie Cass., 27 maart 1985, A.R. nr. 4081 
(ibid, 1984-85, nr. 456). 

de kwalificatie " valsheid, gebruik 
van valse stukken en uitgifte of 
overdracht van cheques zonder dek-
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king " is gegeven, dezelfde feiten 
zijn en zowel de wanbedrijven op
lichting en uitgifte of overdracht 
van ongedekte cheques als de mis
daden, omschreven in de artikelen 
193, 196, 197, 213 en 214 van het 
Strafwetboek, opleveren ... dat, der
halve, de beschikking van 11 okto
ber 1983 waarbij de verdachten Cas
pary en Renaud wegens die feiten 
naar de correctionele rechtbank 
worden verwezen zonder dat ver
zachtende omstandigheden worden 
opgegeven, de zaak niet rechtsgeldig 
aanhangig kon maken bij dat 
rechtscollege ... dat voor het overige 
de beschikking van 11 oktober 1983 
waarbij de verdachte Vitali buiten 
vervolging werd gesteld uit hoofde 
van oplichting en de beschikking 
van 24 januari 1984 waarbij ze naar 
de correctionele rechtbank werd ver
wezen wegens valsheid, gebruik van 
valse stukken en uitgifte of over
dracht van cheques zonder dekking 
tegenstrijdig zijn, vermits ze op de
zelfde feiten betrekking hebben ... 
dat de raadkamer, nu ze met de niet 
wettig ongeldig verklaarde beschik
king haar rechtsmacht volledig had 
uitgeoefend, niet opnieuw dezelfde 
feiten ten laste van dezelfde ver
dachten en zeker niet, ten deze, fei
ten waarvoor ten aanzien van Vitali 
en bij ontstentenis van nieuwe gege
vens een beschikking van buitenver
volgingstelling was gegeven, voor 
het vonnisgerecht kon brengen »; 
dat het hof van beroep het bestre
den vonnis heeft vernietigd, zich 
niet bevoegd heeft verklaard en de 
zaak naar de procureur-generaal 
heeft verwezen; 

Overwegende dat de beschikkin
gen van de raadkamer, enerzijds, en 
het arrest van het Hof van Beroep 
te Luik, anderzijds, in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
strijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de loop van 
het gerecht belemmert; dat er der
halve grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied; 

Overwegende dat de feiten die in 
de beschikking van 11 oktober 1983 

als « · oplichting » zijn omschreven 
en die waaraan in de beschikking 
van 24 januari 1984 de kwalificatie 
« valsheid en gebruik van . valse 
stukken » is gegeven, dezelfde schij
nen te zijn en de misdaden opleve
ren die zijn omschreven in de arti
kelen 193, 196, 197, 213 en 214 van 
het Strafwetboek; 

Overwegende dat de beschikking 
van 11 oktober 1983 waarbij de ver
dachten Jean-Claude Caspary en 
Guy Renaud wegens die feiten naar 
de correctionele rechtbank worden 
verwezen, zonder dat verzachtende 
omstandigheden worden opgegeven, 
de zaak niet rechtsgeldig aanhangig 
kon maken bij dat rechtscollege; dat 
de raadkamer, nu ze met deze, niet 
wettig ongeldig verklaarde be
schikking haar rechtsmacht volledig 
had uitgeoefend, niet dezelfde feiten 
ten laste van dezelfde verdachten 
kon brengen voor het vonnisgerecht; 
dat het Hof van Beroep te Luik zich 
terecht niet bevoegd heeft verklaard 
om in de stand van het geding ken
nis te nemen van de aan de be
klaagden Jean-Claude Caspary. en 
Guy Renaud ten laste gelegde fei
ten; 

Overwegende dat de beschikking 
van 24 januari 1984 die, zonder het 
bestaan van nieuwe bezwaren vast 
te stellen, de verdachte Lydia Vitali 
naar de correctionele rechtbank ver
wijst wegens feiten die dezelfde 
schijnen te zijn als die waarvoor ze 
bij beschikking van 11 oktober 1983 
buiten vervolging was gesteld, 
onwettig is, daar ze artikel 246 van 
het Wetboek van Strafvordering 
schendt; 

Overwegende dat de beschikking 
waarbij de raadkamer een verdach
te naar de correctionele rechtbank 
verwijst, de zaak aanhangig maakt 
bij die rechtbank, voor zover ze om 
bevoegdheidsredenen niet onwettig 
is; dat ze gevolgeri heeft zolang ze 
niet door het Hof van Casstie wordt 
vernietigd; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het zich niet bevoegd ver
klaart op grond dat de beschikking 
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van verwijzing die volgde op een be
schikking van buitenvervolging
stelling, niet het bestaan van nieu
we bezwaren vaststelde en nu het 
geen uitspraak wil doen in de zaak 
van Lydia Vitali, die beslissing 
grondt op een niet met de bevoegd
heid verband houd(mde onwettig
heid van de beschikking van de 
raadkamer; 

Dat die beslissing derhalve even
eens onwettig is wegens machts
overschrijding; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernie
tigt: 1) het arrest van 28 maart 1985 
van het Hof van Beroep te Luik, in 
zoverre het uitspraak doet in de 
zaak Lydia Vitali, 2) de op 11 okto
ber 1983 en 24 januari 1984 gewezen 
beschikkingen van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Aarlen, behalve in zoverre de 
beschikking van 11 oktober 1983 
zegt dat er geen gronden zijn om 
Lydia Vitali te vervolgen; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ar
rest en van de beschikkingen die al
dus worden vernietigd; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling. 

9 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 81 

2' KAMER - 9 oktober 1985 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - VONNIS 
NIET AAN DE BEKLAAGDE IN PERSOON BETE
KEND - GEVOLG. 

2° HOGER BEROEP - TERMIJN - STRAF
ZAKEN - VERSTEKVONNIS - BETEKENING 
GEDAAN OVEREENKOMSTIG ART. 40 GER.W. -
HOGER BEROEP VAN DE VEROORDEELDE NA 
HET VERSTRIJKEN VAN DE BIJ ART. 203, § 1, 
SV. GESTELDE TERMIJN - NIET ONTVANKE· 
LIJK. 

1" Wanneer een bij verstek gewezen von
nis, waartegen een recbtsmiddel voor 
de beklaagde openstaat, regelmatig is 
betekend, maar niet aan de beklaagde 
in persoon, verkrijgt dat vonnis, b1j 
bet verstrijken van de gewone verzet
termijn, kracbt van gew1jsde, onder de 
ontbindende voorwaarde dat daartegen 
binnen de buitengewone verzettermijn 
een ontvankelijk verklaard verzet 
wordt aangetekend (1). (Art. 187, twee
de en derde lid Sv.) 

2" Niet ontvankelijk is bet boger beroep 
van de veroordeelde tegen een over
eenkomstig art. 40 Ger. W. betekend 
verstekvonnis van de correctionele 
recbtbank, als dat boger beroep is 
ingesteld na bet verstrijken van de ter
mijn van art. 203, § 1, Sv. (2). 

(VAN HESTE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4606) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 187 van het Wet
hoek van Strafvordering, 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en van het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser niet ontvankelijk verklaart op 
grond dat artikel 187 van het Wetboek 
van Strafvordering, dat de buitengewone 
termij n bepaalt, enkel op het verzet en 
niet op het recht van hoger beroep van 
toepassing is, 

terwijl eiser ten deze niet meer de 
mogelijkheid had om in verzet te komen, 

(1) Cass., 23 juni 1982, A.R. nr. 2408 
(A.C., 1981-82, nr. 638). 

(2) Cass., 12 jan. 1976 (A.C., 1976, 535). 
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vermits het verstekvonnis waarbij hij 
werd veroordeeld, reeds op verzet was 
gewezen en dat dus enkel hoger beroep 
openstond; de tekst zelf van artikel 187 
van het Wetboek van Strafvordering wel
iswaar de buitengewone termijn om te
gen een verstekvonnis op te komen, en
kel bepaalt voor het verzet, maar het 
duidelijk de bedoeling van de wetgever 
was een verlengde termijn van verhaal 
in te voeren wanneer een vonnis bij ver
stek werd gewezen en de betekening 
niet aan de veroordeelde in persoon is 
geschied; die tekst, bij analogie, van toe
passing is op het recht van hoger beroep, 
wanneer verzet niet meer mogelijk is, 
het vonnis bij verstek is gewezen en niet 
meer vatbaar is voor verzet; het hier zo
wel gaat om de eerbiediging van het 
recht van verdediging als om de eenvou
dige toepassing van de wet van 9 maart 
1908 die immers moet worden toegepast 
overeenkomstig de geest van de wet en 
het. door de wetgever beoogde doel; ten
slotte de door het arrest aanvaarde 
oplossing, namelijk dat de buitengewone 
termijn, waarvan sprake in artikel 187 
van het Wetboek van Strafvordering, 
niet mag worden toegepast, in strijd is 
met artikel 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden volgens 
hetwelk een ieder recht heeft op een eer
lijke behandeling van zijn zaak; het im
mers niet eerlijk is dat de wet aan de 
verdachte het recht toekent om verstek 
te laten gaan, terwijl de openbare partij, 
zonder ernstige pogingen te doen om de 
verblijfplaats van de veroordeelde te we
ten te komen, het veroordelend vonnis 
aan zichzelf betekent zonder het ter ken
nis te brengen van de verstekdoende ver
oordeelde en zonder dat laatstgenoemde 
een buitengewone termijn krijgt om te
gen dat vonnis op te komen, wanneer 
verzet niet meer mogelijk is; het arrest 
bijgevolg artikel 187 van het Wetboek 
van Strafvordering schendt, alsmede de 
algemene beginselen van het recht van 
verdediging en artikel 6 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat het hoger beroep tegen het 
ten aanzien van eiser bij verstek ge
wezen vonnis van 10 december 1982 
van de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi is ingesteld op 29 april 
1985, dat is meer dan vijftien dagen 
na de betekening van het verstek
vonnis, welke betekening is ge-

schied op 31 december 1982, over
eenkomstig artikel 40 van het Ge
rechtelijk Wetboek, dat eiser die op 
dat tijdstip in Belgie noch in het 
buitenland een gekende woonplaats, 
verblijfplaats of gekozen woonplaats 
had, door zijn nalatigheid niet was 
ingeschreven in de bevolkingsregis
ters en dat uit zijn verklaringen 
blijkt dat hij het grondgebied opzet
telijk had verlaten om zich te ont
trekken aan de tegen hem ingestel
de vervolgingen; dat het arrest op 
grond daarvan beslist dat het hoger 
beroep laattijdig en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, als het vonnis 
bij verstek is gewezen, de veroor
deelde krachtens artikel 203, § 1, 
van het Wetboek van Strafvordering 
hoger beroep kan instellen vanaf de 
uitspraak tot het verstrijken van de 
vijftiende dag na de dag van de re
gelmatige betekening en dat die ter
mijn op straffe van verval is voorge
schreven; 

Overwegende dat, zo uit artikel 
187, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering blijkt dat een bij 
verstek gewezen vonnis dat niet aan 
de veroordeelde in persoon is bete
kend, te zijnen aanzien kracht van 
gewijsde verkrijgt bij het verstrij
ken van de gewone verzettermijn en 
van de termijn van hoger beroep, 
tenzij tijdens de buitengewone ter
mijn van verzet, als bedoeld in die 
wetsbepaling, verzet wordt ingesteld 
dat ontvankelijk wordt verklaard, 
artikel 187, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering niets uit
staande heeft met het recht om in 
hoger beroep te komen tegen von
nissen van de politie- en de correc
tionele rechtbanken; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben aangegeven dat de beteke
ning van het verstekvonnis was ge
schied op 31 december 1982, dat op 
de gronden die het vermeldt de be
tekening, overeenkomstig artikel 40 
van het Gerechtelijk Wetboek, is ge
schied aan de procureur des Ko
nings, daar ze niet kon gebeuren 
aan de veroordeelde in persoon of 
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aan zijn woonplaats, en na op grond 
van een onaantastbare beoordeling 
in feite te hebben vastgesteld dat 
het niet is bewezen dat eiser door 
overmacht verhinderd was hoger be
roep in te stellen binnen de wette
lijke termijn, wettig het hoger be
roep laattijdig en bijgevolg niet 
ontvankelijk verklaart; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende voor het overige dat 
uit de enkele omstandigheid dat het 
hof van beroep de beslissing grondt 
op de door eiser betwiste regels 
voor de toepassing van een wetsbe
paling waarover eiser vrijelijk ver
weer heeft kunnen voeren, geen 
miskenning van eisers recht van 
verdediging en van zijn recht op 
eerlijke behandeling van zijn zaak 
kan worden ~geleid; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen h1 acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

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

9 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. R. Hougardy, 
Charleroi. 

Nr. 82 

1' KAMER - 10 oktober 1985 

2° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
. KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) -

TERMIJN VAN ZESTIG DAGEN VOORGESCHRE
VEN BIJ ART. 16 M.B. VAN 14 OKT. 1964 AAN
GAANDE DE ADMINISTRATIEVE EN TECH
NISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN DIE 
HET ALGEMEEN LASTENKOHIER VAN DE 
OVEREENKOMSTEN VAN DE STAAT UITMA
KEN - BEREKENING VAN DE TERMIJN. 

1 o De regel volgens welke, wanneer de 
vervaldag van een termijn een zater
dag, een zondag of een wettelijke 
feestdag is, die vervaldag op de eerst
komende werkdag wordt verplaatst, 
vormt geen algemeen rechtsbeginsel. 

2° De termijn van zestig kalenderdagen 
na de voorlopige oplevering van de ge
zamenlijke werken, bedoeld in art. 16 
M.B. van 14 okt. 1964 aangaande de 
administratieve en technische contrac
tuele bepalingen die het algemeen las
tenkohier van de overeenkomsten van 
de Staat uitmaken, is een vervalter
mijn waarvan het verloop verval van 
het recht zelf meebrengt, zonder dat 
de vervaldag, indien hij op een zater
dag, een zondag of een wettelijke 
feestdag valt, kan worden verplaatst 
op de eerstvolgende werkdag, daar art. 
53, tweede lid, Ger. W. niet van toepas
sing is (1). 

(ENTREPRISES GENERALES LOUIS DUCHENE 
N.V. T. INTERCOMMUNALE MIXTE SOCIETE PRO

VINCIALE D'INDUSTRIALISATION C.V.) 

ARREST ( verta/ing) 

(A.R. nr. 7277) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16, inzonderheid A, 
B en D, van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964 aangaande de adminis
tratieve en technische contractuele bepa
lingen die het algemeen lastenkohier 
van de overeenkomsten van de Staat uit
maken, 2, 52, eerste lid, en 53 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel krachtens hetwelk, 
wanneer de laatste dag van een wette
lijke of reglementaire termijn voor het 

1° RECHTSBEGINSELEN 
NE) - BEGRIP 

(ALGEME-~--------------------------
(1) Zie Cass., 6 nov 1974 (A.C., 1975, 312). 
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verricbten van een bandeling een zater
dag, een zondag of een wettelijke feest
dag is, de vervaldag verplaatst wordt op 
de eerstvolgende werkdag, 

doordat bet arrest, na te hebben vast
gesteld: 1) dat eiseres voor rekening van 
verweerster, opdrachtgever, werke? 
heeft uitgevoerd voor de spooraanslul
ting van het industrieterrein van Her
malle-sous-Huy; dat de contractuele ter
mijn voor de werken 300 werkdagen 
bedroeg; dat die termijn met 241 dagen 
werd verlengd om er uiteindelijk 541 
werkdagen van te maken, waarvan ?29 
dagen verbruikt zijn; dat de voorloptge 
oplevering op 21 februari 1978 beeft 
plaatsgehad; 2) dat eiseres, bij dagvaar
ding van 19 februari 1979, van verweer
ster vergoeding heeft gei!ist voor de 
schade die zij zou geleden hebben ten 
gevolge van feiten die, volgens baar, te 
wijten zijn aan verweerster ten persoon
lijke titel of als aansprakelijke voor haar 
uitvoeringspersoneel, zoals de maker van 
bet antwerp, Ieider van de werken, de 
vennootschap Coppee, hetzij ten gevolge 
van buitengewone en onvoorziene om
standigbeden, in de zin van artikel 16-B 
van bet ministerieel besluit van 14 okto
ber 1964 dat van toepassing is verklaard 
door bet algemeen lastenkobier; 3) dat, 
krachtens artikel 16-B van bet ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964, de 
klacbt van de aannemer, op straffe van 
verval, schriftelijk moet worden inge
diend ten laatste zestig kalenderdagen 
na de voorlopige oplevering van de geza
menlijke werken; dat, ten deze, de laat
ste dag van die termijn 22 april 1978 
was· dat eiseres baar klacbt aan ver
wee~ster beeft doen toekomen bij ter 
post aangetekende zending van 20 april 
1978; dat verweerster ecbter beweert dat 
zij bet verzoek pas op 24 april 1978 heeft 
ontvangen, beslist dat krachtens artikel 
16-D van voormeld ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964, dat op de litigieuze 
overeenkomst toepasselijk is krachtens 
het algemeen lastenkohier ervan, de 
klacht van eiseres op 22 april 1978 had 
moeten ingediend zijn en aldus de stel
ling van eiseres verwerpt, volgens welke 
22 april 1978 een zaterdag was en « geen 
werkdag zijnde, de vervaldag moet wor
den verplaatst op de eerstvolgende werk
dag, te weten op maandag 24 april 
1978 », op grond dat de termijn om de 
klacht van de aannemer in te dienen « in 
kalenderdagen » is aangegeven, zodat 
« in die termijn, aile dagen meetellen, 
ongeacht of bet werkdagen zijn of niet •, 

terwijl, naar luid van artikel 16-D, van 
voormeld ministerieel besluit van 14 ok
tober 1964 », de klachten en verzoeken 
van de aannemer, op straffe van verval, 
schriftelijk moeten worden ingediend 
binnen onderstaande termijnen : ... 2" om 
schadeloosstelling te verkrijgen, ten laat
ste zestig kalenderdagen na de voorlopi
ge oplevering van de gezamenlijke wer
ken ... »; de verwijzing naar « kalender
dagen » niets meer betekent dan wat 
artikel. 52, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt, namelijk dat de 
termijn « alle dagen omvat, ook de zater
dag, de zondag 'en de wettelijke feestda
gen »; de verwijzing naar « kalenderda
gen • in bedoeld artikel 16-D te verkla
ren is door bet felt dat bepaalde in dat 
ministerieel besluit bedoelde termijnen 
in werkdagen zijn aang«:!geven • (zie arti
kel 28, 2", van het besluit, betreffende 
het geval waarin de uitvoeringstermijn 
in werkdagen is aangegeven); de bij arti
kel 16-D vastgestelde termijn, bij ont
stentenis van andersluidende bepaling, 
overeenkomstig de artikelen 52, eerste 
lid, en 53 van het Gerechtelijk Wetboek 
moet worden gerekend; hij dus moet 
worden gerekend vanaf de dag na die 
van de akte welke hem doet ingaan en 
aile dagen omvat, ook de zaterdag, de 
zondag en de wettelijke feestdagen; de 
vervaldag in de termijn is begrepen; 
evenwel, luidens artikel 53 van het Ge
rechtelijk Wetboek, wanneer die dag een 
zaterdag, een zondag of een wettelijke 
feestdag is, de vervaldag op de eerstvol
gende werkdag wordt verplaatst; die re
gels, krachtens artikel 2 van het Gerech
telijk Wetboek, van toepassing zijn op 
aile rechtsplegingen en moeten worden 
beschouwd als een bekrachtiging van de 
algemene rechtsbeginselen inzake bere
kening van de wettelijke of reglementai
re termijnen; waaruit volgt dat bet arrest 
de in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen en algemeen rechtsbeginsel 
schendt: 

Overwegende dat, wanneer de' ver~ 
valdag een zaterdag, een zondag of 
een wettelijke feestdag is, de ver
plaatsing van die ver\Taldag op de 
eerstkomende werkdag geen alge
meen rechtsbeginsel is; 

Dat het middel, in zoverre het dit 
zogenaamde beginsel aanvoert, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat de in hoofdstuk 
VIII van het eerste deel van het _Ge
rechtelijk Wetboek inzake termijnen 
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gestelde regels enkel gelden voor de 
proceshandelingen; 

Overwegende dat de klacht, die ei
seres als aannemer tegen verweer
ster heeft ingediend om krachtens 
artikel 16 van het ministerieel be
sluit van 14 oktober 1964, schade
loosstelling te bekomen, geen pro
ceshandeling is; 

Dat de bij voormeld artikel voor
geschreven termijn van zestig ka
lenderdagen na de voorlopige ople
vering van de gezamenlijke werken 
een fatale termijn is waarvan het 
verloop verval van het recht zelf 
meebrengt, zonder dat de vervaldag, 
indien hij op een zaterdag, een zon
dag of een wettelijke feestdag valt, 
kan worden verplaatst op de eerst
volgende werkdag, daar artikel 53, 
tweede lid, van bet Gerechtelijk 
Wetboek niet van toepassing is; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

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

10 oktober 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter: de h. Bosly, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Kirkpatrick. 

Nr. 83 

1' KAMER - 10 oktober 1985 

ERFENISSEN - BURGERLIJK WETBOEK, 

ARTT. 794 EN 801- VOORRECHT VAN BOEDEL
BESCHRIJVING - VERZUIM OF ONJUISTHEID 
IN DE BOEDELBESCHRIJVING - GEVOLGEN. 

Verzuim of onjuistheid van de boedelbe
schrijving welke een onder voorrecht 
aanvaardende erfgenaam heeft doen 

opmaken, leiden slechts tot verval van 
het voorrecht van boedelbeschrijving 
als de erfgenaam wetens en willens en 
te kwader trouw heeft gehandeld (1). 
(Artt. 794 en 801 B.W.) 

(GILLET T. , OMNIUM COMMERCIAL ., N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7292) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 794, 801, 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat, na in een eerste arrest van 6 
november 1982 te hebben vastgesteld dat 
• (eiser) de enige erfgenaam is die de na
latenschap van zijn vader, wijlen Henri 
Leon Gillet, niet heeft verworpen; dat de 
weduwe van laatstgenoemde zowel de 
nalatenschap als de gemeenschap die 
met de overledene bestond, heeft verwor
pen; dat (eiser) de nalatenschap van zijn 
vader onder voorrecht van boedelbe
schrijving heeft aanvaard bij verklaring 
die op 16 oktober 1974 ter griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik is 
gedaan en op 22 oktober van hetzelfde 
jaar in de bijlage tot het Belgisch Staats
blad is bekendgemaakt; ... (dat eiser) na 
die verklaring op 5 november 1977 voor 
de notaris Lamproye te Jambes een akte 
heeft doen verlijden die volgens (eiser) 
de boedelbeschrijving uitmaakt », en dat 
de oorspronkelijke rechtsvordering van 
verweerster ertoe strekt eiser vervallen 
te horen verklaren van het voorrecht van 
boedelbeschrijving en hem te horen ver
oordelen tot betaling van het saldo van 
haar schuldvordering tegenover de over
ledene, en na, bij gezegd arrest van 6 no
vember 1982, de heropening van de de-

(1) Zie DE PAGE H., Traite, 2de druk, bd. IX, 
nr. 708, biz. 539, en nr. 729, biz. 548-549; LAu
RENT F., Principes de droit civil, bd. 9, nr. 382, 
biz. 448-449; Rep. prat. du dr. beige, v" Succes
sions, nrs. 818 en 883; AuBRY en RAu, Droit ci
vil fra.nr;ais, 6de druk, bd. IX, § 612, biz. 505; 
BEUDANT C., Cours de droit civil fran.;ais, 2de 
druk, bd. Vbis, nr. 558, biz. 195-196; MAZEAUD 
H. en MAZEAUD J., Ler;ons de droit civJ1, 2de 
druk, bd. IV, dl. 2, nr. 1099, biz., 388; PLANIOL 
M. en RIPERT G., Traite prat. de droit civil 
franr;ais, 2de druk, bd. IV, nr. 306, biz. 457-458. 
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batten te hebben bevolen om de partijen 
in staat te stellen uitleg te geven « over 
de eventuele schending van artikel 1183, 
11", van het Gerechtelijk Wetboek • en 
over « de omstandigheden waarin de 
huisraad van de overledene • is ver
kocht, het hof van beroep, in het bestre
den arrest, eiser veroordeelt om aan ver
weerster te betalen « het bedrag van 
241.098 frank, vermeerderd met de inte
resten volgens de aanslagvoet van de 
Nationale Bank van Belgie voor de lenin
gen en voorschotten in rekening-courant 
op overheidsfondsen, vermeerderd met 1 
procent sinds 5 mei 1973 •, op grond 
« dat (eiser) thans neerlegt een proces
verbaal dat door de notaris Ulrici op 29 
februari 1984 is opgesteld, verschillende 
stukken betreffende de verkoop van de 
huisraad behorende tot de nalatenschap, 
alsmede stukken betreffende de betalin
gen die zijn gedaan met de opbrengst 
van die verkoop; dat (eiser), meer dan 
tien jaar na het overlijden van de erfla
ter, een boedelbeschrijving op verklaring 
overlegt waarin geen melding wordt ge
maakt van de stukken of documenten 
die zich eventueel ten huize van de over
ledene bevonden; dat er geen melding 
wordt gemaakt van enig contant geld 
(zie onder meer artikel 1183, 5" en 7", van 
het Gerechtelijk Wetboek); dat de bewe
ringen vervat in die boedelbeschrijving 
op verklaring des te onbetrouwbaarder 
zijn, nu (eiser) op 25 november 1977 voor 
de notaris Lamproye had verklaard dat 
een derde, die daartoe niet bevoegd was 
en geen lastgeving had gekregen, de ver
koop van de bij het overlijden van zijn 
vader nog overblijvende kleine huisraad 
had ingericht en met de opbrengst ervan 
de wettelijk bevoorrechte schulden had 
betaald, te weten de begrafeniskosten en 
de huur van het appartement; dat uit de 
thans overgelegde stukken blijkt dat : 
a) de opbrengst van de verkoop na af
trek van het commissieloon 91.026 frank 
bedroeg; b) de volgende schulden wer
den betaald : huur : 51.000 frank; begrafe
nisondernemer: 29.697 frank; gegraveerd 
opschrift: 513 frank; totaal: 81.210 frank; 
dat aldus blijkt dat een bedrag van 9.816 
frank is blijven openstaan, in tegenstel
ling met wat (eiser) betoogt; dat de boe
delbeschrijving, gelet op de vorenvermel
de gegevens, niet getrouw en nauwkeu
rig kan zijn; dat (eiser) als een gewone 
erfgenaam moet worden aangemerkt •, 

terwijl eiser in zijn appelconclusie- be
toogde « dat om op geldige wijze het ver
val van de erfgenaam onder voorrecht 
van boedelbeschrijving te vorderen op 

grond dat hij goederen van de nalaten
schap had verduisterd, het bewijs van 
die verduistering moet worden geleverd; 
dat dit bewijs niet wordt bijgebracht •; 
« dat de rechtbank om de erfgenaam ver
vallen te verklaren van het voorrecht 
van boedelbeschrijving, derhalve moet 
vaststellen dat hij een handeling heeft 
gesteld die in de wet uitdrukkelijk wordt 
omschreven als een reden van verval •; 
eiser bovendien in zijn aanvullende con
clusie had doen gelden dat hij overlegde 
« een getuigschrift en het afschrift van 
de borderellen opgesteld door de directie 
van de verkoopzaal bij de verkoop van 
de kleine huisraad, en dat aldus is aan
getoond dat die verkoop 91.026 frank op
bracht; dat de stukken uit het dossier 
aantonen dat dit bedrag werd aange
wend om de acbterstallige huur van 
51.000 frank en de begrafeniskosten ten 
belope van 29.697 frank te betalen; dat 
bet saldo, dit is 9.816 frank, bet uiterst 
geringe bedrag is dat de weduwe van de 
overledene beeft afgenomen om in baar 
onderboud te voorzien (artikel 1465 van 
bet Burgerlijk Wetboek) », 

en terwijl, eerste onderdeel, uit de vo
renvermelde redenen blijkt dat bet ar
rest zijn beslissing « dat niet kan worden 
gesteld dat de boedelbescbrijving ge
trouw en juist is •, bierop grondt • dat 
een bedrag van 9.816 frank geen bestem
ming beeft gekregen •; de motieven van 
bet arrest niet antwoorden op bet middel 
uit eisers aanvullende conclusie ten beto
ge dat dit bedrag van 9.816 frank bet 
door de weduwe overeenkomstig artikel 
1465 van bet Burgerlijk Wetboek afgeno
men bedrag was; bet arrest derbalve zijn 
beslissing niet regelmatig met redenen 
omkleedt (scbending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, volgens artikel 801 
van bet Burgerlijk W etboek van bet 
voorrecbt van boedelbescbrijving verval
len is « de erfgenaam die goederen beeft 
verborgen gebouden of die, wetens en 
willens en te kwader trouw, verzuimd 
beeft goederen van de nalatenscbap in 
de boedelbescbrijving te doen opne
men »; ten deze, de overwegingen van 
bet arrest volgens welke de boedelbe
scbrijving van 29 februari 1984 op grond 
van verklaring is opgesteld, meer dan 
tien jaar na bet overlijden, geen stukken 
of documenten vermeldt die zicb in de 
woonplaats van de overledene « konden • 
bevinden, niet bet minste contant geld 
vermeldt, de vermeldingen in die boedel
bescbrijving « onbetrouwbaar • zijn en 
« dat niet kan worden gesteld dat de boe-
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delbeschrijving getrouw en nauwkeurig 
is •, niet impliceren dat is aangetoond 
dat de boedelbeschrijving niet getrouw 
is, dat wil zeggen dat eiser wetens en 
willens en te kwader trouw verzuimd 
heeft goederen van de nalatenschap in 
de boedelbeschrijving op te nemen; daar
uit volgt dat het arrest, door te steunen 
op voormelde consideransen om te be
slissen dat eiser vervallen is van het 
voorrecht van boedelbeschrijving de wet
telijke regels inzake de bewijslast mis
kent (schending van de artikelen 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek); het ander
zijds het verval van het voorrecht van 
boedelbeschrijving uitspreekt buiten de 
bij de wet gestelde voorwaarden (schen
ding van de artikelen 794 en 801 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de nalatigheden 
of onjuistheden in de boedelbe
schrijving die een erfgenaam, die 
onder voorrecht aanvaardt, heeft 
doen opmaken, slechts tot verval 
van het voorrecht van boedelbe
schrijving leiden als zij wetens en 
willens en te kwader trouw gebeu
ren; 

Overwegende dat uit geen enkele 
overweging van het arrest blijkt dat 
eiser wetens en willens en te kwa
der trouw heeft gehandeld; 

Dat het hof van beroep, door te 
beslissen dat eiser als een gewone 
erfgenaam dient te worden behan
deld, op grond dat, aan de hand van 
de gegevens die hij vermeldt, « niet 
kan worden gesteld dat de boedelbe
schrijving getrouw en nauwkeurig 
is », zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, zonder het eerste 
onderdeel van het middel te moeten 
onderzoeken dat tot geen ruimere 

cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, behoudens in zo
verre het het verzet aanneemt; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

10 oktober 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 
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1 e KAMER - 10 oktober 1985 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN -
GERECHTSKOSTEN - HONORARIA VAN EEN 
CURATOR IN EEN ONBEHEERDE NALATEN· 
SCRAP - BEVOORRECHTE GERECHTSKOSTEN 
- VEREISTEN. 

Onwettig is het arrest waarin wordt be
slist dat de honoraria van een curator 
in een onbeheerde nalatenschap be
voorrechte gerechtskosten zijn op de 
prijs van de tegeldemaking van een 
onroerend goed, op grand dat die cura
tor een zeker aantal verrichtingen 
heeft gedaan in rechtstreeks verband 
met die tegeldemaking en in het be
lang van de hypothecaire schuldeiser, 
terwijl het, enerzijds, de bewijskracht 
van bepaalde akten miskent waar het 
zegt dat de curator het initiatief heeft 
genomen om het onroerend goed te 
doen verkopen en het, anderzijds, niet 
aantoont in welk opzicht die verrich
tingen in het- belang van de hypothe
caire schuldeiser zijn gedaan. (Artt. 
1319, 1320 en 1322 B.W.; art. 17 
Hypotheekwet.) 
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(• GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ • N.V. 

T. JAMAR) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7297) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 17 van de Hypo
theekwet van 16 december 1851, 1228 tot 
1231 van het Gerechtelijk Wetboek, 811, 
813, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de hono
raria van verweerder bevoorrecht zijn, 
op grond dat hij • een bepaald aantal 
handelingen in rechtstreeks verband met 
de tegeldemaking van het onroerend 
goed heeft verricht en zulks in het be
lang van gelntimeerde; dat (verweerder) 
onder meer het initiatief nam om het on
roerend goed te doen verkopen •; dat hij 
aile verrichtingen door de tegeldemaking 
van dat onroerend goed heeft gevolgd en 
toezicht heeft gehouden op de regelma
tigheid ervan, zodat hij aan die tegelde
making een wettig karakter heeft gege
ven; dat (eiseres) ten onrechte beweert 
dat de tussenkomst van de curator geen 
enkel nut had omdat hij zich van elke 
activiteit had kunnen onthouden; dat dit 
middel feitelijke grondslag mist en faalt 
naar recht daar, enerzijds, de curator 
zich niet heeft onthouden en, anderzijds, 
de curator van de onbeheerde nalaten
schap niet aile interesse mag verliezen 
voor de tegeldemaking van onroerende 
goederen van de nalatenschap, zelfs 
wanneer een hypothecaire schuldeiser 
zich belast met een gedeelte van de voor 
de verkoop vereiste procedurehandelin
gen, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
voora£, impliciet maar zeker, had vastge
steld dat het initiatie£ tot de verkoop van 
het onroerend goed door eiseres was ge
nomen, vermits het dienaangaande erop 
wijst d~t • de bank (echter) onverwijld 
het nod1ge heeft gedaan om op 19 janua
ri 1982 een aan het beslag voorafgaand 
bevel tot betalen te betekenen »; de 
gronden van het arrest derhalve tegen-

strijdig zijn en artikel 97 van de Grand
wet schenden; 

tweede onderdeel, het arrest er enkel 
op wijst dat verweerder op 8 januari 
1~~2 aan eiseres had geschreven « dat 
hiJ het onroerend goed wilde doen te 
gelde maken •; het geen enkel feit vast
stelt waaruit kan worden afgeleid dat 
verweerder dat voornemen zou hebben 
u~tgevoerd; het integendeel vaststelt dat 
e1seres op 19 januari 1982 een aan het 
beslag voorafgaand bevel tot betalen 
h~~ft betekend, waaruit noodzakelijker
WIJze volgt dat eiseres het initiatief tot 
de verkoop heeft genomen; het arrest 
derhalve, als het in deze zin moet wor
den uitgelegd dat het op grond van die 
gegevens heeft geoordeeld « dat (ver
weerder) onder meer het initiatie£ heeft 
genomen om het onroerend goed te ver
kopen •, de bewijskracht miskent zowel 
van de brief van 8 januari 1982 als van 
het aan het beslag voorafgaand bevel tot 
betalen dat door eiseres is betekend 
(schending van de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, zoals eiseres in haar 
conclusie in hoger beroep betoogde, de 
honoraria van de curator van een onbe
heerde nalatenschap, zoals elk honora
rium van een bezoldigd gerechtelijk ge
machtigde, slechts bevoorrechte ge
rechtskosten zijn op de prijs van de 
tegeldemaking van een goed « indien hij 
zelf het onroerend goed verkoopt en 
daarvoor aile stappen doet en aile forma
liteiten vervult » en indien • bovendien, 
de tussenkomst van de curator ten goede 
is gekomen aan de hypothecaire schuld
eiser »; de curator, door eenvoudig de 
procedure te volgen waartoe de hypothe
caire schuldeiser het initiatie£ heeft ge
nomen, aileen maar handelt in het kader 
van zijn algemene opdracht en geen 
recht heeft op honoraria die bevoorrecht 
zijn op de prijs van de tegeldemaking; 
het arrest, in zoverre het zou hebben ge
oordeeld dat het, om de schuldvordering 
van verweerder bevoorrecht te maken, 
voldoende was dat hij, ongeacht het ini
tiatief tot de verkoop, « aile verrich
tingen voor de tegeldemaking van dat 
onroerend goed zou hebben gevolgd en 
toezicht zou hebben gehouden op de re~ 
gelmatigheid ervan » en aldus « aan die 
tegeldemaking een wettig karakter » zou 
hebben gegeven, de in het middel aange
wezen bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek, van het Gerechtelijk Wetboek 
en van de Hypotheekwet zou hebben ge
schonden, met uitzondering van de arti-
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kelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk derhalve zijn beslissing niet naar 
Wetboek : recht verantwoordt; 

W at de eerste twee onderdelen be
treft: 

Overwegende dat het hof van be
roep, niet zonder tegenstrijdigheid, 
erop heeft kunnen wijzen, enerzijds, 
dat << (verweerder) het initiatief 
heeft genomen om op 8 januari 1982 
aan (eiseres) mede te delen dat hij 
het onroerend goed wilde doen te 
~elde maken; dat de raadsman van 
(eiseres) op 12 januari 1982 op die 
maatregel heeft gereageerd met de 
mededeling dat zijn cliente nog niet 
had beslist om zelf het onroerend 
goed te gelde te maken; dat de bank 
echter onverwijld het nodige heeft 
gedaan om op 19 januari 1982 een 
aan het beslag voorafgaand bevel 
tot betalen te betekenen; dat het be
slagexploot op 10 februari 1982 werd 
opgemaakt en op 18 februari 1982 is 
overgeschreven », en, anderzijds, 
heeft kunnen zeggen dat verweerder 
het initiatief heeft genomen om het 
onroerend goed te doen verkopen; 

Dat die laatste vermelding de be
wijskracht miskent van voormelde 
brief van 8 januari 1982 en van het 
aan het beslag voorafgaand bevel 
tot betalen dat op verzoek van eise
res is betekend; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de considerans 

van het arrest volgens welke ver-: 
weerder het initiatief heeft genomen 
tot de verkoop van het onroerend 
goed lijdt aan de onwettigheid waar
op in het antwoord op de eerste 
twee onderdelen is gewezen; 

Overwegende dat het arrest, door 
erop te wijzen dat verweerder « alle 
verrichtingen voor de tegeldemaking 
van het onroerend goed heeft ge
volgd en toezicht heeft gehouden op 
de regelmatigheid ervan, zodat hij 
aan die tegeldemaking een wettig 
karakter heeft gegeven », niet aan
toont in welk opzicht die handelin
gen in het belang van eiseres, hypo
thecaire schuldeiser, zijn verricht en 

Dat alle onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoofdberoep alsmede de tus
senvordering van eiseres ontvanke
lijk verklaart en die laatste vorde
ring ongegrond verklaart; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik. 

10 oktober 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Van Ryn en De Bruyn. 

Nr. 85 

1 • KAMER - ll oktober 1985 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - WEIGERING VAN HERNIEUWING -
VERGOEDING WEGENS UITZETI'ING - AAN
VANG VAN DE TERMIJN WAARBINNEN DE 
RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DIE 
VERGOEDING KAN WORDEN INGESTELD. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - WEIGERING VAN HERNIEUWING -
AAN DE HOOFDHUURDER TOEBEHORENDE 
HANDELSZAAK - VERGOEDING WEGENS UIT
ZETI'ING VERSCHULDIGD AAN DE ONDER
HUURDER - GRENZEN. 

1 • Wanneer de verhuurder weigert een 
handelshuurovereenkomst te hernieu
wen in het geval van art. 16, IV; Han
delshuurwet, vangt de bij art. 28 van 
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die wet gestelde termijn van een jaar 
waarbinnen de huurder de recbtsvor
dering tot betaling van de vergoeding 
wegens uitzetting kan instellen, niet 
aan v66r de uitzetting (1). 

2° Wanneer de verhuurder weigert een 
handelshuurovereenkomst te hernieu
wen, in bet geval van art. 16, lV, Han
delshuurwet, heeft de onderhuurder 
enkel recbt op een deel van de vergoe
ding wegens uitzetting, zoals in art. 
25, derde en zesde lid, van dezelfde 
wet wordt bepaald (2). 

(SMETS T, BROUWERIJEN LAMOT N.V., SPORTA 
N.V.; BROUWER!JEN LAMOT N.V. T. SPORTA N.V., 

SMETS) 

ARREST 

(A.R. nrs. 4662 en 4765) 

verklaart op grond : dat de thesis van het 
samenvallen van het feit met het einde 
van de huurovereenkomst niet opgaat -
men denke bijvoorbeeld aan de hypothe
se van het niet-vervullen van de opgege
ven reden binnen de wettelijke termijn 
en aan de hypoth'ese dat de verhuurder 
binnen de twee jaar een gelijkaardige 
handelsuitbating begint - daar in zulk 
geval de vorderingen reeds zouden ver
jaard zijn op het ogenblik dat de recht
bank van eerste aanleg uitspraak deed 
over de betwisting omtrent de huurver
lenging; dat bijgevolg de oorspronkelijke 
vordering tijdig werd ingesteld, 

terwijl, nu vaststaat dat de huurceel 
van partijen op 30 november 1978 een 
einde genomen heeft, de verjaring van 
de door eerste verweerster ingestelde 
vordering tot schadevergoeding wegens 
uitzetting en verlies van het handels
fonds bereikt was een jaar na de datum 
van 30 november 1978 en dus bereikt 
was op 1 december 1979, zodat de door 
eerste verweerster bij exploot van 2 sep-
tember 1980 ingestelde vordering ver-

HET HOF; - Gelet op het bestre- jaard was; immers het einde van het 
den vonnis, op 20 maart 1984 door huurcontract dient beschouwd te worden 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te als het feit waarop de vordering van eer
Mechelen in hoger beroep gewezen; ste verweerster steunt; dit feit in concre-

to moet beoordeeld worden en, wanneer 
Overwegende dat de voorzienin- de weigering tot hernieuwing steunt op 

gen ingeschreven op de algemene artikel 16, IV, van de Handelshuurwet, 
rol onder de nrs. 4662 en 4785 tegen overeenkomt met het einde van het 
hetzelfde vonnis zijn ingesteld en huurcontract; de datum waarop het pand 
met toepassing van artikel 1083 van verlaten werd daaraan geen afbreuk 
het Gerechtelijk Wetboek dienen te doet, zodat het bestreden vonnis de in 
worden gevoegd; het middel aangewezen bepalingen 

schendt: 
Over het eerste middel van de voorzie-

. 4662 Overwegende dat uit het bestre-mng nr. . .. 
en over bet derde middel van de voor- den vonnis blijkt : dat de hoofdver

ziening nr. 4785, afgeleid uit de schen- huurder de hernieuwing van de han
ding van de artikelen 16, IV, en 28 van delshuurovereenkomst had gewei
de wet van 30 april 1951 op de handels- gerd zonder opgave van redenen, 
huurovereenkomsten met het oog op de zodat de handelshuurovereenkomst 
bescherming van het handelsfonds, vor- een einde nam op 30 november 1978; 
mend afdeling IIbis van hoofdstuk II van dat het goed werkelijk werd verla
titel VIII van boek III van het Burgerlijk ten op 1 februari 1980; dat de onder
Wetboek, huurder op 1 en 2 september 1980 

doordat het bestreden vonnis de door de hoofdhuurder dagvaardde om een 
eerste verweerster ingestelde vordering, 
ertoe strekkende eiseres te doeri veroor- vergoeding wegens uitzetting te be
delen tot betaling van een schad~vergoe- komen; dat de hoofdhuurder de 
ding van 5.197.500 frank, ontvankelijk hoofdverhuurder op 10 december 
----------------11980 tot tussenkomst en vrijwaring 

(1) Cass., 22 feb. 1957 (Bull. en Pas., 1957, I, 
750); 14 jan. 1983, A.R. nr. 3604 (A.C., 1982-83, 
nr. 284). 

(2) Cass., 25 maart 1966 (Bull. en Pas., 1966, 
I, 968). 

opriep; 
Overwegende dat de artikelen 16, 

IV, en 25 van de Handelshuurwet 
recht op vergoeding wegens uitzet
ting verlenen; 
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Dat meer in bet bijzonder uit de 
termen « na bet ingaan van dat 
recbt » en « apres l'ouverture de ce 
droit » in bet eerste lid van artikel 
25 blijkt dat bet recbt op vergoeding 
wegens uitzetting ontstaat vanaf de 
weigering van de buurbernieuwing, 
of later in de gevallen omscbreven 
onder artikel 25, 3° en 6°; 

Dat, overeenkomstig de artikelen 
17 en 18 van bet Gerechtelijk Wet
hoek, reeds vanaf bet ingaan van 
bet recht op vergoeding, ten deze 
vanaf de weigering van de huurher
nieuwing, een geding kan worden 
gevoerd over bet recht op en bet be
drag van de vergoeding; 

Overwegende echter dat de ver
goeding wegens uitzetting pas eis
baar wordt bij bet verstrijken van 
de huurovereenkomst, of zelfs later, 
onder andere in de gevallen bedoeld 
in artikel 25, 3° en 6°; 

Dat bet retentierecht, geregeld in 
artikel 27, wordt uitgeoefend om de 
uitzetting tegen te gaan, dus pas 
vanaf de datum bepaald voor de uit
zetting; 

Dat in bet bij artikel 16, IV, van 
de Handelshuurwet bedoelde geval 
de termijn van een jaar, bepaald in 
artikel 28, niet aanvangt v66r de uit
zetting, zijnde bet feit « waarop de 
vordering gegrond is » in de zin van 
artikel 28; 

Overwegende dat ten deze, inge
volge de vordering van de hoofd
huurder tot bernieuwing van de 
hoofdhuurovereenkomst, de uitzet
ting slechts voltrokken werd door de 
uitvoering van bet vonnis van 10 ja
nuari 1980, waarbij beslist werd dat 
de hoofdhuurovereenkomst op 30 
november 1978 een einde had gena
men; 

Dat bet middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel van de voor
ziening nr. 4662 van de algemene rol, af
geleid uit de schending van de artikelen 
16, IV, en 25, derde en zesde lid, van de 
Handelshuurwet van 30 april 1951, als 
gewijzigd op 29 juni 1955, 

doordat, na de hoofdvordering van 
tweede verweerster, ond~rhuurster van 

het pand, tegen eerste verweerster, 
hoofdhuurster ervan, strekkende tot be
taling van de door artikel 16, IV, van de 
Handelshuurwet bepaalde uitzettingsver
goeding ontvankelijk te hebben ver
klaard, evenals de hoofdvordering van 
eerste verweerster tegen eiseres met het
zelfde voorwerp, alsook haar vordering 
in vrijwaring betreffende de hoofdvorde
ring van tweede verweerster tegen haar, 
het bestreden vonnis beslist dat tweede 
verweerster haar vordering tegenover 
eerste verweerster niet op de overdracht 
van het handelsfonds kan steunen, zodat 
zij « ingevolge artikel 25 van de Handels
huurwet, moet bewijzen dat de belang
rijkheid van de zaak met ten minste 15 
pet. is vermeerderd • en de stelling ver
werpt volgens welke de rechten van 
tweede verweerster beperkt zijn tot het 
recht op de verdeling van de vergoeding 
die aan de hoofdhuurder zou worden toe
gekend op grond : « dat, waar de rechter 
de vergoeding kan verdelen tussen de 
hoofdhuurder en de onderhuurder, het 
gaat om de hypothese dat er een vergoe
ding wordt gevraagd, terwijl in huidig 
geval er vergoeding wordt gevraagd af
zonderlijk door de onderhuurder, die 
zich maar kan richten tegen de hoofd
huurder en een afzonderlijke door de 
hoofdhuurder die zich richt tegen de 
hoofdverhuurder »; 

terwijl de door de artikelen 16, IV, en 
25, derde en zesde lid, bedoelde uitzet
tingsvergoeding uitsluitend de schade
vergoeding van het verlies van het in het 
pand uitgebate handelsfonds als voor
werp heeft; als de uitgezette hoofdhuur
der eigenaar van het door de onderhuur
der uitgebate handelsfonds is, aileen de 
hoofdhuurder tegen de hoofdverhuurder 
een uitzettingsvergoeding kan vorderen 
wegens het verlies van dit handelsfonds 
en de onderhuurder zijn recht op verde
ling van deze uitzettingsvergoeding te
genover de hoofdhuurder slechts kan Ia
ten gelden, indien hij een waardever
meerdering van ten minste 15 pet. groot 
aantoont; de omstandigheid dat de hoofd
huurder en de onderhuurder afzonderlijk 
en respectievelijk tegen de hoofdver
huurder en de hoofdhuurder een vergoe
ding hebben gevorderd, het beginsel van 
de eenheid van de uitzettingsvergoeding 
en van haar verdeelbaarheid niet aan
tast; door dergelijke eenheid en verdeel
baarheid te verwerpen, het bestreden 
vonnis de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt; 

en over het eerste middel van de voor
ziening nr. 4785, ... 
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Overwegende dat artikel 11, II, 
tweede lid, van de Handelshuurwet 
ten deze geen toepassing vindt, nu 
de hoofdhuurder, de naamloze ven
nootschap Brouwerijen Lamot, de 
huurhernieuwing heeft aange
vraagd, die aanvraag niet werd ver
worpen om redenen die de hoofd
huurder alleen betreffen, en de on
derhuurder, de naamloze vennoot
schap Sporta, haar aanvraag tot 
huurhernieuwing die zij aan de 
hoofdhuurder heeft gericht, niet de
zelfde dag en in dezelfde vormen ter 
kennis van de hoofdhuurder heeft 
gebracht; 

Overwegende dat de onderhuur
der, de naamloze vennootschap 
Sporta, de huurhernieuwing heeft 
gevraagd aan de. hoofdhuurder, de 
naamloze vennootschap Brouwerijen 
Lamot; dat deze laatste de huurher
nieuwing niet heeft geweigerd; 

Overwegende dat artikel 25, derde 
lid, van de Handelshuurwet bepaalt : 
« In geval van handelsonderhuur 
kan de rechter de vergoeding verde
len tussen de hoofdhuurder en de 
onderhuurder »; 

Overwegende dat de onderhuur
der, de naamloze vennootschap 
Sporta, geen vergoeding wegens uit
zetting kan vorderen, tenzij op 
grond van artikel 25, derde lid; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Over het tweede middel van de voor
ziening nr. 4785 van de algemene rol, af
geleid uit de schending van de artikelen 
97 van de Grondwet en 25, zesde lid, van 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds, vor
mend afdeling IIbis van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 29 ju
ni 1955, 

doordat het bestreden vonnis de door 
eerste verweerster, de naamloze ven
nootschap Sparta, tegen eiseres (Lamot) 
ingestelde vordering tot betaling van 
een uitwinningsvergoeding van 5.197.500 
frank ontvankelijk verklaart en een ge
rechtelijk deskundige aanstelt met als 
opdracht advies te geven of de handels
waarde van het « cafe Sparta •, Grote 
Markt 9, te Lier, met ten minste 15 pet. 

is gestegen door toedoen hetzij van de 
huurder Truyens Albert, hetzij van de 
huurder naamloze vennootschap Sparta 
en dit sedert 25 juni 1953, de eventuele 
schade te berekenen die de naamloze 
vennootschap Sparta heeft geleden ten 
gevolge van de uitzetting uit vermeld cafe 
rekening houdend met aile elementen 
van de zaak, onder meer met de inkom
stenderving van de naamloze vennoot
schap Sparta, op grand dat eerste ve:r;
weerster, naamloze vennootschap Sparta, 
ingevolge artikel 25 van de Handelshuur
wet, moet bewijzen dat de belangrijkheid 
van de handelszaak met ten minste 15 
pet. is vermeerderd, en dat in verband 
hiermede het gepast is een deskundige 
aan te stellen, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 

tweede onderdeel, nu eiseres eigenaar 
is van de in het onroerend goed geexploi
teerde handelszaak, de vergoeding door 
eiseres aan eerste verweerster, de naam
loze vennootsehap Sparta, versehuldigd, 
voor het geval deze huurder zou bewij
zen de belangrijkheid van de handels
zaak met ten minste 15 pet. vermeerderd 
te hebben, naar billijkheid vastgesteld 
wordt door de reehter op grond van de 
waardevermeerdering die daaruit voor 
eiseres ontstaan is; dientengevolge het 
bestreden vonnis ten onrechte aan de ge
reehtelijke deskundige opdracht geeft de 
eventuele schade te berekenen die eerste 
verweerster ten gevolge van de uitzet
ting geleden heeft alsook de inkomsten
derving van de naamloze vennootschap 
Sparta; inderdaad, deze elementen 
vreemd zijn aan de waardevermeerde
ring die ontstaan is voor eiseres (schen
ding van artikel 25, zesde lid, van de wet 
van 30 april 1951) : 

Wat het tweede · onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de rechtbank in 
de motieven van het vonnis de ver
. goeding die toekomt aan de onder
huurder, niet beperkt tot het deel 
bedoeld in artikel 25, derde lid; dat 
in het dispositief met die zienswijze 
verband houdt de opdracht aan de 
deskundige ook de schade te bereke
nen die de onderhuurder heeft gele
den ten gevolge van de uitzetting, 
rekening houdende met de inkom
stenderving; 
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Overwegende dat uit artikel 25, 
zesde lid, en uit het antwoord op het 
eerste middel van de voorziening 
nr. 4785 blijkt dat het voormelde 
oordeel van de rechtbank onwettig 
is; dat het onderdeel derhalve even
eens gegrond is; 

Overwegende dat het eerste on
derdeel van het tweede middel van 
de voorziening nr. 4785 niet tot rui
mere cassatie kan leiden; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen nrs. 4662 en 4785 van de al
gemene rol; doet het bestreden von
nis teniet in zoverre het aan de 
onderhuurder, de naamloze vennoot
schap Sporta, ruimere rechten toe
kent dan de verdeling van de ver
goeding als bedoeld in artikel 25, 
derde lid, van de Handelshuurwet 
en in zoverre het vonnis de gerech
telijke deskundige opdracht geeft in 
de verhouding tussen hoofdhuurder 
en onderhuurder « de eventuele 
schade te berekenen die de (onder
huurder, de) naamloze vennootschap 
Sporta, heeft geleden ten gevolge 
van de uitzetting uit voormelde cafe, 
rekening houdend met alle elemen
ten van de zaak, onder meer met de 
inkomstenderving van de naamloze 
vennootschap Sporta >>; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

11 oktober 1965 - 1" kamer - Voorzit
ter en verslaggever de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu

Nr. 86 

1 e KAMER - 11 oktober 1985 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR HET GEBREK VAN EEN ZAAK
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER 
- BEWARING- BEGRIP. 

De rechter kan, zonder schending van 
art. 1384, eerste lid, B. W., beslissen 
dat, hoewel iemand anders een be
perkt gebruik had van een gebrekkige 
zaak, de eigenaar van die zaak, die 
voor het onderhoud moest zorgen en 
ze gebruikte onder eigen toezicht, Jei
ding en controle, niettemin de bewaar
der ervan is gebleven (1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 

FINANCIEN, DEWAEGEMAEKER) 

ARREST 

(A.R. nr. 4726) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 en 1364, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na met be
trekking tot de feiten te hebben vastge
steld: « volgens de (verweerders), hierin 
niet tegengesproken, wordt de bareel 
's morgens en 's avonds geopend of ge
sloten door een personeelslid van (eise
res). De firma Depaire gebruikt ook lo
kalen op hetzelfde terrein. Uit de door 
(eiseres) overgelegde bescheiden blijkt in 
ieder geval dat zij de barelen opent op 
maandag en na feestdagen (consigne 
10/1) », beslist dat eiseres als bewaarder 
van de zaak, aangetast door een gebrek, 
kon worden beschouwd, op grond van de 

sie van de h. Piret, advocaat-generaal - 1----------------
Advocaten : mrs. Dassesse, De Gryse en 
Houtekier. 

(1) Cass., 7 mei 1982, A.R. nrs. 3257 en 3267 
(A.C., 1981-82, nr. 531). 
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overwegingen : « Overeenkomstig een 
vaste cassatierechtspraak komt een per
soon als bewaarder van een zaak in aan
merking wanneer hij van de zaak in fei
te voor eigen rekening het gebruik of het 
genot heeft of ze onder zich houdt met 
de macht er toezicht, bewaking of Ieiding 
op uit te oefenen. (Eiseres) heeft (eerste 
verweerder) toegelaten op haar terrein 
een dienstgebouw te betrekken. Zij heeft 
aan de N.V. Depaire een exclusieve con
cessie gegeven de per spoor aangevoerde 
goederen verder op de weg te vervoeren. 
In het kader van deze regelingen mogen 
(eerste verweerder) en de N.V. Depaire 
voor de noodwendigheden van hun acti
viteiten de barreel openen met de ver
plichting deze opnieuw te sluiten zo ze 
deze gesloten aantreffen en als het per
soneel van de (eiseres) daar niet meer is. 
Hiervan uitgaande moet worden aange
nomen dat (eiseres) de bewaarder van de 
zaak is gebleven. Zij behoudt immers de 
bevoegdheid van toezicht, bewaking en 
Ieiding. Zij staat ook in voor het onder
houd •, 

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

derde onderdeel, overeenkomstig arti
kel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, de bewaarder van een zaak de 
persoon is die de zaak, in feite, voor ei
gen rekening, gebruikt, er het genot van 
heeft of ze onder zich houdt, met de 
macht er toezicht, Ieiding en controle op 
uit te oefenen en het Hof toezicht kan 
uitoefenen op de toepassingen die door 
de feitenrechter van dit rechtsbegrip 
worden gemaakt, zodat het hof van be
roep, nu het in feite vaststelt dat eerste 
verweerder en de N.V. Depaire als ge
volg van het gebruik dat zij van het ter
rein mochten maken, de litigieuze bareel 
voor de noodwendigheden van hun acti
viteiten mochten openen en opnieuw 
dienden te sluiten alsmede dat eiseres 
voor het onderhoud van de bareel in
stand, niet uit die enkele feitelijke vast
stellingen wettelijk kon afleiden dat eise
res bewaarder van die bareel bleef, 
vermits diende te worden bepaald wie, in 
feite, op het ogenblik van het ongeval, 
voor eigen rekening, de rolbareel ge
bruikte, er het genot van had of onder 
zich hield met de mogelijkheid er toe
zicht, Ieiding en controle op uit te oefe
nen, zoals overigens door eiseres. in haar 
appelconclusie werd ingeroepen (schen
ding van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek): 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat eiseres, eigenares van de 
rolbareel, « voor het onderhoud van 
en de herstellingen aan de installa
tie zorgt »; dat uit de consigne 10/1 
blijkt dat zij de bareel opent op 
maandag en na feestdagen; dat eer
ste verweerder en de N.V. Depaire, 
krachtens de hun door eiseres gege
ven toelating, de bareel aileen voor 
de noodwendigheden van hun activi
teiten mogen openen met de ver
plichting deze opnieuw te sluiten zo 
ze deze gesloten aantreffen, en als 
het personeel van eiseres daar niet 
meer is; 

Overwegende dat de rechters, zon
der artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek te schenden, uit 
de constatering, in feite, dat eerste 
verweerder slechts een beperkt ge
bruik had van de bareel, wettig heb
ben kunnen afleiden dat eerste ver
weerder, wanneer hij de bareel ge
bruikte, niet de bevoegdheid had 
erop toezicht, leiding en controle uit 
te oefenen en dat eiseres, nu zij ei
genares is van de zaak, voor het on
derhoud van de bareel moet zorgen 
en onder eigen toezicht, Ieiding en 
controle gebruik maakt van de zaak, 
de bewaarder ervan is gebleven; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

11 oktober 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens,_ afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en Claeys Bouuaert. 
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Nr. 87 

1 • KAMER - 11 oktober 1985 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - ART. 445, DERDE LID, 

KH. - INBETALINGGEVING - VERKOOP 
DOOR DE SCHULDENAAR AAN ZIJN 
SCHULDEISER - NIETIGHEID - VEREISTE. 

2° HANDELSZAAK - .INPANDGEVING VAN 
EEN HANDELSZAAK - WET VAN 25 OKTOBER 
1919 - PERSOON DIE DAT RECHT KAN VERLE
NEN. 

3° PAND - INPANDGEVING VAN EEN HAN

DELSZAAK - WET VAN 25 OKTOBER 1919 -
PERSOON DIE DAT RECHT KAN VERLENEN. 

4c HANDELSZAAK- INPANDGEVING VAN 

EEN HANDELSZAAK- WET VAN 25 OKTOBER 
1919 - PANDHOUDENDE SCHULDEISER GEEN 
BEZITTER IN DE ZIN VAN ART. 2279 B.W. 

5° BEZIT - WET VAN 25 OKTOBER 1919 

PANDHOUDENDE SCHULDEISER OP EEN HAN
DELSZAAK- GEEN BEZITTER IN DE ZIN VAN 
ART. 2279 B.W. 

6° HANDELSZAAK - WET 25 OKT. 1919 -

BEZIT - ART. 2279 B.W. 

7° BEZIT - HANDELSZAAK - ART. 2279 B.W. 

1" Om een verkoop die door een gefail
Jeerd schuldenaar aan een schuldeiser 
is gedaan, binnen de bij art. 445 Kh. 
bepaalde tijd, te kunnen aanmerken 
als een anders dan in geld of handels
effecten gedane en volgens voormeld 
artikel derhalve nietige betaling, moet 
niet enkel bewezen zijn dat die ver
koop afbreuk doet aan de gelijkheid · 
tussen de schuldeisers maar tevens 
dat hij een betaling van vervallen 
schulden uitmaakt (1). 

2• en 3• Een handelszaak kan onder de 
bij de wet van 25 oktober 1919 bepaal
de voorwaarden aileen door de eige
naar ervan in pand gegeven worden 
(2). 

4• en 5• De schuldeiser ten bate van wie 
een handelszaak onder de bij de wet 
van 25 oktober 1919 bepaalde voor
waarden in pand wordt gegeven, heeft 
niet het bezit van die handelszaak in 
de zin van art. 2279 B. W. (3). 

6• en 7• Art. 2279 van het B. W. vindt geen 
toepassing op een handelszaak als al
gemeenheid. 

(TEXACO BELGIUM N.V. T. RASKIN, GENERALE 
BANKMAATSCHAPPIJ N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4702) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 445, derde 
lid, van de Faillissementswet van 18 
april 1851, zijnde boek III van het Wet
hoek van Koophandel, 1235, 1243, 1290 en 
1291 van hetBurgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
artikel 445, derde lid, van de Faillisse
mentswet kon worden toegepast, op 
grond van de overwegingen: « ( ••• ) dat 
door de feitelijke gegevens en de conclu
sies van partijen vaststaat dat gefailleer
de, die aan (eiseres) betaling verschul
digd was ingevolge vroegere leveringen 
en daarvoor opgestelde facturen, deze 
betaling of een dee! daarvan verricht 
heeft door de nog voorradige hem door 
(eiseres) verkochte en geleverde brand
stoffen - die dus reeds in zijn patrimo
nium waren terechtgekomen - terug 
over te hevelen naar het patrimonium 
van (eiseres); dat voormeld karakter van 

------------------1 "betaling" trouwens voldoende tot uiting 
komt door de kredietnota die (eiseres) op 

(1) Zie Cass., 4 dec. 1959 (A.C., 1960, 301); 14 16 februari 1981 ten voordele van gefail
jan. 1982 (ibid., 1981-1982, nr. 292; R. W., 1------------------
1982-83, 436; R.C.J.B., 1985, 181, met noot 
T'KINT FR.); FREDERICQ L., Handboek van Bel
gisch Handelsrecht, t. IV, biz. 133; VAN RYN J. 
en HEENEN J., Principes de droit commercial, t. 
IV, biz. 271; MERSCH, MICHEL, Les creanciers et 
Je droit de la faillite, La periode suspecte, biz. 
639. 

(2) Zie DE PAGE H., Traite elementaire de 
Droit. civil beige, t. VI, nr. 1023; FREDERICQ L., 
op. cit., t. II, biz. 562. 

{3) Zie DE PAGE H., op. cit., t. VI, nr. 1109; 
VANRYN J en HEENEN J., op. cit., t. IV, nr 2602. 
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leerde heeft opgesteld; ( ... ) dat de bepa
ling van artikel 445, lid 3, van de Faillis
sementswet (volgens welke nietig zijn en 
zonder gevolg voor de boedel, wanneer 
zij gedaan zijn tijdens de verdachte pe
riode of binnen de tien dagen die 
daaraan voorafgaan : aile betalingen van 
vervallen schulden die anders dan in 
geld of in handelseffecten zijn gedaan) 
ertoe strekt de toepassing te verzekeren 
van het grondprincipe van de gelijkheid 
tussen de schuldeisers en dat daartoe 
door nietigheid zijn getroffen de hande
lingen die de gefailleerde heeft verricht 
sedert het tijdstip waarop hij opgehou
den heeft te betalen en die als oorzaak 
of tot gevolg hadden dat een schuldeiser 
ten nadele van de andere werd bevoor
deeld; ( ... ) dat het voor de toepassing van 
voormeld wetsartikel niet · belangrijk is 
of, zoals (eiseres) beweert, gefailleerde 
niet de koopwaar terugverkocht heeft 
om zijn schuld te betalen noch of deze 
terugverkoop een normale manier van 
doen was in het raam van verandering 
van exploitant van een dienststation; dat 
in casu deze beweringen trouwens be
zwaarlijk zonder voorbehoud kunnen be
naderd worden, gelet op de haast waar
mede de beslissing tot " minnelijke 
verbreking " werd genomen en uitge
voerd (onmiddellijke stopzetting van de 
verkoop en verzegeling van de pompen, 
zonder zelfs de voor zware fout overeen
gekomen vooropzeg van 48 uur in acht te 
nemen) en vooral gelet op het ogenblik 
van de verbreking en de daarop volgen
de terugkoop van de voorraden brandstof 
(respectievelijk twintig dagen en acht da
gen v66r de faillietverklaring op 16 fe
bruari 1981); (.,.) dat het voor de toepas
sing van artikel 445, derde lid, van de 
Faillissementswet decisief is vast te stel
len of de litigieuze operatie tijdens de 
verdachte periode al dan niet geschied is 
met de schending van de regel van de 
principitHe gelijkheid van de schuldei
sers; ( ... ) dat ten deze voormelde schen
ding als bewezen moet worden aange
zien; dat tijdens de periode (eiseres) 
immers betaling van haar schuldvorde
ring bekwam door terugkoop van koop
waar terwijl andere schuldeisers dit 
voordeel niet konden genieten en de om
vang van het patrimonium van de gefail
leerde, gemeenschappelijke waarborg 
voor alle schuldeisers, in dezelfde mate 
door de gewraakte operatie werd inge
krompen; dat bet dan ook geen twijfel 
laat dat de bedoelde operatie alleszins 
tot gevolg heeft gehad dat een schuldei
ser bevoordeeld werd ten nadele van de 
andere en zij derhalve krachtens artikel 

445, derde lid, nietig is en zonder gevolg 
ten aanzien van de boedel, vermits zij 
ontegensprekelijk een betaling in natura 
en dus anders dan in geld of in handels
effecten uitmaakte; ( ... ) dat (eiseres) te
vergeefs voormelde terugkoop voorstelt 
als het normale gevolg van de volgens 
haar onaanvechtbare overeenkomst van 
27 januari 1981 die minnelijk een einde 
stelt aan de uitbating van het dienststa
tion, om daaruit af te leiden dat de te
rugkoop niet mag beschouwd worden als 
een betaling in natura maar wei als een 
resultaat van een wettelijke aan de 
massa tegenstelbare schuldvergelijking 
waarvan de voorwaarden - het bestaan 
van wederzijdse, effen en opeisbare 
schuldvorderingen - vervuld waren v66r 
de dag van het faillissement; dat im
mers, ook indien de overeenkomst van 
27 januari 1981 in se mogelijk als wette
lijk gesloten kan worden aangezien, deze 
wettelijkheid niet vermag de nietigheid 
op te heffen waardoor om hoger aange
haalde redenen de op 4 februari 1981 
overeengekomen terugkoop van de 
brandstofvoorraden krachtens artikel 
445, derde lid, van de Faillissementswet 
wordt getroffen; ( ... ) dat (eiseres) insge
lijks vruchteloos doet gelden dat de al
hier ingeroepen schuldvergelijking niet 
de enige is die tussengekomen is in de 
relaties tussen partijen in de verdachte 
periode; dat namelijk de door (eiseres) 
aangehaalde andere verrekeningen van 
wederzijdse facturaties en kredietnota's 
blijkbaar betrekking hadden op verval
len schulden of alleszins op niet krach
tens artikel 445 of artikel 446 van de 
Faillissementswet nietige of vernietigba
re betalingen of handelingen; ( ... ) dat (ei
seres), onder verwijzing naar artikel 11 
van haar algemene verkoopvoorwaarden, 
aanhaalt dat volgens de rechtsleer en de 
rechtspraak de vrijwillige ontbinding 
door toepassing van een uitdrukkelijk 
ontbindend beding geldig kan geschieden 
tijdens de verdachte periode, op voor
waarde dat de verkoper er zich op be
roept v66r het faillissement, en dat zij -
eiseres - in casu, door een inventaris op 
te stellen van de stock en door het be
drag daarvan aan gefailleerde te credite
ren, zich op voormeld artikel 11 beroe
pen heeft; dat het echter duidelijk is dat 
bedoelde verkoopsvoorwaarden geen af
breuk kunnen doen aan het inzake fail
lissement geldend grondprincipe van de 
gelijkheid tussen de schuldeisers en der
halve niet kunnen verhinderen dat de 
met dit grondprincipe strijdige terugkoop 
van de brandstofvoorraad tijdens de ver
dachte periode ingevolge artikel 445, der-



176 HOF VAN CASSATIE Nr. 87 

de lid, nietig en zonder gevolg blijft ten 
aanzien van de boedel », 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 445, derde lid, van de Faillis
sementswet, enkel nietig zijn en zonder 
gevolg voor de boedel,. wanneer zij ge
daan zijn tijdens de verdachte periode of 
binnen de tien dagen di'e daaraan vooraf
gaan, alle betalingen' van vervallen 
schulden die anders dan in geld of in 
handelseffecten zijn gedaan; derhalve uit 
de loutere vaststelling Q.at een schuldei
ser door een bepaalde' rechtshandeling 
van de gefailleerde, tij4ens de verdachte 
periode, werd bevoordeeld ten koste van 
de overige schuldeise~s, niet wettelijk 
kan worden afgeleid dat die rechtshan
deling onder de toepassingsvoorwaarden 
van genoemd artikel 445, derde lid, valt, 
zodat het hof van beroep, door te beslis
sen dat voor de toepassing van artikel 
445, derde lid, van de Faillissementswet 
decisief is vast te stellen of de litigieuze 
operatie tijdens de verdachte periode al 
dan niet geschied is met schending van 
de regel van de principiEHe gelijkheid 
van de schuldeisers en om die enkele re
den, zonder in feite te onderzoeken of de 
toepassingsvoorwaardep van die wetsbe
paling vervuld waren, de, door eiseres in 
haar appelconclusie i:p.geroepen wette
lijke schuldvergelijking te verwerpen, 
zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt (schending van artikel 445, derde 
lid, van de Faillissementswet van 18 
april 1851, zijnde boek III van het Wet
hoek van Koophandel); 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 445, derde lid, van de Faillisse
mentswet, 1289, 1290 en 1291 van het 
Burgerlijk Wetboek, de uitdoving van 
een verbintenis bij wijze van wettelijke 
schuldvergelijking, niet als een betaling 
in aanmerking kan komen en derhalve 
niet onder de toepassi:p.g van artikel 445, 
derde lid, van de Faillissementswet kan 
vallen, zodat het hof van beroep, door 
het door eiseres ingeroepen middel, ont
leend aan de wettelijke schuldvergelij
king, te verwerpen om de enkele reden 
dat eiseres door de litigieuze terugkoop 
tijdens de verdachte periode ten koste 
van de overige schuldeisers werd bevoor
deeld en om die reden de terugkoop bij 
toepassing van artikel 445, derde lid, van 
de Faillissementswet nietig te verklaren, 
zonder te onderzoeken of er al dan niet 
een betaling was geschied, de artikelen 
445, derde lid, van de Faillissementswet, 
1289, 1290 en 1291 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

. derde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 1235 en 1243 van het Burgerlijk 
Wetboek de betaling een wijze is van uit
doving der verbintenissen, gekenmerkt 
door de uitvoering van de verbintenis, en 
terwijl het sluiten van een koopovereen
komst, waardoor verbintenissen ont
staan, niet als een betaling in aanmer
king kan komen en derhalve niet als 
dusdanig onder de toepassing van artikel 
445, derde lid, van de Faillissementswet 
kan vallen, dat een betaling vergt, zodat 
het hof van beroep, door artikel 445, der
de lid, van de Faillissementswet van toe
passing te verklaren op een tussen eise
res en de gefailleerde gesloten koopover
eenkomst, derhalve als een betaling te 
beschouwen, de artikelen 445, derde lid, 
van de Faillissementswet, 1235 en 1243 
van het Burgerlijk Wetboek miskent: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van be
roep oordeelt dat « het voor de toe
passing van artikel 445, derde lid, 
van de Faillissementswet " decisief " 
is vast te stellen of de litigieuze ope
ratie tijdens de verdachte periode al 
dan niet geschied is met schending 
van de regel van de principiE=He ge
lijkheid van de schuldeisers »; 

Overwegende dat de "ratio legis" 
van artikel 445, zoals trouwens van 
de ganse Faillissementswet, de ge
lijkheid onder de schuldeisers is; dat 
het ook waar is dat zonder benade
ling van de boedel artikel 445 geen 
toepassing vindt; dat echter artikel 
445 niet zo is opgevat dat voor de 
toepassing ervan volstaat dat de 
rechtshandeling de gelijkheid tussen 
de schuldeisers heeft aangetast; 

Dat het arrest, door het tegendeel 
te beslissen, artikel 445 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 544, 2279 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2, 3, 4 van de wet van 25 okto
ber 1919 betreffende het in pand geven 
van een handelszaak, het endossement 
van de factuur, alsmede de aanvaarding 
en de keuring van de rechtstreeks voor 
het verbruik gedane leveringen, 

doordat het hof van beroep het middel 
van eiseres verwerpt, waardoor zij liet 
gelden eigenaar te zijn gebleven van 
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sommige bij de gefailleerde aangetroffen 
goederen, op grond van de overwegin
gen : « ( ••• ) dat, met betrekking tot de ge
inventarieerde goederen, (eiseres) op
werpt dat de eerste rechter ten onrechte 
beslist heeft dat geen van de goede
ren vermeld in de tegensprekelijke 
aanvangsinventaris van 29 oktober 1979 
terug te vinden is in de inventaris door 
de curator opgesteld op de datum van 
bet faillissementsvonnis van 16 februari 
1981; ( ... ) dat deze opwerping gegrond 
blijkt, aangezien inderdaad de goederen 
door (eiseres) opgesomd in haar op 10 ja
nuari 1983 ter griffie van bet hof van be
roep neergelegde conclusie (sub 3, A, 2°, 
biz. 6) in beide genoemde inventarissen 
voorkomen; ( ... ) dat (eiseres) voorhoudt 
dat zij, volgens artikel 8, 12 van de alge
mene voorwaarden van de met gefail
leerde op 20 juni 1979 gesloten uitba
tingsovereenkomst eigenares is van bet 
geconcedeerde handelsfonds en dat het 
derhalve past te zeggen voor recht dat 
hiervoren bedoelde goederen haar eigen
dom zijn en geen deel uitmaken van het 
pand van de Generale Bankmaatschappij 
en dat bijgevolg handlichting van bet be
slag op deze goederen dient te worden 
bevolen; ( ... ) dat tegen de zienswijze van 
(eiseres) door de Generale Bankmaat
schappij terecht wordt aangevoerd dat 
haar pand zich uitstrekt tot bet volledige 
handelspand en dus ook tot de bestand
delen die zich bevonden in de garage, te 
weten voormelde goederen; dat, ten over
vloede, daaraan kan worden toegevoegd 
dat volgens de meest gezaghebbende 
rechtsleer (H. De Page, Traite, VI, 
nr. 1023) de Generale Bankmaatschappij 
met betrekking tot haar pand een zake
lijk bezitrecht geniet en dienvolgens in 
de mate van haar pandrecht beschermd 
is door artikel 2279 van het Burgerlijk 
Wetboek, zodat (eiseres) als verus domi
nus bet bezit van haar eigendom slechts 
zou kunnen terugbekomen mits de pand
houdende schuldeiser Generale Bank
maatschappij ten belope van haar 
schuldvordering schadeloos te stellen; 
dat in deze omstandigheden bij bet be
streden vonnis terecht, doch met dien 
verstande dat de eis van (eiseres) aan
gaande voormelde goederen ongegrond 
is in plaats van zonder voorwerp, gezegd 
werd voor recht dat de curator dient 
over te gaan tot verkoop van de in de in
ventaris van 16 februari 1981 vermelde 
goederen, met inbegrip van deze hierbo
ven bedoeld », 

terwijl, eerste onderdeel, de overwe
gingen van het arrest dubbelzinnig, min-

stens onnauwkeurig zijn, vermits niet 
kan worden bepaald of bet hof van be
roep al dan niet aanneemt dat op ander
mans zaak een pand op de handelszaak 
kan worden verstrekt, zodat bet arrest, 
waarvan de overwegingen dubbelzinnig, 
minstens onnauwkeurig zijn, niet regel
rriatig is gemotiveerd (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 544 van bet Burgerlijk Wet
boek, 2 en 4 van de wet van 25 oktober 
1919 betreffende bet in pand geven van 
een handelszaak, bet endossement van 
de facturen, alsmede de aanvaarding en 
de keuring van de rechtstreeks voor bet 
verbruik gedane leveringen, enkel de 
goederen waarvan de schuldenaar de ei
genaar is, tot zijn handelszaak kunnen 
behoren en derhalve door hem, als beho
rende tot zijn handelszaak, in pand kun
nen worden gegeven, zodat bet hof van 
beroep, door, na te hebben vastgesteld 
dat de litigieuze goederen zowel in de 
aanvangsinventaris - als toebehorend 
aan eiseres - als in de faillissementsin
ventaris voorkwam, niettemin te beslis
sen dat bet pand op handelszaak van 

· verweerster zich tot alle goederen uit
strekte die zich in de garage van de ge
failleerde bevonden, zonder te onderzoe
ken of de gefailleerde er al dan niet 
eigenaar van was, niet alleen artikel 544 
van bet Burgerlijk Wetboek, bepalend 
dat enkel de eigenaar over zijn zaak kan 
beschikken, maar ook de artikelen 2 en 
4 van de wet van 25 oktober 1919 betref
fende bet in pand geven van een han
delszaak, bet endossement van de fac
tuur, alsmede de aanvaarding en de 
keuring van rechtstreeks voor bet ver
bruik gedane leveringen schendt, ver
mits uit laatstgenoemde bepalingen 
blijkt dat enkel aan de schuldenaar toe
behorende zaken tot zijn handelszaak, 
vatbaar voor inpandgeving, kunnen be
horen; 

derde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 2279 van bet Burgerlijk Wet
boek, 2, 3 en 4 van de wet van 25 okto
ber 1919 betreffende bet in pand geven 
van een handelszaak, bet endossement 
van de factuur, alsmede de aanvaarding 
en de keuring van de rechtstreeks voor 
het verbruik gedane leveringen, de in
pandgeving van een handelszaak geen 
buitenbezitstelling vergt en de pandhou
dende schuldeiser derhalve geen « zake
lijk bezitsrecht » op de bestanddelen van 
de in pand gegeven handelszaak kan uit
oefenen; zodat bet hof van beroep, door 
te beslissen dat bij de inpandgeving van 
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een handelszaak de pandhoudende 
schuldeiser over een zakelijk bezitsrecht 
beschikt dat hem toelaat op artikel 2279 
van het Burgerlijk Wetboek een beroep 
te doen, niet aileen laatstgenoemde wets
bepaling, die een buitenbezitstelling vergt, 
maar ook de artikelen 2, 3 en 4 van 
de wet van 25 oktober 1919 betreffende 
het in pand geven van een handelszaak, 
het endossement van de factuur, alsme
de de aanvaarding en de keuring van de 
rechtstreeks voor het verbruik gedane Ie
veringen schendt, vermits uit die laatste 
wetsbepalingen blijkt dat de inpandge
ving van een handelszaak geen buitenbe
zitstelling vergt : 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest con
stateert : 1 o dat eiseres, eigenares 
van een handelszaak, bestaande uit 
een dienststation voor motorvoertui
gen, bij onderhandse akte van 20 ju
ni 1979 de exploitatie ervan toever
trouwde aan Nono Vanderraay die 
op 16 februari 1981 in staat van fail-
lissement werd verklaard; dat in de 
akte werd bedongen dat laatstge
noemde, als zelfstandige kleinhan
delaar-gerant, slechts beschikte 
« over een hoofdzakelijk tijdelijk 
recht tot uitbating en in geen geval 
het minste recht kon uitoefenen op 
dit handelsfonds »; dat op 29 oktober 
1979 « een tegensprekelijke en gede
tailleerde inventaris werd opgesteld 
betreffende de zich in de verschil
lende afdelingen van het dienststa
tion bevindende goederen; 2o dat No
no Vanderraay, tot waarborg van 
een kredietopening die hem door 
verweerster werd toegestaan, bij ge
registreerde onderhandse akte van 

opgemaakte inventaris van 16 fe
bruari 1981, zijn vermeld; 

Overwegende dat artikel 2279 van 
het Burgerlijk Wetboek geen toepas
sing vindt op een handelszaak als 
algemeenheid; 

Overwegende dat een handelszaak 
onder de bij de wet van 2 oktober 
1919 bepaalde omstandigheden ai
leen door de eigenaar ervan in pand 
kan worden gegeven; 

Dat uit de vastellingen van het ar
rest blijkt dat de pandgevende 
schuldenaar Vanderraay slechts 
houder ter bede was van de zaken 
die eiser revindiceert en dat deze 
laatste reeds v66r de inschrijving 
van het pand eigenares ervan was; 

Dat het arrest derhalve niet wet
tig heeft kunnen beslissen dat die 
zaken deel uitmaken van het pand 
van verweerster; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

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

11 oktober 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Gedeeltelijk gelijkluidende con
clusie (4) van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. De Gryse, 
Nelissen-Grade. 

14 oktober 1980 de door hem geex- 1--------------
ploiteerde handelszaak in pand gaf 
aan verweerster die de pandakte op 
17 oktober 1980 liet inschrijven op 
het kantoor der hypotheken te Ton
geren; dat verweerster op 5 februari 
1981 de handelszaak in beslag deed 
nemen en de tegeldemaking ervan 
vervolgde; 3odat de goederen die ei
seres, als eigenares, revindiceert, 
evenzeer in de inventaris van 29 ok
tober 1979 als in de door de curator 

(4) Het openbaar ministerie concludeerde 
tot de verwerping van het eerste middel daar 
de rechters vastste!len dat de gefailleerde om 
zijn vervallen schuld te betalen de hem door 
eiseres geleverde brandstoffen, die zijn eigen
dom waren, aan eiseres terug verkocht en het 
karakter van betaling voldoende bleek uit de 
creditnota die eiseres op de dag van de fail
lietverklaring opstelde en zij uit die vaststel
ling afleiden dat eiseres tijdens de verdachte 
periode door de terugkoop van koopwaar beta
ling bekwam van haar schuldvordering en die 
rechtshandeling een betaling « in natura » uit
maakt. 
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Nr. 88 

3• KAMER - 14 oktober 1985 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - FOUT VAN EEN 
CONTRACTSPARTIJ BIJ DE UITVOERING VAN 
DE OVEREENKOMST - VEREISTEN VOOR EX
TRA-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID. 

2° OVEREENKOMST - CONTRACTUELE 

AANSPRAKELIJKHEID - INDIRECTE SCHADE. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - INDI
RECTE SCHADE. 

1° Een contractspartij kan wegens een 
bij de uitvoering van de overeenkomst 
begane lout slechts dan extra-contrac
tueel aansprakelijk worden gesteld, in
dien de haar ten laste gelegde lout een 
tekortkoming uitmaakt, niet aan de 
contractuele verbintenis, doch aan de 
algemene zorvuldigheidsplicht, en in
dien die lout andere dan aan de slech
te uitvoering van de overeenkomst te 
wijten schade veroorzaakt (1). (Art. 
1382 B.W.) 

2° Schadevergoeding wegens niet-nako
ming van de verbintenis is ook ver
schuldigd voor indirecte schade die 
veroorzaakt is door het niet uitvoeren 
van de overeenkomst (2). (Art. 1151 
B.W.) 

3° Schadevergoeding op grond van art. 
1382 B. W. is ook verschuldigd voor in
directe schade die door de onrechtma
tige daad is veroorzaakt (3). 

(INTERCOM N.V. T. BISCUITS GEERTS P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4747) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 25 november 1982 
door de Recbtbank van Eerste Aan
leg te Turnhout in boger beroep ge
wezen; 

Gelet op de bescbikking door de 
Eerste Voorzitter van het Hof geno
men op 2 september 1985, waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het eerste midr;Jel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1134, 
1135, 1136, 1142, 1147 tot 1152, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis, ten einde te beslis
sen dat eiseres aansprakelijk is op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek voor de schade van 
verweerster, schade die volgens de dag
vaarding bestaat in een verlies aan deeg, 
in een produktieverlies en in bijkomende 
personeelskosten, overweegt dat de scha
de van verweerster niet louter contrac
tueel is aangezien er • directe gevolgen 
waren van de stroomonderbreking, maar 

. ook indirecte schade, zoals bijkomend 
werk voor het personeel », 

terwijl, eerste onderdeel, het bestaan 
van indirecte schade niet inhoudt dat die 
schade niet zuiver contractueel zou zijn; 
inderdaad, indirecte schade eveneens 
slechts kan bestaan in een verlies van 
een voordeel dat de gelaedeerde gerech
tigd was te verwachten dat het contract, 
in welk geval enkel de contractuele aan
sprakelijkheid van toepassing kan zijn; 
het vonnis derhalve op onwettige wijze 
eiseres op grond van haar quasi-delic
tuele aansprakelijkheid veroordeelt tot 
goeding van de schade gevorderd door 
verweerster in de dagvaarding (schen
ding van rie artikelen 1101, 1134, 1135, 

---------------1 1142, 1147 tot 1152, 1382 en 1383 van het 

(1) Cass., 7 dec. 1973 (A.C., 1974, 395), met 
concl. eerste adv.-gen. Mahaux; Cass., 8 april 
1983, A.R. nr. 3734 (A.C., 1982-83, nr. 427). 

(2) en (3) Zie Cass., 13 juni 1932 (Bull. en 
Pas., 1932, I, 189), 23 jan. 1933 (ibid., 1933, I, 
81); 20 jan. 1936 (ibid., 1936, I, 126) met noot, 
en 24 juni 1977 (A.C., 1977, 1101). DE PAoE, 
Traite elementa1re de droit civil beige, II, 
nrs. 960, 963 en 1023, en III, nr. 110. 

Burgerlijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat een contraets

partij, wegens een bij de uitvoering 
van de overeenkomst begane fout, 
slechts dan extracontractueel aan-



180 HOF VAN CASSATIE Nr. 89 

sprakelijk kan worden gesteld, in
dien de haar ten laste gelegde fout 
een tekortkoming uitmaakt, niet 
aan de contractuele verbintenis, 
doch aan de algemene zorgvuldig
heidsplicht en indien die fout ande
re dan aan de slechte uitvoering van 
de overeenkomst te wijten schade 
heeft veroorzaakt; 

Overwegende dat de niet-uitvoe
ring van een contractuele verplich
ting niet tot onrechtmatige daad 
wordt, en derhalve geen grond ople
vert voor een vordering tot schade
loosstelling uit artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, om de enkele 
reden dat uit de contractuele wan
prestatie, benevens « directe gevol
gen », ook « indirecte schade » is 
voortgevloeid; dat schadevergoeding 
wegens niet-nakoming van de ver-
bintenis immers ook verschuldigd is 
voor « indirecte schade » die veroor-
zaakt is door het niet uitvoeren van 
de overeenkomst; 

Overwegende dat het vonnis eise
res jegens verweerster, met toepas
sing van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, aansprakelijk ver
klaart en haar tot schadevergoeding 
veroordeelt, op grand dat: « (eise
res} manifest te kart geschoten is, 
omdat vaststaat dat de beschadigde 
ondergrondse hoogspanningskabel 
niet was voorzien van de nodige 
merktekens; hierdoor een stroomon
derbreking ontstond, wat een schen
ding van de contractuele verplich
ting uitmaakt, maar tegelijkertijd 
een onrechtmatige daad is, waar
door schade is ontstaan, die niet lou
ter contractueel is; er immers di
recte gevolgen waren van de 
stroomonderbreking, maar ook indi
recte schade, zoals bijkomend werk 
voor het personeel »; 

Dat de rechters aldus de beslis
sing niet naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het eerste mid

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
dit het incidenteel hoger beroep van 
verweerster ontvankelijk maar on
gegrond verklaart; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Mechelen, zitting houden
de in hager beroep. 

14 oktober 1985 - a• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal- Advocaat: mr. Gerard. 

Nr. 89 

a• KAMER - 14 oktober 1985 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - ARTI. 1382 EN 1383 

B.W. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- REGRES - STAAT 
- ONDERWIJZEND PERSONEEL - ARBEIDS· 
ONGESCHIKTHEID WEGENS ONGEVAL -
MEERUITGAVE WEGENS AANSTELLJNG VAN 
PLAA TSVERVANGER. 

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

2" Wettig is de beslissing, waarbij de 
aansprakelijke voor een ongeval dat 
een lid van het onderwijzend perso
neel van de Staat is overkomen, veroor-

del voor het overige en het tweede 1---------------
middel niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden; 

(ll en (2) Cass., 15 maart 1985, A.R. nr. 4482 
(A.C., 1984-85, nr. 431). 



-r T~----~--~--~ :=~~---~~~-- -----

Nr. 89 HOF VAN CASSATIE 181 

deeld wordt om de meeruitgave, voort
vloeiend uit de aanstelling van een 
plaatsvervanger voor die Jeerkracht 
aan de Staat terug te betalen (2). 

(LA ROYALE BELGE N.V. T. BELGISCHE STAAT -
MIN. V. ONDERWIJS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4761) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
Eerste Voorzitter van het Hof gena
men op 2 september 1985, waarbij 
de zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

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

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat verweerder gedurende de ar
beidsongeschiktheid van zijn personeels
lid, van diens prestaties beroofd was, 
dat zijn diensten daardoor verstoord 
werden en dat hij dientengevolge ge
dwongen was om de behoorlijke voort
zetting ervan te verzekeren, een beroep 
te doen op tijdelijke werkkrachten en 
die te betalen, beslist dat deze betalin
gen voor verweerder een schade uitma
ken in de zin van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en dat bedoelde 
schade in oorzakelijk verband staat met 
de fout van de verzekerden van eiseres, 
op grand dat : zonder deze fout, deze 
schade zich niet had voorgedaan op de 
wijze waarop zij zich voorgedaan heeft, 
en dat het statuut, ingevolge hetwelk 
verweerder gehouden is de wedde van de 
arbeidsongeschikte leerkracht-titularis 
uit te betalen, hem geenszins verplicht 
leerkrachten-plaatsvervangers in te scha
kelen en bijgevolg vervangingswedden 
uit te betalen en dat deze verplichting 
ter zake enkel voortvloeit uit de door de 
verzekerde van eiseres veroorzaakte 
desorganisatie van de diensten van ver
weerder, 

terwijl, eerste ond(Jrdeel, de schade die 
aan verweerder door de verzekerde van 
eiseres toegebracht werd, beperkt is tot 

(2) Zie nota 1. 

het eventuele verschil tussen de wedden 
die hij gedurende de vergoedbare perio
de aan de leerkrachten ad interim heeft 
betaald en de wedde die hij gedurende 
dezelfde periode aan het slachtoffer voor 
haar prestaties had moeten betalen in
dien het schadegeval zich niet had voor
gedaan; dienvolgens de schade, in oorza
kelijk verband met het ongeval, het 
totale bedrag van de weddetoelage van 
de plaatsvervangers niet omvat, onder de 
enige vermindering van het verschil tus
sen de wedde die verweerder aan het 
slachtoffer voor haar prestaties had moe
ten betalen en de, ingevolge het voor het 
slachtoffer toepasselijke statuut, effectief 
uitgekeerde weddetoelage; waaruit volgt 
dat het arrest, door eiseres te veroorde
len om aan verweerder het bedrag aan 
loon terug te betalen, verschuldigd aan 
de vervangende leerkracht, eiseres 
oplegt « schade • te vergoeden die geen 
oorzakelijk verband heeft met de schade 
van haar verzekerde, en derhalve aan 
verweerder een schadevergoeding toe
kent die de werkelijk geleden schade 
overschrijdt (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1382 van 

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

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder, ten gevolge 
van de fout van de verzekerden van 
eiseres, waardoor het personeelslid, 
de kleuterleidster J.V., afwezig bleef 
van haar werk, 442.256 frank wed
den aan leerkrachten ad interim 
heeft uitbetaald, som die verweerder 
zonder vorenbedoelde fout niet had 
moeten betalen en die de hoegroot
heid van zijn schade uitmaakt; dat 
het arrest voorts vaststelt dat ver
weerder van voormelde som het be
drag van 18.292 frank aftrekt; 

Dat de appelrechters op die 
gronden, met bevestiging van het 
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beroepen vonnis, de beslissing tot (VINco N.v. 
veroordeling van eiseres tot betaling T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID) 
van 423.964 frank wettelijk verant-
woorden; ARREST 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 oktober 1985 - a· kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Nelissen Grade. 

Nr. 90 

a• KAMER - 14 oktober 1985 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- BIJDRAGEN - LOON - VERGOEDING VOOR 
REIS- EN TELEFOONKOSTEN. 

Uit de vaststelling dat de vergoedingen 
voor reis- en telefoonkosten die de 
werkgever aan zijn handelsvertegen
woordiger betaalt, door de arbeidsover
eenkomst forfaitair worden vastge
steld, kan de rechter wettig afleiden 
dat deze vergoedingen geen terugbeta
Jing vormen van kosten die ten laste 
van de werkgever vallen, maar loon · 
zijn voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen (1). (Art. 2 Wet 
Bescherming Loon; art. 14, § 2, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969; art. 
19, § 2, 4", K.B. 28 nov. 1969.) 

(A.R. nr. 4794) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen-
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 11a4, 11a6, 1142 tot 1145, 1165, 1a19, 
1a20, 1a21, 1a22, 1a49, 1a5a van het Bur
gerlijk Wetboek, 14 van de wet van 27 ju
ni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 19, inzonderheid § 2, 4", van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van voornoemde wet van 
27 juni 1969 en 20, 1", van de wet van a 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 

doordat het arrest beslist dat de door 
verweerder gevorderde bijdragen, bijdra
geopslagen en verwijlinteresten voor het 
derde kwartaal 1976 door eiseres ver-
schuldigd zijn, bijgevolg zijn vordering 
gegrond verklaart en aldus het beroepen 
vonnis bevestigt en eiseres in de kosten 
van het geding in hager beroep verwijst, 
op grand : dat de commissielonen ressor
teren onder de sociale-zekerheidsrege
ling, dat de reis- en verplaatsingskosten 
forfaitair bedongen in de arbeidsovereen
komst, die voor de belastingen als be
roepskosten kunnen worden aange
merkt, als voordelen dienen te worden 
beschouwd, als bepaald in de wet van 12 
april 1965; dat hetzelfde geldt voor de 
forfaitair geraamde telefoonkosten; dat, 
overeenkosmtig artikel 14 van de wet 
van 27 juni 1969, aile ingevolge de ar
beidsovereenkomst toegestane voordelen 
(reis-, verplaatsings- en telefoonkosten) 
als loon dienen te worden aangemerkt, 
alhoewel deze kosten voor de toepassing 
op de belastingwetten later in mindering 
kunnen worden gebracht met het oog op 
de berekening van de belastingen; dat. 
deze opvatting nog haar basis vindt in 
artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969, waar enkel de be
dragen die -gelden als terugbetaling van 

------------------1 de kosten, die de werknemer heeft ver

(1) Zie Cass., 24 rnei 1972 (A.C, 1972, 894) 
met cone!. O.M. in J.T.T., 1972, 202. . 

richt om zich van zijn woonplaats naar 
zijn werkplaats te begeven, alsook de 
kosten die ten laste vallen van de werk-
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gever, niet als loon worden aangemerkt; 
dat ten deze uit de loonstaten en de ar
beidsovereenkomsten van de verschillen
de handelsreizigers van eiseres een di
versiteit blijkt in de forfaitaire bereke
ning van de zogenaamde verplaatsings
en telefoonkosten, die naar gelang van 
de gevallen in het vast loon zijn inbegre
pen, of naast het vast loon contractueel 
worden vastgelegd, of forfaitair worden 
geraamd daar waar geen commissielo
nen bestaan; dat uit dit laatste punt 
voortvloeit dat door vermomde verplaat
singskosten een minimum vast loon aan 
de handelsreiziger wordt toegewezen; dat 
eiseres alles in het werk heeft gesteld 
om de bijdragen aan de sociale zeker
heid tot een minimum te beperken; dat 
voor de betrokken periode een dispro
portie bestaat tussen de ontvangen com
missielonen en de te hoge onkosten die 
soms het bedrag van de commissielonen 
overschrijden, de onkosten als gewaar
borgde commissielonen of premies die
nen te worden bestempeld, zodat de vas
te wedde « principieel • met bepaalde 
bedragen dient te worden verhoogd, zelfs 
gedeeltelijk met de reiskosten rekening 
gehouden; dat de door verweerder 
ambtshalve opgestelde bijdragen trou
wens in vergelijking met de door het ar
rest vastgestelde cijfers nog op billijke 
wijze worden berekend, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, krachtens artikel 14 

van de wet van 27 juni 1969 en artikel 
19, § 2, 4", van het koninklijk besluit van 
28 november 1969, niet als aan sociale 
bijdragen onderworpen loon worden aan
gemerkt de bedragen die de terugbeta
ling zijn van de kosten die ten laste val
len van de werkgever, en de werkgever, 
overeenkomstig artikel 20, 1", van de wet 
van 3 juli 1978, de voor de uitvoering van 
het werk nodige hulp, hulpmiddelen en 
materialen ter beschikking van de werk
nemer moet stellen, welke verbintenis, 
met toepassing van het algemeen begin
sel in de artikelen 1136 en 1142 tot 1145 
van het Burgerlijk Wetboek uitgedrukt, 
in de vorm van een betaling in geld moet 
uitgevoerd worden wanneer ze in natura 
niet is uitgevoerd; zulks het geval is voor 
de telefoon en de verplaatsingsnoodwen
digheden die een handelsreiziger nodig 
heeft om zijn werk te kunnen verrichten, 
en de contractuele, forfaitaire bereke
ning van deze kosten het wettelijke ka
rakter van deze verbintenis van de werk
gever niet aantast noch wijzigt, en 
bijgevolg niet toelaat ze als loon te be
schouwen dat aan sociale bijdragen is 

onderworpen; het de rechter slechts toe
komt na te gaan of, ongeacht hun bere
keningswijze, de door de werkgever be
taalde kosten al dan niet rei:He kosten te 
zijnen laste uitmaken; het arrest derhal
ve, door in rechte te beslissen dat de 
door eiseres als kosten aan haar han
delsreizigers betaalde bedragen, omdat 
zij contractueel forfaitair berekend zijn, 
als loon moeten worden beschouwd, en 
bijgevolg eiseres te veroordelen tot het 
betalen van sociale bijdragen op de liti
gieuze telefoon-, reis- en verplaatsings
kosten, de artikelen 1136 en 1142 tot 1145 
van het Burgerlijk Wetboek, 20, 1", van 
de wet van 3 juli 1978, 14 van de wet van 
27 juni 1969 en 19, § 2, 4", van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
schendt; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat eise
res aan de handelsvertegenwoor
digers die bij haar in dienst waren, 
vergoedingen uitbetaalde voor reis
en telefoonkosten; dat het arrest be
slist dat de vergoedingen als loon 
moeten worden aaneemerkt voor de 
berekening van de bijdragen voor so
_ciale zekerheid, op grond dat die be
dragen voordelen zijn in de zin van 
artikel 2 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 14, § 2, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffen
de de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, het loon waarop de 
bijdragen voor sociale zekerheid 
worden berekend, bepaald wordt 
overeenkomstig artikel 2 van de wet 
van 12 april 1965, behoudens verrui
ming of beperking door de Koning 
van het in dit artikel bepaalde be
grip loon; 

Dat artikel 19, § 2, 4°, van het 
koninklijk besluit van 28 november 
1969 bepaalt dat, met afwijking van 
artikel 2, eerste lid, van de wet van 
12 april 1965, onder meer niet als 
loon worden aangemerkt de bedra
gen die gelden als terugbetaling van 
kosten die ten laste van de werkge
ver vallen; 
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Overwegende dat uit die wette
lijke bepalingen volgt dat vergoedin
gen voor reis- en telefoonkosten die 
de werkgever ingevolge de arbeids
overeenkomsten aan zijn handels
vertegenwoordigers moet betalen, 
als loon moeten worden aangemerkt 
voor het vaststellen van de bijdra
gen voor sociale zekerheid, indien 
uit de arbeidsovereenkomsten of de 
uitvoering die de partijen eraan ge
ven, blijkt dat de kosten waarop ze 
betrekking hebben, niet ten laste 
van de werkgever vallen; 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt dat de overeengekomen 
vergoedingen de uitvoering betref
fen van de verplichting welke arti
kel 20, 1°, van de Arbeidsovereen
komstenwet, behoudens strijdige be
paling, aan de werkgever oplegt; 

Overwegende dat het arrest rele
veert dat de vergoedingen « contrac
tueel werden vastgesteld », dat zij 
meestal « forfaitair toegekend » wa
ren en « in sommige gevallen ( ... } 
forfaitair geraamd »; 

Oat het arrest, op grand van een 
feitelijke beoordeling, uit het forfai
taire kenmerk van de meeste ver
goedingen wettig heeft kunnen aflei
den dat alle reis- en telefoonkosten 
door de werknemers werden gedra
gen en dus niet onder het bepaalde 
vielen van voormeld artikel 19, § 2, 
4°; dat de beslissing aldus naar recht 
is verantwoord; 

Overwegende dat uit het voren
staande blijkt dat het middel, voor 
het overige, hetzij opkomt tegen re
denen die de beslissing niet dragen, 
hetzij feitelijke grondslag mist; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 oktober 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Delahaye en De Bruyn. 

Nr. 91 

2' KAMER - 15 oktober 1985 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BANKBREUK- EEN
VOUDIGE BANKBREUK - WETBOEK VAN 
KOOPHANDEL, ART. 573, 5° - BETALING OF 
BEVOORDELING VAN EEN SCHULDEISER TEN 
NADELE VAN DE BOEDEL - BEGRIP. 

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BANKBREUK- EEN
VOUDIGE BANKBREUK - NADEEL VOOR DE 
BOEDEL TEN GEVOLGE VAN BETALING OF BE
VOORDELING VAN EEN SCHULDEISER - BE
GRIP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - EEN
VOUDIGE BANKBREUK - NADEEL VOOR DE 
BOEDEL TEN GEVOLGE VAN BETALING OF BE
VOORDELING VAN EEN SCHULDEISER - BE
GRIP. 

4° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - BANKBREUK - EEN
VOUDIGE BANKBREUK - NADEEL VOOR DE 
BOEDEL TEN GEVOLGE VAN BETALING OF BE
VOORDELING VAN EEN SCHULDEISER - RA
MING. 

5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - EEN
VOUDIGE BANKBREUK - NADEEL VOOR DE 
BOEDEL TEN GEVOWE VAN BETALING OF BE
VOORDELING VAN EEN SCHULDEISER - RA
MING. 

1 o Betaling of bevoordeling van een be
voorrechte schuldeiser door een hande
Jaar, die in feitelijke staat van faillisse
ment verkeert, kan het in art. 573, !J' 
Kh. bedoelde misdrijf opleveren, als 
daardoor de boedel wordt benadeeld. 
Zulks is a.m. het geval wanneer het 
gaat om schuldvorderingen waarvan, 
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ingevolge art. 546 Kh., het bevoorrecht 
karakter tenietgaat in geval van faillis
sement, en de schuldenaar, door met 
bedrieglijk opzet, na te Jaten aangifte 
te doen van de staking van betaling, 
de faillietverklaring vertraagt of belet. 

2" en 3" Het nadeel dat voor de boedel 
hieruit voortvloeit dat een handelaar, 
die aan eenvoudige bankbreuk schul
dig is verklaard, een schuldeiser ten 
nadele van de boedel betaald of be
voordeeld heeft, bestaat in de door het 
misdrijf veroorzaakte vermindering 
van het voor de boedel beschikbare ac
tief; dat nadeel wordt door de geza
menlijke schuldeisers collectief gele
den, ongeacht de individuele toestand 
van elke schuldeiser afzonderlijk. 

4" en 5" Bij de raming van het nadeel dat 
voor de boedel hieruit voortvloeit dat 
een handelaar die aan eenvoudige 
bankbreuk schuldig is verklaard, een 
schuldeiser ten nadele van de boedel 
betaald of bevoordeeld heeft, behoeft 
geen rekening te worden gehouden 
met de eventuele vermindering van 
het passief, die zou kunnen voortvloei
en uit de betaling van die schuldeiser 
wiens schuldvordering, indien zij in de 
boedel was gebracht, het passief zou 
hebben doen aangroeien en, in voorko
mend geval, het dividend van iedere 
schuldeiser afzonderlijk zou hebben 
verminderd. 

(HOSTE T. MR. LIEVENS- CURATOR IN HET FAIL
LISSEMENT « INTERSAUNA • P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8302) 

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

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, 8, 9, 20, 5", 
inzonderheid zesde en zevende lid, van 
de Hypotheekwet van 16 december 1851, 
437, eerste lid, 444, 452 tot 454, 546, 561, 
567, 568 en 573, 5", van de Faillissements
wet houdende boek III van het Wetboek 
van Koophandel, 1134, 1135, 1184, 1583, 

1612, 1613, 1654 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na in feite vastge
steld te hebben dat eiseres en medebe
klaagde Cremers, nadat zij opgehouden 
hadden te betalen, vier wissels aan de 
belangrijkste leverancier van de gefail
leerde vennootschap hadden overhandigd 
en diverse facturen voor levering van 
een modelchalet hadden betaald, beslist 
dat de tenlasteleggingen III-D-1 en III
D-2 van eenvoudige bankbreuk bewezen 
zijn en dienvolgens de civiele vordering 
van de burgerlijke partij uit hoofde van 
deze tenlasteleggingen tot beloop van 
10.057.608 frank toewijst, op de gronden 
dat het door huidige eiseres aangevoerd 
argument dat het gaat om endossering 
van wissels ten gunste van de firma Bo
de, die de levering deed met een volgens 
Duits recht geldige clausule van eigen
domsvoorbehoud, niet kan aangenomen 
worden en wel om de volgende redenen : 
« Het is onjuist te beweren dat het en
dossement van de drie wissels van Bode 
normaal was. Immers, het staat vast dat 
op dat ogenblik - 26 februari 1979 - de 
P.V.B.A. Intersauna zonder enige twijfel 
zich in staat van feitelijk faillissement 
bevond, zodat het neerleggen van de hoe
ken een verplichting was geworden en 
de regel van de gelijkheid van de schuld
eisers op dat ogenblik moest gelden. Het 
argument van het beding van eigen
domsvoorbehoud is geenszins decisief : 
vooreerst is het niet tegenwerpelijk ten 
opzichte van derden en bovendien is de 
clausule van het " Eigentumsvorbehalt" 
krachteloos zodra het faillissementsvon
nis wordt uitgesproken (zie R.C.J.B., 
1961, blz. 139 en 140; R.C.J.B., 1979, blz. 
398} en waardeloos in een toestand van 
feitelijk faillissement, vermits de wer
king van de clausule op dat ogenblik de 
toepassing van de regel van de gelijk
heid van de schuldeisers in wezen aan
tast. De betaling van de wisselschuld ten 
belope van 3.502.328 frank is uitsluitend 
aan de firma Bode ten goede gekomen 
en heeft als dusdanig nadeel berokkend 
aan de gezamenlijke schuldeisers. Er 
was bevoordeling van schuldeiser ten na
dele van de boedel vermits het bedrag 
dat voor de uitkering aan de schuldei
sers beschikbaar is, daalde door de be
voordeling van Bode : indien het endos
sement van de wissels aan Bode niet 
was geschied, zou het bedrag van de wis
sels in de massa zijn gekomen. Boven
dien geldt de bedenking dat wanneer Bo
de bij exploot van 15 mei 1979 - het 
faillissementsvonnis dateert van 1 juni 
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1979 zijn eigendomsvoorbehoud liet 
gelden, hij - blijkens de verklaringen 
van zijn procuratiehouder Onkes - zon
der enige twijfel kennis had van de staat 
van feitelijk faillissement van de 
P.V.B.A. Intersauna, zodat redelijkerwij
ze niet kan worden aanvaard dat het re
vendicatierecht op dat ogenblik hestand 
zonder enige samenloop met andere 
schuldeisers; men zou zelfs kunnen stel
len dat het door de firma Bode ontwor
pen plan tot doel had de faillietverkla
ring van Intersauna te vertragen, ten 
einde de mogelijkheid te behouden zijn 
eis te kunnen instellen voor de failliet
verklaring. De tegenwerpelijkheid van 
de clausule kan in die omstandigheden 
niet worden aanvaard », 

terwijl, eerste onderdeel, deze conside
ransen niet antwoorden op het regelma
tig in conclusie voorgedragen middel 
waarin eiseres betoogde dat de bevoorde
ling van de schuldeiser Bode geen na
deel aan de massa had berokkend omdat 
bij niet-betaling van de vordering van 
deze schuldeiser het passief aanzienlijk 
zou toegenomen zijn door opname in het 
passief van « de integraliteit van de vor
dering van Bode die nog aanzienlijk zou 
opgedreven worden wegens kontrakt
breuk » (conclusie van 11 april 1983, blz. 
2 in fine) (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, deze consideransen 
niet antwoorden op de conclusie waarin 
eiseres uitdrukkelijk staande hield dat 
de bevoordeling van de schuldeiser ten 
deze geen schade had berokkend aan de 
massa, nu deze schuldeiser een clausule 
van eigendomsvoorbehoud kon inroepen, 
en dat de regel van niet-tegenwerpelijk
heid van de clausule van eigendomsvoor
behoud enkel geldt bij faillissement of 
tenminste bij samenloop van schuldei
sers, en niet « wanneer de revendicatie 
voor de samenloop en/of het faillisse
ment gebeurde, en dit zelfs wanneer de 
vordering tijdens de verdachte periode 
werd gesteld, en aileen na het faillisse
mentsvonnis zou volgen » (conclusie van 
6 mei 1983, biz. 1) (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de clausule van ei
gendomsvoorbehoud aileen uitWerking 
verliest bij samenloop van schuldeisers, 
hetgeen tenminste impliceert dat de 
rechten van de onbetaalde verkoper, die 
de toepassing van de clausule inroept, in 

conflict komen met de rechten die een of 
meer schuldeisers van de koper uitoefe
nen, zodat het arrest, door te beslissen 
dat de clausule van eigendomsvoorbe
houd geen uitwerking kan hebben, gelet 
op de toestand van « feitelijk faillisse
ment » van eiseres, waarmee het, blij
kens de context, kennelijk bedoelt de 
toestand van ophouden van betalen in de 
zin van artikel 573 van de Faillisse
mentswet, zonder vast te stellen dat an
dere schuldeisers hun rechten hadden 
uitgeoefend, de niet-tegenwerpelijkheid 
van de clausule van eigendomsvoorbe
houd uitbreidt buiten de in de wet voor
ziene gevallen, en zodoende aile in het 
middel vermelde bepalingen, met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet, 
en in het bijzonder de artikelen 546 van 
de Faillissementswet en 20, 5", van de 
Hypotheekwet, schendt : 

Overwegende dat het arrest eise
res veroordeelt tot een enkele straf 
bestaande uit een hoofdgevangenis
straf van negen maanden en een 
geldboete van 700 frank of drie 
maanden vervangende gevangenis
straf wegens bedrieglijke bankbreuk 
(telastlegging I), valsheid in ge
schrifte (telastlegging II), eenvoudi
ge bankbreuk {telastlegging III), 
overtreding van de wet op de boek
houding en de j aarrekening van de 
ondernemingen (telastlegging IV), 
oplichting {telastlegging V) en uitgif
te van cheque zonder dekking {te
lastlegging VI); 

Overwegende dat, nu deze straf 
wettelijk verantwoord is door de be
wezenverklaring van de telastleggin
gen I (bedrieglijke bankbreuk), II 
(valsheid in geschrifte), V (oplich

. ting) en VI (uitgifte van cheque zon-
der dekking), het middel dat enkel 
de telastleggingen III, D, 1 en 2 
(eenvoudige bankbreuk) betreft, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

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

Over het eerste middel, hierboven 
reeds weergegeven : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres het in de 
onderdelen aangehaalde verweer 
voerde ten betoge dat de bevoorde
ling van de schuldeiser Bode geen 
nadeel aan de massa heeft berok
kend omdat enerzijds door het niet
betalen van die schuldeiser het pas
sief aanzienlijk zou zijn vermeer
derd wegens vergoedingen verschul
digd bij contractbreuk (eerste onder
dee!), anderzijds deze schuldeiser 
over een revendicatierecht beschikte 
zolang het faillissement niet was 
uitgesproken of er geen samenloop 
van schuldeisers bestond (tweede 
onderdeel); 

Overwegende dat het arrest rele
veert: « ( ••• ) Er was bevoordeling 
van schuldeiser ten nadele van de 
boedel, vermits het bedrag dat voor 
de uitkering aan de schuldeisers be
schikbaar is, daalde door de bevoor
deling van Bode : indien het endos
sement van de wissels aan Bode 
niet was geschied, zou het bedrag 
van de wissels in de massa zijn ge
komen. ( ... ) de stelling ( ... ) - de ver
meerdering van het actief (wanneer 
namelijk alle schuldeisers zouden 
geprofiteerd hebben van de op
brengst van de wissels De Duve) 
zou noodzakelijkerwijze een verho
ging hebben meegebracht van het 
passief - onjuist is; de curato:c die 
handelt in het belang van de massa 
en optreedt als vertegenwoordiger 
van de massa heeft een vorderings
recht zodra het actief is verminderd; 
hij hoeft in de hierboven gedane on
derstelling niet te bewijzen dat het 
uiteindelijk passief van het faillisse
ment minder hoog zou zijn geweest 
( ... ). Het zou onlogisch zijn te onder
stellen dat zijn actiemogelijkheid 
zou geconditioneerd zijn door een 
verhouding tussen actief en pas-

sief », en verder « ( ... ) Het argument 
van het eigendomsvoorbehoud is 
geenszins decisief : vooreerst is het 
niet tegenwerpelijk ten opzichte van 
derden en bovendien is de clausule 
van " Eigentumsvorbehalt" krachte
loos zodra het faillissementsvonnis 
wordt uitgesproken ( ... ) en waarde
loos in een toestand van feitelijk 
faillissement, vermits de werking 
van de clausule op dat ogenblik de 
toepassing van de regel van de ge
lijkheid van de schuldeisers in we
zen aantast »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door aldus de redenen aan te 
geven waarom zij oordelen dat na
deel werd berokkend aan de massa 
van de schuldeisers en dat de be
voordeelde schuldeiser geen clausu
le van eigendomsvoorbehoud kan in
roepen, het verweer van eiseres 
verwerpen en haar conclusies beant
woorden; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

hierop neerkomt dat de endossering 
van wissels ten gunste van de firma 
Bode Blockhausen (feit III, D, I) en 
de betaling van facturen aan diezelf
de schuldeiser (feit III, D, 2) betrek
king hebben op niet-betaalde roe
rende zaken die zich nog in het 
bezit van de schuldenaar bevinden 
en derhalve bevoorrechte schulden 
zijn krachtens artikel 20, 5°, van de 
Hypotheekwet (artikel 2102 van het 
Burgerlijk Wetboek); de betaling 
van die bevoorrechte schulden geen 
eenvoudige bankbreuk door bevoor
deling van schuldeisers ten nadele 
van de boedel kan opleveren in de 
zin van artikel 573, 5°, van het Wet
hoek van Koophandel, tenzij indien 
de betaling was geschied na vonnis 
van faillietverklaring of wanneer 
v66r het vonnis van faillietverkla
ring andere schuldeisers hun rechten 
zouden hebben uitgeoefend zodat er 
samenloop was van schuldeisers, in 
welke gevallen dit voorrecht teniet 
zou zijn gegaan krachtens artikel 
546 van het Wetboek van Koophan
del; dat die betalingen geschied zijn 
voor het vonnis van faillietverkla-
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ring en het arrest niet vaststelt dat 
andere schuldeisers hun rechten 
hadden uitgeoefend, zodat die beta
lingen geen bevoordeling van een 
schuldeiser inhouden; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 573, 5°, van het Wetboek van 
Koophandel, schuldig is aan eenvou
dige bankbreuk de gefailleerde han
delaar die, nadat hij opgehouden 
heeft te betalen, een schuldeiser ten 
nadele van de boedel heeft betaald 
of bevoordeeld; 

Overwegende dat de betaling of 
de bevoordeling van een bevoor
rechte schuldeiser door een hande
laar die in feitelijke staat van faillis
sement verkeert de massa kan be
nadelen en derhalve de overtreding 
kan opleveren bepaald bij artikel 
573, 5°, van het Wetboek van Koop
handel; dat dit onder meer het geval 
is wanneer die betaling of bevoorde
ling schulden betreft waarvan het 
bevoorrecht karakter tenietgaat in 
geval van faillissement en de schul
denaar door met bedrieglijk opzet 
na te Iaten aangifte te doen van de 
staking van betaling overeenkom
stig artikel 440 van het Wetboek van 
Koophandel de faillietverklaring 
vertraagt of belet; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben geconstateerd dat de 
P.V.B.A. Intersauna sedert 15 sep
tember 1978 in feitelijke staat van 
faillissement verkeerde, eiseres 
schuldig verklaart aan eenvoudige 
bankbreuk om te hebben nagelaten 
aangifte te doen van de staking van 
betaling binnen de bij artikel 440 
van het Wetboek van Koophandel 
bepaalde termijn (feit III, E); dat het 
arrest vervolgens, met betrekking 
tot het endosseren van wissels ten 
bate van de firma Bode Blockhau
sen en het betalen van openstaande 
facturen aan diezelfde schuldeiser, 
releveert: « ( ••• ) het staat vast dat op 
dat ogenblik - 26 februari 1979 -
de P.V.B.A. Intersauna zonder enige 
twijfel zich in staat van feitelijk fail
lissement bevond, zodat het neerleg
gen van de boeken een verplichting 
was geworden en de regel van de 

gelijkheid van de schuldeisers op 
dat ogenblik moest gelden. ( ... ) De 
betaling van de wisselschuld ( ... ) is 
uitsluitend aan de firma Bode ten 
goede gekomen en heeft als dusda
nig nadeel berokkend aan de geza
menlijke schuldeisers. Er was be
voordeling van schuldeiser ten nade
le van de boedel vermits het bedrag 
dat voor de uitkering van de schuld
eisers beschikbaar is, daalde door 
de bevoordeling van Bode : indien 
het endossement van de wissels aan 
Bode niet was geschied, zou het be
drag van de wissels in de massa 
zijn gekomen. Bovendien geldt de 
bedenking dat wanneer Bode bij ex
ploot van 15 mei 1979 - het faillis
sementsvonriis dateert van 1 juni 
1979 - zijn eigendomsvoorbehoud 
liet gelden, hij - blijkens de verkla
ringen van zijn procuratiehouder 
Onkes - zonder twijfel kennis had 
van de staat van feitelijk faillisse
ment van de P.V.B.A. Intersauna 
( ... ); men zou zelfs kunnen stellen 
dat het door de firma Bode ontwor
pen plan tot doel had de faillietver
klaring van Intersauna te vertragen, 
teneinde de mogelijkheid te behou
den zijn eiste kunnen instellen v66r 
de faillietverklaring ( ... ); de drijfveer 
van de bevoordeling is gemakkelijk 
te achterhalen: Hoste wou ( ... ) de 
firma Bode in Belgie vertegenwoor
digen ( ... ). Hoste liet op haar naam, 
maar op het adres van haar ouders, 
prijsopgaven sturen door Bode en 
zij stelde zich bij Jan Volckaert voor 
als vertegenwoordigster van de fir
ma Bode in Belgie ( ... ). Er is geen 
enkele reden om deze verklaring 
van Volckaert in twijfel te trekken 
temeer daar de zaak De Beer ( ... ) 
niet aileen hetzelfde motief aan het 

'Iicht brengt, maar zelfs correspon
dentie die Hoste (eiseres) van Bode 
ontving. Voor III, D, 2 (betaling van 
de facturen van de modelchalet aan 
de firma Bode) geld en dezelfde ele
menten ( ... ) »; 

Overwegende dat het arrest, door 
aldus vast te stellen dat eiseres in 
overleg met de bevoordeelde schuld
eiser de faillietverklaring van de 
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P.V.B.A. Intersauna opzettelijk heeft 
vertraagd, dat door tijdig aangifte te 
doen van de staking van betaling, 
zoals vereist door artikel 440 van 
het Wetboek van Koophandel, het 
voorrecht waarop de schuldeiser Bo
de zich desgevallend kon beroepen, 
zou zijn tenietgegaan, zodat de be
dragen die hem werden uitbetaald 
in de boedel zouden zijn gebleven, 
wettig beslist dat die betaling ten 
nadele van de boedel is geschied en 
dat eiseres zich schuldig heeft ge
maakt aan overtreding van artikel 
573, 5°, van het Wetboek van Koop
handel; 

Overwegende dat, nu de beslissing 
op de grond van die vaststellingen 
naar recht verantwoord is, het on
derdeel dat, met betrekking tot het 
betalen van die schulden v66r het 
vonnis van faillietverklaring, aan 
het arrest enkel verwijt niet te heb
ben vastgesteld dat andere schuldei
sers hun rechten hadden uitgeoe
fend en er derhalve samenloop van 
schuldeisers bestond, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het arrest, na verschillende 
tenlasteleggingen bewezen te hebben 
verklaard, de civiele vordering van de 
burgerlijke partij ontvankelijk en ge
grond verklaart en eiseres diensvolgens 
veroordeelt, gedeeltelijk solidair met 
medebeklaagde Cremers, tot betaling 
van een totaal bedrag van 13.703.850 
frank meer de compensatoire en 
verwijlsinteresten, en zulks op grand van 
de volgende consideransen : « De conclu
sie voor de tweede beklaagde voert eens
deels aan dat Haste persoonlijk verbon
den blijft tegenover de echtgenoten De
poorter en tegenover de Kredietbank, en 
anderdeels dat het wenselijk zou zijn 
een deskundige aan te stellen, met als 
opdracht het maken van een raming van 
het actief en van het passief, zoals het 
zich in feite voordoet en zoals het zich 
zou hebben kunnen voordoen in de on
derstelling dat Bode zijn eigendomsvoor
behoud zou hebben uitgeoefend met alle 

gevolgen vandien voor de medecontrac
tanten van Intersauna die op hun chalet 
rekenden. Het eerste punt is juist maar 
heeft geen relevantie tot de te onderzoe
ken eisen. Wat het tweede punt betreft 
doet het Hof opmerken dat de onderlig
gende stelling - met name deze : de ver
meerdering van het actief (wanneer na
melijk aile schuldeisers zouden geprofi
teerd hebben van de opbrengst van de 
wissels de Duve) zou noodzakelijkerwij
ze een verhoging hebben meegebracht 
van het passief - onjuist is : de curator 
die handelt in het belang van de massa 
en optreedt als vertegenwoordiger van 
de massa heeft een vorderingsrecht zo
dra het actief is verminderd; hij hoeft in 
de hierboven gedane onderstelling niet 
te bewijzen dat het uiteindelijk passief 
van het faillissement minder haag zou 
zijn geweest. Immers, de curator verte
genwoordigt niet de schuldeisers ut sin
guli, hij vertegenwoordigt de schuldei
sers die deel uitmaken van de massa, de 
schuldeisers in de massa wier schade 
door het Hof van Cassatie een collectief 
nadeel wordt genoemd en aldus kan hij 
optreden wanneer door de fout van een 
derde ofwel het passief werd verzwaard 
ofwel het actief werd verminderd. Het 
zou onlogisch zijn te onderstellen dat 
zijn actiemogelijkheid zou geconditio
neerd zijn door een verhouding tussen 
actief en passief •, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
met deze overwegingen, waarin het stelt 
dat de curator over een vorderingsrecht 
beschikt, geen antwoord geeft, of althans 
geen passend antwoord, op de conclusie 
van eiseres (conclusie van 11 april 1983, 
blz. 4 in fine en 5, en conclusie van 6 
mei 1983) waarin zij betoogde dat indien 
de haar ten laste gelegde feiten een ver
mindering van het actief hebben meege
bracht, zij een ten minste evenwaardige 
vermindering van het passief voor gevolg 
hebben gehad, zodat de curator geen 
schade in oorzakelijk verband met deze 
feiten heeft geleden (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de massa enkel dan 
schade in oorzakelijk verband met het 
(misdrijf) heeft geleden indien zij een 
verlies of nadeel heeft ondergaan, en 
zulks niet het geval is indien de vermin
dering van het actief, die door de fouten 
van eiseres zou veroorzaakt zijn, gecom
penseerd wordt door een ten minste 
evenwaardige vermindering van het pas
sief, zodat indien het arrest aldus moet 
ge1nterpreteerd worden dat eiseres aan
sprakelijk gesteld wordt voor de vermin-
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dering van het actief zonder acht te 
slaan op de mogelijke vermindering van 
het passief die door dezelfde feiten zou 
zijn veroorzaakt, zowel het wettelijk be
grip schade als het begrip oorzakelijk 
verband schendt (schending van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres conclu 

deerde zoals in het onderdeel is 
weergegeven; 

Overwegende dat het arrest met 
de redengeving die in het middel 
wordt aangehaald, te kennen geeft 
dat de appelrechters oordelen dat de 
curator over een vorderingsrecht be
schikt ten bate van de massa zodra 
het actief is verminderd en dat het 
niet ter zake doet of die verminde
ring van actief een evenwaardige 
vermindering van het passief tot ge
volg heeft; dat het arrest zodoende 
het verweer van eiseres verwerpt en 
haar conclusies beantwoordt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de omvang van 
de schade die het gevolg is van be
voordeling van schuldeisers ten na
dele van de boedel bestaat in de ver
mindering van het voor de massa 
beschikbaar actief dat door het mis
drijf is veroorzaakt; dat die schade 
een collectieve schade is ten nadele 
van de massa van de schuldeisers, 
ongeacht de individuele toestand 
van iedere schuldeiser afzonderlijk; 
dat derhalve voor de raming van die 
schade geen rekening moet worden 
gehouden met de eventuele vermin
dering van het passief die zou kun
nen teweeggebracht worden door 
het feit van de betaling van een 
schuldeiser wiens schuldvordering, 
indien zij in de massa ware ge
bracht, het passief zou hebben doen 
aangroeien en mogelijk het dividend 
van iedere schuldeiser afzonderlijk 
zou kunnen verminderen; 

Overwegende dat het arrest dat 
eiseres schuldig verklaart aan een
voudige bankbreuk door betaling of 
bevoordeling van een schuldeiser 
ten nadele van de boedel noodzake-

lijkerwijze het bestaan vaststelt van 
een causaal verband tussen ener
zijds die betaling of bevoordeling en 
anderzijds de vermindering van het 
globaal actief; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het arrest na de feiten van de 
tenlastelegging V, die als oplichting ten 
nadele van de echtgenoten Depoorter-De 
Jaeghere werden omschreven, bewezen 
te hebben verklaard, de civiele vordering 
van de curator van de vennootschap In
tersauna uit hoofde van deze tenlasteleg
ging ontvankelijk en gegrond verklaart 
tot beloop van 3.000.000 frank, op de 
gronden dat het verweer van eiseres, vol
gens hetwelk zij persoonlijk verbonden 
blijft tegenover de echtgenoten Depoor
ter en tegenover de Kredietbank, geen 
relevantie heeft tot de te onderzoeken ei
sen, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de om
schrijving van de tenlastelegging zelf 
blijkt dat de oplichting ten nadele van de 
echtgenoten Depoorter en niet ten nade
le van de massa van de schuldeisers in 
het faillissement Intersauna gepleegd 
werd, en deze massa derhalve geen scha
de in oorzakelijk verband met deze fei
ten geleden heeft, zodat het arrest, door 
niettemin de vordering van de curator in 
zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger 
van deze massa uit dien hoofde toe te 
wijzen, artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de regelmatig voorgedragen 
conclusies (conclusie van 11 april 1983, 
blz. 6, en conclusie van 30 april 1983, blz. 
9) waarin eiseres betoogde dat zij tegen
over de echtgenoten Depoorter die een 
burgerlijke vordering tegen haar hadden 
ingesteld, eerder dan zich burgerlijke 
partij te stellen, gebonden bleef, waar
door zij te kennen gaf dat de echtgeno
ten Depoorter en niet de massa van de 
schuldeisers in het faillissement Inter
sauna desgevallend schade geleden bad
den, zodat het arrest, door enkel te stel
len dat dit verweer niet relevant is, niet 
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regelmatig is gemotiveerd (schending 2° WEGVERKEER - vooRRANG - vooR
van artikel 97 van de Grondwet) : RANGHEBBENDE BESTUURDER - ONVOOR-

Wat het tweede onderdeel be
treft : · 

Overwegende dat eiseres het in 
het onderdeel weergegeven verweer 
voerde; 

Overwegende dat het arrest, door 
enkel te zeggen dat dit verweer 
« geen relevantie heeft tot de te on
derzoeken eisen », de conclusie van 
eiseres niet beantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om het eerste onderdeel 
van het derde middel te onderzoe
ken, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het eiseres veroordeelt 
tot het betalen van schadevergoe
ding wegens de telastlegging V (op
lichting); verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; veroordeelt verweer
der in een vijfde en eiseres in vier 
vijfde van de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

15 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Nelissen Grade en Van Om
meslaghe. 

Nr. 92 

2' KAMER - 15 oktober 1985 

1° WEGVERKEER - VOORRANG - VER
PLICHTING OM VOORRANG TE VERLENEN -
BEG RIP 

ZIENBARE GEDRAGING - BEGRIP. 

1" De verplichting voor de bestuurder 
om voorrang te verlenen aan degene 
die van rechts komt, is een algemene 
verplichting, die geldt zolang de rijbe
weging duurt en geen verband houdt 
met het inachtnemen van de voor
schriften van het Wegverkeersregle
ment door de voorranghebbende be
stuurder, voor zover diens gedraging 
niet onvoorzienbaar is (1). (Art. 12.3.1 
Wegverkeersreglement.) 

2" De gedraging van een voorrangheb
bende bestuurder kan onvoorzienbaar 
zijn, o.m. als die bestuurder een fout 
begaat die van die aard is dat de voor
rangsplichtige in zijn normale ver
wachtingen wordt bedrogen (2). 

(CLAES E.A. 

T. VERLINDEN, , INTERELECTRA » C.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9380) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1984 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 10.1.1", 12.2 en 12.3.1 van het Weg
verkeersreglement, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep zich met 
bevestiging van het beroepen vonnis on
bevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de civielrechtelijke vorderingen van 
de eisers tegen de verweerders en het de 
eisers in de kosten op burgerlijk gebied 
veroordeelt op grond van de overwegin
gen dat de strafvordering, met betrek
king tot de tenlasteleggingen B en C, 
door verjaring vervallen is en verweer
der van de tenlastelegging A vrijgespro
ken wordt, en op grond van de overwe
gingen : « dat (verweerder) op- het kruis
punt principieel voorrang van rechts 
moest verlenen aan de fietsers Timmer-

(1) en (2) Zie Cass., 29 jan. 1980 
(A.C., 1979-80, nr. 322), 14 feb. 1984, A..lt. 
nr. 8385 (ibid., 1983-84, nr. 328) en 16 mei 1984, 
A.R. nr. 3519 (ibid., 1983-84, nr 526). 
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mans en Claes, die het kruispunt opre
den; dat beide fietsers gelijktijdig het 
kruispunt opreden; dat Timmermans 
links en Claes rechts afsloeg; dat voor 
(verweerder), die het kruispunt naderde 
aan de ten deze gematigde snelheid van 
55 a 60 km per uur, de beide fietsers 
voor hem geen hinderni~ uitmaakten en 
hij hen de voorrang kon verlenen zonder 
te moeten remmen; dat inderdaad de 
fietser Timmermans de gelegenheid had 
op het kruispunt ongehinderd de rijbaan 
van (verweerder) te dwarsen en links a£ 
te slaan, zodat dit voor de fietser Claes, 
die de rijbaan niet hoefde over te steken 
om rechts af te slaan, des te meer het 
geval was; dat uit de hersamenstelling 
van de aanrijding door de gerechtsdes
kundige en de verklaring van (verweer
der) blijkt dat Claes op ongeveer 6 meter 
voorbij het kruispunt langs achter werd 
aangereden wanneer zijn fiets nog in 
schuine stand naar links gericht was, zo
dat hij nog naar links op de slechts 5,10 
meter brede rijbaan aan het uitwijken 
was; dat fietser Claes aldus in plaats van 
bij het afslaan naar rechts zo dicht mo
gelijk bij de rechterrand van de rijbaan 
te blijven, onmiddellijk, zonder zijn voor
nemen kenbaar te maken, schuin de rij
baan overreed om vermoedelijk verderop 
links een veldweg in te slaan; dat (ver
weerder) alsdan een noodmaneuver uit
voerde door onmiddellijk naar links uit 
te wijken en te remmen (4G); dat deze 
foutieve rijwijze van fietser Claes, wan
neer (verweerder) reeqs te dicht gena
derd was om een aanrijding te vermij
den, (verweerder) in zijn gerechtvaardig
de verwachting dat de fietser bij het 
afslaan naar rechts zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand zou blijven, bedrogen 
heeft en voor hem een onoverwinnelijke 
dwaling opleverde; dat aldus, door het 
onderzoek voor het hof, de schuld van 
(verweerder) aan het feit van de tenlas
telegging A, evenmin als voor de eerste 
rechter, bewezen geworden is », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, overeenkomstig arti

kel 12.3.1 van het Wegyerkeersreglement 
elke bestuurder voorrang moet verlenen 
aan de van rechts komende bestuurder, 
deze voorrangsverplichting onafhanke
lijk is van de manier waarop de voor
ranghebbende bestuurder rijdt en tevens 
over de hele breedte van het kruispunt 
geldt; de voorrangsplichtige bestuurder 
zich derhalve overeenkomstig genoemd 
artikel 12.3.1 niet op overmacht kan be
roepen omwille van het enkele feit dat 
de rijwijze van de voorranghebbende be-

stuurder niet conform zou zijn aan het 
Wegyerkeersreglement en overeenkom
stig artikel 12.2 van dit Wegyerkeersre
glement een bestuurder die een kruis
punt oprijdt, dubbel voorzichtig moet 
zijn ten einde alle ongevallen te voorko
men; deze verplichting van dubbele voor
zichtigheid impliceert dat als de bestuur
der die het kruispunt oprijdt, voorrang 
van rechts moet verlenen - voorrang 
die zich over de gehele breedte van het 
kruispunt uitstrekt en onafhankelijk is 

·van de manier waarop de voorrangheb
bende bestuurder rijdt -, hij bij het 
oprijden van het kruispunt moet reke
ning houden met het feit dat hij voor
rang van rechts zal moeten verlenen 
over de gehele breedte van het kruispunt 
en ongeacht de manier waarop de voor
ranghebbende rijdt, het arrest derhalve, 
op grond van de enkele feitelijke vast
stelling dat fietser Claes in plaats van bij 
het afslaan naar rechts zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de rijbaan te blij
ven, onmiddellijk, zonder zijn voorne
men kenbaar te meken, schuin de rij
baan overreed, niet wettelijk kon beslui
ten dat deze foutieve rijwijze van fietser 
Claes de (verweerder) in zijn gerecht
vaardigde verwachting dat de fietser bij 
het afslaan naar rechts zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand zou blijven, bedrogen 
heeft en voor hem een onoverwinnelijke 
dwaling opleverde, zodat het arrest, dat 
op grond van bovengenoemde vaststel
ling niet wettig kon besluiten dat (ver
weerder) voor overmacht gestaan had en 
dat hij zich niet schuldig gemaakt had 
aan de drie tenlasteleggingen, met name 
miskenning van de voorrang van rechts, 
verzuim van dubbele voorzichtigheid bij 
het oprijden van een kruispunt en onop
zettelijke doding van Eugenius Claes, 
niet wettelijk verantwoord is en schen
ding inhoudt van de artikelen 12.2 en 
12.3.1 van het Wegyerkeersreglement, 
418, 419 van het Strafwetboek en 1382, 
1383 van bet Burgerlijk Wetboek; 

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

Overwegende, wat het tweede on
derdeel betreft, dat de regel betref
fende de verplichting tot verlenen 
van voorrang een algemeen karak
ter vertoont, geldt zolang de rijbe
weging duurt en geen verband 
houdt met het inachtnemen van de 
voorschriften van het Wegverkeers
reglement door de voorranghebben
de bestuurder; dat dit evenwel niet 
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uitsluit dat de voorranghebbende be
stuurder een fout kan begaan die 
van die aard is dat hij die voorrang 
moet verlenen in zijn normale ver
wachtingen bedrogen wordt, in welk 
geval de verplichting tot het verle
nen van voorrang in principe blijft 
voortbestaan, doch geacht wordt 
niet te kunnen worden nagekomen 
wegens de verschalking van de voor
rangschuldige; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze aanneemt dat verweerder in 
principe de voorrang van rechts ver
schuldigd was aan de fietser Claes, 
het dodelijk slachtoffer, doch oor
deelt dat verweerder aan zijn voor
rangsplicht niet kon voldoen doordat 
hij, ingevolge de door de fietser 
Claes begane fout, namelijk bij het 
uitkomen van de door hem aanvan
kelijk bereden straat onmiddellijk, 
zonder zijn voornemen kenbaar te 
maken, schuin de rijbaan over te rij
den om vermoedelijk verderop links 
een veldweg in te slaan, in zijn nor
male verwachtingen werd bedrogen, 
met andere woorden dat de door de 
fietser Claes geschapen toestand 
voor hem onvoorzienbaar was en hij 
dus ingevolge overmacht zijn voor
rangsplicht niet kon nakomen; 

Overwegende evenwel dat de ap
pelrechters zeggen dat de fietser 
Claes die foutieve rijwijze uitvoerde 
« in plaats van bij het afslaan naar 
rechts zo dicbt mogelijk bij de rech
terrand van de rijbaan te blijven » 
en oordelen dat « deze foutieve rij
wijze van fietser Claes, wanneer 
(verweerder) reeds te dicht gena
derd was om een aanrijding te ver
mijden, (verweerder) in zijn gerecht
vaardigde verwachting " dat de fiet
ser bij het afslaan naar rechts zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand 
zou blijven " bedrogen heeft en voor 
hem een onoverwinnelijke dwaling 
opleverde »; 

Dat zij aldus de vrijspraak van 
verweerder gronden op het enkele 
feit dat de voorranggenietende fiet
ser Claes de op hem rustende ver
keersverplichting bij het uitkomen 
van de door hem bereden straat niet 

naleefde en verweerder daarom in 
zijn verwachtingen dat de fietser bij 
het afslaan naar rechts zo dicht mo
gelijk bij de rechterrand van de rij
baan zou blijven, werd bedrogen; 

Dat zij aldus hun beslissing niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is om de overige onderdelen 
van het middel te onderzoeken, ver
nietigt het bestreden arrest in zover
re het uitspraak doet over de civiel
rechtelijke vorderingen van de ei
sers tegen de verweerders; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt de verweerders in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

15 oktober 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. De Gryse en Houtekier. 

Nr. 93 

2' KAMER - 15 oktober 1985 

STEDEBOUW - UITVOERING VAN EEN 
WERK ZONDER BOUWVERGUNNING - WET 
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW, 
ART. 65, § 1, LETTER C - VEROORDELING TOT 
BETALING VAN EEN GELDSOM GELIJK AAN 
HET GEHEEL OF DEEL VAN DE MEERWAARDE 
- GEEN TOEKENNING VAN MORATOIRE INTF.
RESTEN. 

Het arrest waarbij de beklaagde wegens 
overtreding van de Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw wordt veroor-
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deeld tot betaling van een geldsom die 
geheel of een deel van de door het 
goed verkregen meerwaarde vertegen
woordigt, kan op dat bedrag geen mo
ratoire interest toekennen (1). 

(HET VLAAMSE GEWEST - VERTEGENWOORDIGD 
DOOR DE EXECUTIEVE VAN DE VLAAMSE GE

MEENSCHAP T. THYS, BECKERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9201) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de vordering tot 
betalen van de meerwaarde, in ver
band met een overtreding op de 
bouwwetgeving; 

Over het eerste middel, afgeieid uit de 
schending van artikei 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest de verweerders ver
oordeeit tot- het betaien van een meer
waarde van 40.000 frank, op grond van 
de overwegingen « dat het hof (van be
roep) de berekeningswijze vooropgesteid 
door de deskundige aanvaardt ais de 
meest aangepaste om de oordeeikundige 
redenen aangehaaid in het versiag en ai
hier herhaaid en bevestigd; dat onder an
dere de nadruk dient geiegd op het feit 
dat de woning opgetrokken werd in 
1964-65 en er sedertdien in hetzelide ge
bied en in de onmiddellijke omgeving 
van de eigendom van (verweerders) 
meerdere Iandhuizen zijn opgetrokken; 
dat deze woning opgetrokken blijkt uit 
goede en degelijke materiaien en zich 
qua stiji en uitzicht goed integreert in de 
omgeving van bos en natuur, zodat ze 
voigens de eigen vaststellingen van het 
Bestuur van Stedebouw kan gedoogd 
worden; dat voormeide eiementen er 
eveneens toe Ieiden het aandeei van de
ze meerwaarde verschuidigd door be
kiaagden billijkheidshaive te bepaien op 
een tiende van de totaie meerwaarde, 
zijnde afgegrond : 40.000 frank », 

terwijl het arrest noch door boven
staande overwegingen noch door enige 
andere overweging een antwoord in-

(1) Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 443). 

houdt op het middei uit eisers appelcon
clusie dat de motivering voor de keuze 
van notaris Boone voor het systeem van 
de bepaling van de meerwaarde ais het 
verschil tussen de grondwaarde natuur
zone en de grondwaarde bouwzone voile
dig subjectief is en niet ter zake doende; 
dat de beoordeling van de meerwaarde 
gerealiseerd door de bouwinbreuk ob
jectief dient beoordeeid te worden zon
der dat hierbij rekening gehouden mag 
worden met argumenten zoais • de bouw
inbreuk is toch niet zo ernstig in acht 
genomen de piaatselijke omstandighe
den •, dat << dergelijke motivering kan 
gebruikt worden om te pieiten voor het 
toekennen van het gedeeite van de meer
waarde, doch het bepalen van de meer
waarde zelf correct dient te gebeuren •, 
dat « de enige juiste methode tot het be
paien van de meerwaarde (er in) bestaat 
( ... ) de volledige venaie of huurwaarde te 
begroten van de ten onrechte opgetrok
ken gebouwen »; eiser aidus voorhieid 
dat de bepaling van de meerwaarde zelf 
objectief dient te gebeuren, in die zin dat 
aileen de volledige venaie of huurwaarde 
van de ten onrechte opgetrokken gebou
wen in aanmerking kan genomen wor
den, zonder rekening te houden met de 
subjectieve eiementen waarop de des
kundige, notaris Boone, in zijn versiag 
wei steunt om de meerwaarde zelf te be
paien en dat deze subjectieve eiementen 
hoogstens in acht kunnen genomen wor
den bij de beoordeling van de vraag of 
de geheie dan wei een gedeeite van de 
meerwaarde verschuidigd is, zodat het 
arrest, in de mate het bovenvermeid 
middei onbeantwoord Iaat, niet regeima
tig gemotiveerd is en derhaive schending 
inhoudt van artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest de be
slissing dat de door de deskundige 
vooropgestelde berekeningswijze 
van de door het misdrijf verkregen 
meerwaarde van het goed de meest 
aangepaste is, laat steunen op << de 
oordeelkundige redenen aangehaald 
in het verslag en alhier herhaald en 
bevestigd »; 

Dat de deskundige de waarde van 
het wederrechtelijk opgetrokken ge
bouw niet in aanmerking nam, doch 
besloot « dat in casu een andere be
rekeningswijze moet worden toege
past op basis van het verschil tus
sen grondwaarde natuurzone en 
grondwaarde bouwzone » omdat 
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<< blijkaar de goede aanleg van het 
gebied - hoewel als natuurgebied 
omschreven - niet in het gedrang 
werd gebracht, gezien de vele wo
ningen en villa's aldaar opgericht » 
en « het een normale konstruktie 
(betreft), welke - elders in bouwzo
ne opgericht - zonder twijfel goed
keuring zou bekomen hebben, ge
zien ( ... ) het advies van Stedebouw 
zelf zegt dat de woning kan gedoogd 
worden ter plaatse »; 

Overwegende dat het arrest voorts 
releveert dat de nadruk dient gelegd 
op zekere gegevens eigen aan de 
zaak, zoals het feit dat de woning 
opgetrokken werd in 1964-1965, er 
sedertdien in hetzelfde gebied en in 
de onmiddellijke omgeving van het 
eigendom van de verweerders meer
dere landhuizen zijn opgetrokken, 
de woning opgetrokken blijkt uit 
goede en degelijke materialen en 
zich « qua stijl en uitzicht » goed in
tegreert in de omgeving van bos en 
natuur, zodat ze volgens de eigen 
vaststellingen van het Bestuur van 
Stedebouw kan gedoogd worden; 

Dat de appelrechters aldus door 
zich met opgave van redenen aan te 
sluiten bij het deskundigenverslag 
waarvan zij de vaststellingen, consi
deransen en besluiten overnemen, 
voldoen aan het voorschrift van arti
kel 97 van de Grondwet en de con
clusie van eiser beantwoorden; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 44 van het 
Strafwetboek, 161 van het Wetboek van 
Strafvordering, en 65, § 1, van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, zoals gewijzigd door artikel 
21 van de wet van 22 december 1970, 

doordat het bestreden arrest oordeelt 
dat op bet bedrag van de meerwaarde 
noch vergoedende noch gerechtelijke in
teresten verschuldigd zijn op grond van 
de overweging dat de « vordering op 
grond van artikel 65 en de stelling als 
burgerlijke partij betzelfde voorwerp 
hebben; dat hierdoor de bescherming 

van het -algemeen belang wordt nage
streefd, met name de vrijwaring van een 
goede ruimtelijke ordening en niet enkel 
een eigen belang van de Staat of de Ge
meente, zodat deze vordering deel uit
maakt van de strafvordering en het geen 
burgerlijke rechtsvordering betreft », 

terwijl de vordering tot het bekomen 
van herstelmaatregelen op grond van ar
tikel 65, § 1, van de Stedebouwwet een 
bijzondere toepassing is van de in de ar
tikelen 44 van· het Strafwetboek en arti
kel 161 van het Wetboek van Strafvorde
ring bedoelde « vordering tot teruggave 
en tot schadevegoeding •, en terwijl deze 
« vordering tot teruggave en tot schade
vergoeding » deel uitmaakt van de bur
gerlijke vordering en de veroordeling tot 
het betalen van de meerwaarde die het 
goed verkregen heeft door het misdrijf, 
zoals bedoeld in artikel 65, § 1, c, van de 
Stedebouwwet; aangezien dient te wor
den als een bijzondere wijze van herstel 
en vergoeding, wanneer de vordering tot 
afbraak onmogelijk of niet gewenst is, 
en derhalve deze betaling van de meer
waarde een burgerlijke schadevergoe
ding is en op deze vergoeding dan ook 
interesten verschuldigd zijn, en terwijl 
artikel 65, § 1, van de Stedebouwwet be
paalt dat benevens de straf de rechtbank 
uitspraak doet over de door de bevoegde 
overheid gevorderde maatregelen tot 
herstel van de plaats in de vorige staat, 
tot het uitvoeren van bouwwerken of 
aanpassingswerken of tot bet betalen 
van een geldsom gelijk aan de meer
waarde die het goed door het misdrijf 
heeft verkregen, en derhalve de wetge
ver zelf de strafvordering, met als voor
werp de in artikel 64 van de Stedebouw
wet bepaalde straffen en de burgerlijke 
vordering, met als voorwerp de hiervoor 
uiteengezette herstelmaatregelen onder
scheidt, zodat het arrest, in de mate het 
de vordering tot het betalen van een 
meerwaarde kwalificeert als een straf
vordering en oordeelt dat op voormeld 
bedrag geen interesten verscbuldigd zijn, 
schending inhoudt van het wettelijk be
grip vordering tot teruggave en tot scha
devergoeding », zoals bedoeld in de arti
kelen 44 van het Strafwetboek en 161 
van het Wetboek van Strafvordering, en 
schending inhoudt van artikel 65, § 1, 
van de Stedebouwwet, in de mate (het) 
daarin een onderscheid maakt tussen de 
strafvordering strekkende tot de veroor
deling tot een straf en de burgerlijke 
vordering, strekkende onder meer tot het 
betalen van de meerwaarde die het goed 
verkreeg door bet misdrijf (schending 
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van alle in het middel ingeroepen wets
bepalingen) : 

Overwegende dat de veroordeling, 
op grand van artikel 65, § 1, c, van 
de wet houdende organisatie van de 
stedebouw en de ruimtelijke orde
ning, tot een bedrag gelijk aan de 
gehele door het goed verkregen 
meerwaarde of een deel daarvan, 
strekt tot herstel door het teniet
doen van de gevolgen van de wets
overtreding, in dit geval een on
rechtmatige verrijking; dat de ge
noemde wetsbepaling de te betalen 
geldsom niet gelijkstelt met een ge
leden nadeel, maar met het geheel 
of een deel van de verrijking; 

Overwegende dat uit wat vooraf
gaat volgt dat op zodanige geldsom
men, bij gebrek aan wettelijke bepa
ling in die zin, geen interest loopt; 

Dat de in het middel aangegeven 
rechtsdwaling omtrent de aard van 
de veroordeling de wettigheid van 
de beslissing niet aantast; 

Dat het middel, nu het niet tot 
cassatie kan leiden, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

15 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. De Peuter- Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 94 

2' KAMER - 15 oktober 1985 

1° GEMEENTE- GEMEENTEVERORDENING 
- LEURHANDEL - BEVOEGDHEID VAN DE 
GEMEENTERAAD - GRENZEN. 

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN - LEUR-
HANDEL - GEMEENTEVERORDENING 
BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTERAAD -
GRENZEN. 

1" en 2" Hoewel ingevolge de Leurhandel
wet de gemeenteraden niet meer be
voegd zijn om de Jeurhandel als dusda
nig te reglementeren, behouden zij 
niettemin het recht en de verplichting 
om, op grand van hun politionele 
bevoegdheden, in verband met de uit
oefening van die handel, verordenin
gen uit te vaardigen om de openbare 
orde en rust en de veiligheid van het 
verkeer te handhaven (1). 

(VAN PETEGHEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 9214) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 oktober 1984 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermon
de; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 78, tweede lid, van 
de Gemeentewet en 107 van de Grand
wet, en luidende als volgt: • Lastens (ei
ser) werd een proces-verbaal opgesteld 
door de politie te Sint-Niklaas omdat hij 
op de openbare weg vanuit zijn voertuig 
hot-dogs en hamburgers te koop stelde, 
zonder voorafgaande toelating van de 
burgemeester, toestemming vereist, over
eenkomstig artikel 2 van het gemeente
lijk politiereglement van de stad Sint-Ni
klaas van 17 februari 1978. Er werd niet 
betwist dat (eiser) in het bezit was van 
een geldige leurkaart, hem afgeleverd zo
als bepaald bij het koninklijk besluit van 
28 november 1939. Dat de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, door ver
zoeker te veroordelen, oordeelt dat de 
gemeentelijke overheid de uitoefening 
van de leurhandel verder kan reglemen
teren en de gemeentelijke overheid een 
bijkomende toelatingsvereiste voor het 
uitoefenen van leurhandel kan opleggen. 
Dat een dergelijke algemene aanvullen
de toelatingsvoorwaarde, opgelegd van
wege de gemeentelijke overheid, in casu 
de stad Sint-Niklaas, in strijd is met de 

(1} Cass., 24 april 1939 (Pas., 1939, I, 199); 
2 dec. 1968 (A.C., 1969, 344}. 
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bepalingen van het koninklijk besluit 
van 28 november 1939 betreffende de 
leurhandel, die een bindende reglemente
ring bevat met betrekking tot de uitoefe
ning van de leurhandel en deze uitoefe
ning afhankelijk heeft gesteld van een 
voorafgaande ministeriele toelating, zo
dat de plaatselijke overheid, in toepas
sing van artikel 78 van de Gemeentewet, 
iedere bevoegdheid heeft verloren om de 
uitoefening van de leurhandel, als zoda
nig, verder te reglementeren, tenzij deze 
reglementering zou zijn uitgevaardigd 
om de openbare orde en rust, alsmede de 
veiligheid van het verkeer te handhaven, 
wat in casu niet het geval is. Dat (eiser) 
immers niet in overtreding werd gena
men wegens het verstoren van de open
bare rust of de veiligheid, doch wel om
dat hij niet in het bezit was van een 
voorafgaande toelating van de burge
meester van de stad Sint-Niklaas voor 
het uitbaten van zijn handel. Dat de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermonde, 
door aan (eiser) een straf op te leggen 
en derhalve rechtskracht te verlenen aan 
artikel 2 van het politiereglement van 17 
februari 1978, niettegenstaande dit poli
tiereglement in strijd is met de bepalin
gen van het koninklijk besluit van 28 no
vember 1939 betreffende de leurhandel 
en artikel 78, tweede lid, van de Ge
meentewet, de bepaling van artikel 107 
van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat eiser veroor
deeld werd om, met overtreding van 
artikel 2 van het gemeentelijk poli
tiereglement van de stad Sint-Ni
klaas, te Sint-Niklaas, op 23 maart 
1984, stoelen, banken, tafels, wind
schermen, afsluitingen, terrassen, 
koopwaren, verpakkingen en andere 
voorwerpen die verband houden met 
handelsactiviteiten, op de openbare 
weg of op het openbaar domein te 
hebben geplaatst of te hebben ach
tergelaten, zonder voorafgaande 
schriftelijke toelating van de burge
meester; 

Overwegende dat de gemeentera
den, zo zij, ingevolge de bij konink
lijk besluit van 2~ november 1939 
uitgewerkte regeli~g van de leur
handel in zijn geh~el, niet meer be
voegd zijn om deze als dusdanig te 
reglementeren, niettemin het recht 
en de verplichting behouden om, 
op grond van hun politionele 

bevoegdheden, in verband met de 
uitoefening van de leurhandel veror
deningen uit te vaardigen om de 
openbare orde en rust en de veilig
heid van het verkeer te handhaven; 

Overwegende dat het vonnis uit
drukkelijk vaststelt dat artikel 2 van 
het politiereglement van 17 februari 
1978 van de stad Sint-Niklaas met 
dat doel werd uitgevaardigd door de 
gemeenteraad binnen de perken van 
artikel 78 van de Gemeentewet en 
artikel 3 van het decreet van 16-24 
augustus 1790; 

Overwegende dat het middel deze 
vaststelling enkel betwist omdat ei
ser niet in overtreding werd geno
men wegens het verstoren van de 
openbare rust of veiligheid; 

Overwegende dat, wanneer een 
gemeentelijk politiereglement met 
het oog op de handhaving van de 
openbare rust en veiligheid voor de 
uitoefening van handelsactiviteiten 
op de openbare weg of op het open
baar domein binnen het grondge
bied van de gemeente een vooraf
gaande toelating vereist, de overtre
ding van dat reglement wegens het 
niet aanvragen of niet bekomen van 
de vereiste toelating niet afhanke
lijk is van een feitelijk al dan niet 
verstoren van de openbare rust of 
veiligheid; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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. 

15 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. R. Van Den 
Berghe, Dendermonde. 

-~-

f:--
I 
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Nr. 95 

2• KAMER - 15 oktober 1985 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING DOOR EEN ONDERZOEKS
RECHTER VERLEEND, ONMIDDELLIJK NADAT 
EEN ANDERE ONDERZOEKSRECHTER, DIE 
EEN EERSTE BEVEL TOT AANHOUDING HAD 
VERLEEND, VAN. HET ONDERZOEK WAS ONT
LAST - TOEPASSELIJKE REGELS. 

Wanneer de onderzoeksrechter die met 
het verder onderzoek van de zaak 
wordt belast, nadat de zaak is onttrok
ken aan een eerste onderzoeksrechter, 
die al een bevel tot aanhouding had 
verleend, een nieuw bevel tot aanhou
ding uitvaardigt, is dit bevel geen 
nieuw bevel tot aanhouding in de zin 
van art. 8 Wet Voorlopige Hechtenis, 
maar wei een bevel tot aanhouding 
verleend krachtens art. 1 van voor
noemde wet en onderworpen aan de 
voorschriften van art. 4 (1); hieruit 
volgt dat het dossier niet gedurende 
twee dagen ter griffie hoeft te worden 
neergelegd vooraleer de raadkamer of 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
over de bevestiging van het nieuwe be
vel tot aanhouding uitspraak doet. 

(BAETEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9914) 

digheden te laten steunen; dat op 9 juli 
1985 het bevel tot aanhouding door .de 
raadkamer te Leuven werd bevestigd; 
dat aldus de wettelijke termijn, voorzien 
bij artikel 5 van de wet van 20 april 
1874, werd geilrbiedigd; dat artikel 8 van 
voornoemde wet niet kan ingeroepen 
worden daar verdachte niet in vrijheid 
gelaten of gesteld werd, 

terwijl die overwegingen de middelen 
van verdediging onbeantwoord laten wel
ke eiser op zeer oml!tandige wijze heeft 
ontwikkeld in zijn conclusie, neergelegd 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te Brussel 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), meer bepaald : « Artikel 5 van de 
wet op de voorlopige hechtenis stelt dat, 
indien de raadkamer aan het einde van 
een nieuwe maand niet heeft beslist over 
de telastlegging, de verdachte in vrijheid 
wordt gesteld, tenzij de raadkamer ... bij 
een met redenen omklede eenparige be
slissing verklaart dat de hechtenis we
gens ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
raken, moet worden gehandhaafd; in ca
su dient vastgesteld dat de aanhouding 
niet werd gehandhaafd door de raadka
mer te Marche-en-Famenne, hetgeen ui
terlijk diende te geschieden op 5 juli 1985; 
er werd enkel op 4 juli 1985 door de 
raadkamer te Marche-en-Famenne een 
beschikking tot ontlasting verleend we
gens beweerde samenhang met misdrij
ven van diefstal en onwettig wapenbezit 
gepleegd in bet gerecbteli.ik arrondisse
ment Leuven, waarvan bet « drietal » 
Baeten, Hubert en Schotmans verdacbt 
wordt; volgens bet telexbericht uitgaande 
van onderzoeksrechter Cailloux, geldend 
als bevel tot medebrenging, zouden de 

RET HOF; - Gelet op het bestre- verdacbten op 4 juli 1985 voor de raadka
den arrest, op 23 juli 1985 gewezen mer te Marcbe-en-Famenne moeten ver
door het Hof van Beroep te Brussel, scbenen zijn, betgeen evenwel niet ge
kamer van inbeschuldigingstelling; beurd is (geen oproeping!); naderband is 

uit bet nieuw bevel tot aanhouding d.d. 5 
Over het eerste middel, afgeleid uit de juli 1985 gebleken dat Baeten geenszins 

scbending van de artikelen 97 van de verdacht wordt van misdrijven van dief
Grondwet en 5, eerste lid, van de wet stal en onwettig wapenbezit, zoals ge
van 20 april 1874 op de voorlopige hecb- steld in vermeld telexbericbt, doch uit
tenis, en gesteld als volgt : sluitend van brandsticbting, betzelfe mis-

doordat het arrest, ten einde de be- drijf waarvan Baeten verdacht wordt in 
scbikking van de raadkamer te bevesti- bet oorspronkelijk bevel tot aanbouding 
gen, zicb beperkt tot volgende overwe- d.d. 7 mei 1985; men kan zich bijgevolg 
gingen : dat de onderzoeksrechter, gevat terecbt vragen stellen omtrent de wijze 
na een ontlasting, een nieuw aanhou- waarop en de reden waarom de beschik
dingsmandaat mag verlenen voor dezelf- king tot ontlasting verleend werd; artikel 
de feiten, zonder het op nieuwe omstan- 8 van de wet op de voorlopige becbtenis ------------------1 stipuleert dat de onderzoeksrecbter, on

clanks de invrijheidstelling van de ver
dachte, een nieuw bevel tot aanbouding (1) Cass., 10 dec. 19.80 (A.C., 1980-81, nr. 217). 



~-----~--~- --~--

f 
r----·. i' 

~~------------- E-_-_ --- -

Nr. 95 HOF VAN CASSATIE 199 

kan uitvaardigen wanneer ernstige om
standigheden deze maatregel nodig rna
ken; dat bevel omschrijft de nieuwe en 
ernstige omstandigheden waarop de aan
houding gegrond is; artikel 8 gaat uit 
van de hypothese dat ofwel de verdach
te, onder aanhoudingsmandaat gepiaatst, 
door een beschikking van het onder
zoeksgerecht in vrijheid werd gesteid, of
wei dat een beschikking van het onder
zoeksgerecht, waarbij de voorlopige 
hechtenis werd gehandhaafd, niet werd 
gewezen conform de bepalingen van arti
kel 5 Vooriopige Hechteniswet (Cass., 24 
sept. 1951, Pas, 1952, I, 21; Cass., 10 dec. 
1980, Pas., 1981, I, 409); in casu is de 
tweede hypothese duidelijk vervuid : arti
kel 5 Voorlopige Hechteniswet werd niet 
gerespecteerd (zie boger); er dient even
wei geconstateerd dat het nieuw aanhou
dingsbevel uitgevaardigd uit hoofde van 
dezeifde feiten door onderzoeksrechter 
Cailloux, op 5 juli 1985, niet gemotiveerd 
werd door nieuwe en ernstige omstandig
heden, zodat de strikte voorwaarden ge
steld door artikei 8 niet vervuld werden; 
het nieuw aanhoudingsbevei dient der
halve vernietigd te worden; alleszins 
vond via de terzake gevoerde procedure 
de bevestiging door de raadkamer te 
Leuven van kwestieus bevel tot aanhou
ding pas piaats op 9 juli 1985, hetzij 4 da
gen na de wettelijke termijn waarbinnen 
de aanhouding normaal had moeten ge
handhaafd zijn; er zijn dus ontegenspre
kelijk meer dan 30 dagen verlopen v66r 
de verdachte voor de raadkamer is ver
schenen •; 

en terwijl de aanhouding, gehandhaafd 
bij beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mar
che-en-Famenne d.d. 5 juni 1985, uiterlijk 
op 5 juli 1985 had dienen bevestigd en 
dat hierbij geenszins, zonder de voor
schriften te schenden van artikel 5, eer
ste lid, van de wet van 20 april 1874 op 
de vooriopige hechtenis, beroep kon ge
daan op artikel 8 van dezelfde wet, dat 
de uitvaardiging van een nieuw aan
houdingsmandaat toelaat wanneer nieu
we en ernstige omstandigheden deze 
maatregel nodig maken : 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter te Leuven, nadat de onder
zoeksrechter te Marche-en-Famenne 
door de raadkamer van de correctio
nele rechtbank aldaar van het on
derzoek was ontlast, op 5 juli 1985 
een aanhoudingsmandaat afleverde 
tegen eiser, bij toepassing van arti-

kel 1 van de wet op de voorlopige 
hechtenis; dat dit bevel bevestigd 
werd door de raadkamer te Leuven 
op 9 juli 1985; dat deze beschikking 
door het arrest werd bevestigd met 
de overwegingen die in het middel 
zijn aangegeven; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending van artikel 
97 van de Grondwet aanvoert, naar 
recht faalt, nu dat artikel niet van 
toepassing is op de onderzoeksge
rechten die uitspraak doen inzake 
voorlopige hechtenis; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de appelrechters, nu de bestre
den beslissing geen verband houdt 
met een handhaving tot opheffing 
van een bevel tot aanhouding ver
leend door de onderzoeksrechter te 
Marche-en-Famenne, de beschou
wingen die eiser in zijn conclusie 
wijdde aan het artikel 5 van de wet 
op de voorlopige hechtenis - dat 
terzake geen toepassing vindt - of 
de « vragen die men zich kan stellen 
omtrent de wijze en de reden waar
om de beschikking tot outlasting 
werd verleend », niet verder moes
ten beantwoorden, vermits hun be
slissing wettig verantwoord werd 
door de reeds aangehaalde conside
ransen; dat hetzelfe geldt voor wat 
de beschouwingen betreft omtrent 
artikel 8 van de wet op de voorhech
tenis, waarvan zij hebben overwo
gen dat het ter zake geen toepas
sing vindt; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeieid uit 
de schending van de artikeien 97 van de 
Grondwet en 5, derde lid, van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
en gesteld als volgt : 

doordat bet arrest, ten einde de gewe
zen beschikking van de raadkamer te be
vestigen, zich beperkt tot de motieven 
zoals reeds vermeld in het eerste middel, 

terwijl die motivering de argumenten 
ontwikkeld in conclusie, neergelegd voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Brussel, on
beantwoord laat (schending van artikel 
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97 van de Grondwet), meer specifiek : 
« Tengevolge van de tussengekomen re
geling wordt men onvermijdelijk terug
geplaatst in de beginsituatie, met het 
thans (na 2 maand voorhechtenis) voor 
de rechten van de verdediging onver
enigbare gevolg dat elke mogelijkheid 
wordt ontzegd tot inzage van het dossier; 
concreet betekent dit dat men laatst in
zage had op 3 juni 1985 en dat vanaf dan 
dient gewacht tot 7 augustus 1985 alvo
rens terug inzage te krijgen; daarenbo
ven brengt gezegde regeling met zich 
mee dat de verdediging niet bij machte 
is te controleren of de procedure wei de
gelijk werd gerespecteerd; het is dan ook 
niet toelaatbaar dat de verdediging over 
minder rechten zou beschikken dan bij 
de normale procedure van bevestiging 
van de aanhouding van maand tot 
maand; het is tenslotte niet ondenkbaar 
dat, via een eventueel later tussenko
mende beschikking tot ontlasting, het 
dossier verder « verhuist » naar een an
der gerechtelijk arrondissement, zodat 
andermaal voor geruime tijd inzagerecht 
ontzegd wordt aan de verdediging; alzo 
kan een verdachte steeds verder aange
houden blijven zonder inzagerecht voor 
zijn raadsman, totdat aile gerechtelijke 
arrondissementen zijn aangedaan! Gelet 
op het voorgaande is het dan ook evident 
dat de rechten van de verdediging schro
melijk uit het oog werden verloren •, 

en terwijl het strafdossier had moeten 
ter inzage gesteld zijn van de raadsman 
van aanlegger tijdens een termijn van 
twee dagen voorafgaandelijk aan de ver
schijning van aanlegger voor de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Leuven, evenals gedurende een
zelfde termijn voorafgaandelijk aan 
diens verschijning voor de kamer van in
beschuldigingsteling van het Hof van Be
roep te Brussel, hetgeen evenwel niet ge
beurde omdat ten onrechte werd ingeroe
pen dat het aanhoudingsbevel uitgevaar
digd op 5 juli 1985 door de onderzoeks
rechter te Leuven een nieuw aanhou
dingsbevel uitmaakt, in de zin van 
.artikel 8 van de wet op de voorlopige 
hechtenis, ten aanzien van het aanhou
dingsbevel uitgevaardigd op 7 mei 1985 
door de onderzoeksrechter te Marche-en
Fam~nne·: 

Overwegende dat artikel 5, derde 
lid, van de wet op de voorlopige 
hechtenis niet voorschrijft dat het 
dossier gedurende twee dagen ter 
griffie moet neergelegd worden 
vooraleer de raadkamer of de kamer . 

van inbeschuldigingstelling over de 
bevestiging van een bevel tot aan
houding, afgeleverd bij toepassing 
van artikel 1 van deze wet, sta
tueren; 

Dat het middel, in zoverre het een 
schending van deze wettelijke bepa
ling aanvoert, alsmede van artikel 
97 van de Grondwet, dat niet van 
toepassing is op de onderzoeksge
rechten die uitspraak doen inzake 
voorlopige hechtenis, faalt naar 
recht; 

Overwegende dat voor het overige 
de in het middel uiteengezette be
schouwingen over hypothetische toe
komstige procedures niet nauwkeu
rig een miskenning van het recht 
van verdediging aanvoeren; 

Dat het, in zoverre, niet ontvanke
lijk is; 

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. 

15 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. De Baets - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad-. 
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. J. 
Vermeersch en J.M. Van Eecke, Leuven. 

Nr. 96 

2' KAMER - 16 oktober 1985 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFI' 
OP HET VOORONDERZOEK - MIDDEL VOOR 
HET EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 
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2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT ENKEL IS GERICHT TEGEN 
EEN BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSA
TIEBEROEP IS JNGESTELD - NIET ONTVAN
KELJJK MIDDEL. 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - RECHTER IN HOGER BE
ROEP DIE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT WE
GENS EEN ANDER MISDRIJF DAN OMSCHRE
VEN IN DE BESCHIKKING VAN VERWJJZJNG
WETTIGHEID - VEREISTEN. 

1" Een middel dat niet op de bevoegd
heid, doch uitsluitend op het vooron
derzoek betrekking heeft, kan niet 
voor het eerst voor het Hof worden 
voorgedragen (1). 

2" Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel is gericht tegen een beslissing 
waartegen geen cassatieberoep is inge
steld (2). 

3" In correctionele en in politiezaken is 
de rechter bevoegd en verplicht om de 
bestanddelen en de aard van het bij 
hem aanhangig gemaakte feit op te 
sporen en, in voorkomend geval, met 
inachtneming van het recht van verde
diging, de voorlopige wettelijke om
schrijving ervan, zoals die uit de be
schikking van verwijzing of uit de 
dagvaarding blijkt, te vervangen door 
zijn juiste wettelijke omschrijving; 
daarbij dient hij evenwel vast te stel
len dat het aldus in aanmerking geno
men feit hetzelfde is als datgene waar
op de vervolging was gegrond of 
daarin begrepen was en dat aan de be
klaagde werd medegedeeld dat de om
schrijving is veranderd (3). 

(RAUSCHEN) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. 4252) 

1984 en 11 februari 1985, door de 
Correctionele Rechtbank te Verviers 
in hoger beroep in het Duits gewe
zen, en gelet op de in dezelfde taal 
gestelde voorziening tegen die twee 
beslissingen; 

Gelet op de beschikking d.d. 23 
april 1985 van de eerste voorzitter 
waarbij wordt beslist dat de rechts
pleging voor het Hof vanaf de te
rechtzitting in het Frans zal worden 
voortgezet; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat « de wetsbepalingen betreffende 
de toepassing van de wetten in gerechts
zaken niet in acht zijn genomen vermits 
niet alle stukken van de rechtspleging, 
waaronder de stukken van de raadka
mer, in het Duits zijn gesteld »; 

Overwegende dat het middel, nu 
het enkel opkomt tegen daden van 
het voorbereidend onderzoek en te
gen een beschikking van de raadka
mer die door de voorziening niet 
wordt bestreden, niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, het tweede hieruit afgeleid dat 
« gelet op de beschouwingen van het 
openbaar ministerie waarbij de raadka
mer zich heeft aangesloten, de appel
rechter aan de aan hem voorgelegde fei
ten geen andere kwalificatie kon geven; 
dat de onwettigheid bestaat in het ver
zuim van de vermelding dat het vastge
stelde feit hetzelfde is als het feit dat ten 
grondslag lag aan de vervolging », 

het derde, hieruit afgeleid dat « de 
rechtbank die in hoger beroep kennis 
nam van het vonnis van de politierecht
bank de feiten anders had gekwalifi
ceerd en (eiseres) had aangezocht haar 
verweermiddelen voor te dragen op basis 
van de artikelen 398 en 399 van het 
Strafwetboek, ofschoon de raadkamer ei-
seres niet uit dien hoofde had verwezen 

RET HOF; - Gelet op de bestre- en voor die telastleggingen geen verzach
den vonnissen van 12 november tende omstandigheden had aangenomen; ------------------! dat ze derhalve niet bevoegd was om 

kennis te nemen van aldus gekwalifi-
(1) Cass., 13 nov. 1984, A.R. nr. 8794 

(A.C., 1984-85, nr. 165). 

(2) Zie Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr. 9090 
(A.C., 1984-85, nr. 334). 

(3) Zie Cass., 13 maart 1984, A.R. nr. 8380 
(A.C., 1983-84, nr. 402), en 4 sept. 1985, A.R. 
nr. 4499, supra, nr. 3. 

ceerde misdrijven. waarvoor immers de 
correctionele rechtbank bevoegd was •; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Verviers, bij beschikking van 
6 maart 1984, met aanneming van 

----, r: 
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verzachtende omstandigheden, eise
res naar de bevoegde politierecht
bank heeft verwezen wegens over
treding van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis van 12 november 1984 ver
meldt dat de door de raadkamer ten 
aanzien van eiseres in aanmerking 
genomen verzachtende omstandig
heden definitief zijn aangenomen, 
zodat de politierechtbank bevoegd 
bleef om de feiten te onderzoeken in 
de kwalificatie « opzettelijk toebren
gen van slagen en verwondingen » 
en dat, gelet op de onjuistheid van 
de kwalificatie van de feiten in de 
beschikking tot verwijzing, eiseres 
moet worden aangezocht haar ver
weer te voeren op de grondslag van 
de kwalificatie « opzettelijk toebren
gen van slagen en verwondingen die 
een ziekte of een ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke ar
beid ten gevolge hebben gehad; dat 
het met dit doel de rechtsdag vast
stelt op 10 december 1984; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis van 11 februari 1985 beslist 
dat het aan eiseres verweten feit, in 
de hierboven gegeven kwalificatie, 
bewezen is; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus hebben beslist dat de feiten 
die in de nieuwe kwalificatie bewe
zen waren verklaard, dezelfde wa
ren als die waarvoor de raadkamer 
eiseres naar het vonnisgerecht had 
verwezen en verzachtende omstan
digheden had aangenomen; dat ze, 
door te verklaren dat d«;! politie
rechtbank bevoegd was om kennis 
te nemen van die feiten en door aan 
die feiten een definitieve kwalifica
tie te geven, na eiseres te hebben 
aangezocht haar verweer te voeren 
op grond van die kwalificatie, hun 
beslissing naar recht hebben verant
woord; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het vierde middel, ... 
Over het vijfde en het zesde middel 

samen, ... 

Dat, bij gebrek aan nauwkeurig
heid, de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

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 eiseres in 
de kosten. 

16 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
P. Thomas, Verviers. 

Nr. 97 

2• KAMER - 16 oktober 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECH
TERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - NIET TOEPASSELIJK OP HET OPENBAAR 
MINISTERIE. 

1° Uit de enkele omstandigheid dat een 
feitenrechter die een beklaagde vroe
ger heeft veroordeeld, zitting houdt om 
uitspraak te doen in een zaak waarin 
diezelfde beklaagde wegens andere fei
ten wordt vervolgd, valt geen misken
ning af te leiden van het recht van de 
beklaagde op een onpartijdige rechter
Jijke instantie. 

2° Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens is niet toepasselijk op 
het openbaar ministerie. 
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(BIAVA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4289) 

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

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge- Om die redenen, verwerpt de 
wezen; voorziening; veroordeelt eiser in de 

kosten. 
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, 

doordat de in het arrest bewezen ver
klaarde telastleggingen waarop de ver
oordeling van eiser is gegrond, gebonden 
zijn aan een beslissing die reeds vroeger 
door dezelfde voorzitter is gewezen op de 
vorderingen van dezelfde substituut-pro
cureur-generaal, die bovendien tegen ei
ser vooringenomen is, vermits hij reeds 
began met te verklaren dat « als (eiser) 
niet tevreden is met zijn drie maanden, 
dat men er hem zes zal geven » : 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat een feitenrechter 
een beklaagde vroeger heeft veroor
deeld op grand van andere feiten en 
dat hij zitting houdt in een zaak van 
dezelfde beklaagde, die wegens an
dere feiten wordt vervolgd, geen 
schending van het recht van be
klaagde op een onpartijdige rechter
lijke instantie kan worden afgeleid; 
dat er geen grand bestaat voor de 
vrees dat die rechter niet de waar
borgen inzake onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid zal bieden waarop 
elke beklaagde recht heeft; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Dat, voor het overige, de grief is 
gericht tegen het openbaar ministe
rie, op wie het in het middel vermel
de artikel geen toepassing vindt; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, ... 

Overwegende dat het middel geen 
betrekking heeft op de bestreden be
slissing en mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

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

Nr. 98 

2' KAMER - 16 oktober 1985 

1° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 
- W.A.M.-WET, ART. 2, § 1, TWEEDE LID - VER
PLICHTING TOT HET SLUITEN VAN DE VERZE
KERING- VERPLICHTING TEN LASTE VAN DE 
EIGENAAR VAN HET VOERTUIG - DRAAG
WIJDTE. 

2° WEGVERKEER - W.A.M.-VERZEKERING 
- W.A.M.-WET, ART. 2, § 1, TWEEDE LID - VER
PLICHTING TOT HET SLUITEN VAN DE VERZE
KERING - VERPLICHTING TEN LASTE VAN DE 
EIGENAAR VAN HET VOERTUIG - DRAAG
WIJDTE. 

3° WEGVERKEER - TECHNISCHE EISEN 
WAARAAN DE AUTO'S EN HUN AANHANGWA
GENS MOETEN VOLDOEN - TECHNISCHE 
CONTROLE - SCHOUWINGSBEWIJS - K.B. 
VAN 15 MAART 1968, ART. 24, § 1, EERSTE LID 
- PERSONEN OP WIE DIE WETSBEPALING 
TOEPASSELIJK IS. 

-1" en 2" Ingevolge art. 2, § 1, tweede lid, 
W.A.M.-wet rust de verplichting om de 
verzekering te sluiten, in de regel, op 
de eigenaar van het voertuig, maar 
wordt ze geschorst als iemand anders 
de verzekering heeft gesloten,· uit die 
wetsbepaling valt niet af te leiden dat 
de nieuwe eigenaar van een motorrij
tuig per se gedekt is door de verzeke-
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ring van de vroegere eigenaar. (Impli
ciet.) (Artt. 2, § 1, tweede lid, en 12 
W.A.M.-wet.) 

3° Art. 23, § 1, eerste lid, K.B. van 15 
maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de technische eisen waaraan 
de auto's en hun aanhangwagens moe
ten voldoen, naar luid waarvan geen 
volgens art. 23 aan technische controle 
onderworpen voertuig zich op de open
bare weg mag bevinden tenzij voorzien 
van een met zijn gebruik overeenstem
mend schouwingsbewijs waarvan de 
geldigheidsduur niet verstreken is, is 
toepasselijk op degene die zodanig 
voertuig op de openbare weg gebruikt. 

(SI M'HAMMED) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 4341) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 maart 1985 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2, § 1, 18, §§ 1 en 3, van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplich
te aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen en van het algemeen be
ginsel inzake bewijs in strafzaken val
gens hetwelk, wanneer de beklaagde een 
rechtvaardigingsgrond aanvoert die niet 
van aile geloofwaardigheid is ontbloot, 
het openbaar ministerie de onjuistheid 
ervan dient aan te tonen, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld « dat uit de door ap
pellant (thans eiser) ... zelf neergelegde 
stukken blijkt dat hij op 27 december 
1983 eigenaar is geworden van de Fiat 
850 ... » en na daaruit te hebben afgeleid 
« dat hij dus krachtens artikel 2 van de 
wet van 1 juli 1956 verplicht was, alvo
rens dat voertuig in het verkeer te bren
gen, een verzekering te sluiten tot dek
king van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid, waartoe het gebruik ervan aan
leiding kon geven "• vermeldt, enerzijds, 
dat, in strijd met wat eiser betoogt, uit 
de overgelegde stukken niet blijkt dat de 
maatschappij Assubel op de hoogte was 
gebracht van de verkoop van het voer
tuig en dat de gevolgen van de overeen
komst op de overnemer zijn overgegaan, 

anderzijds, dat de brief d.d. 29 mei 1984 
van die maatschappij niet bewijst dat de 
vennootschap Assubel de schade heeft 
vergoed die klager geleden heeft ten ge
volge van het aan eiser verweten onge
val, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2, § 1, 
van de wet van 1 juli 1956 uitdrukkelijk 
bepaalt dat een andere persoon dan de 
eigenaar van het voertuig de verzekering 
kan sluiten, zodat uit de enkele vaststel
ling dat eiser eigenaar was geworden 
van het litigieuze voertuig niet kon wor
den afgeleid dat de telastlegging van 
overtreding van de wet van 1 juli 1956 te 
zijnen aanzien bewezen was (schending 
van artikel 2 van de wet van 1 juli 1956); 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis, door te vermelden « dat het tijdens 
de debatten overgelegde schrijven van 29 
mei 1984, uitgaande van de naamloze 
vennootschap Assubel, bovendien niet 
bewijst ... dat (die) vennootschap ... de 
schade heeft vergoed die klager geleden 
heeft ten gevolge van het ongeval "• aan 
die brief een uitlegging geeft die onver
enigbaar is met de bewoordingen ervan 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

derde onderdeel, zelfs al zou een let
terlijke interpretatie van die brief van 29 
mei 1984 de considerans wettigen die in 
het tweede onderdeel wordt bestreden, 
het bestreden vonnis dan nog niet ant
woordt op eisers conclusie ten betoge dat 
die brief het bewijs opleverde van de 
hem door de maatschappij Assubel ver
leende dekking, nu de omstandigheid dat 
de vergoeding pas nadien en via de 
maatschappij O.M.O.B. werd uitbetaald, 
geen afbreuk kon doen aan het beginsel 
zelf van de dekking, zoals dit duidelijk 
door de maatschappij Assubel is aan
vaard (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

vierde onderdeel, eiser had aangevoerd 
dat uit het schrijven van de maatschap
pij Assubel bleek dat ze zijn burgerrech
telijke aansprakelijkheid dekte op grond, 
enerzijds, dat in die brief de verkoopster 
van het voertuig als verzekerde werd op
gegeven en, anderzijds, dat daarin ver
meld stond : « wij geven u het pro justi
tia terug », hetgeen noodzakelijk impli
ceerde dat de maatschappij weet had 
van de aan eiser ten laste gelegde feiten 
en, a fortiori, van het feit dat hij het liti
gieuze voertuig bestuurde; de bewering 
van eiser bijgevolg niet aile geloofwaar
digheid miste, zodat het openbaar minis
terie diende te bewijzen dat eiser hoe 
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dan oak de bepalingen van de wet van 1 
juli 1956 had overtreden (miskenning 
van het algemeen beginsel inzake bewijs 
in strafzaken) : 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis, zoals uit de vermeldingen 
ervan blijkt, vaststelt dat eiser op 27 
december 1983 bij een derde een 
" Fiat 850 " had gekocht en daarvan 
eigenaar was geworden, dat hij 
krachtens artikel 2 van de wet van 1 
juli 1956, alvorens het voertuig in 
het verkeer te brengen, verplicht 
was een verzekering te sluiten tot 
dekking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe dat voer
tuig aanleiding kon geven, dat hij 
dit niet gedaan had, dat, in strijd 
met wat hij beweert, uit de overge
legde stukken niet blijkt dat de 
maatschappij Assubel die dat voer
tuig voordien verzekerd had, op de 
hoogte was gebracht van de verkoop 
ervan aan eiser en evenmin dat de 
gevolgen van de verzekeringsover
eenkomst op eiser waren overge
gaan en dat het schrijven d.d. 29 
mei 1984 van die maatschappij niet 
bewees dat die vennootschap de 
schade heeft vergoed die het slacht
offer geleden heeft als gevolg van 
het ongeval dat was veroorzaakt 
door eiser, « die aan het stuur zat 
van een voertuig waarvan hij eige
naar was geworden »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis met die vermeldingen ant
woordt op de in het derde onderdeel 
aangegeven conclusie van eiser en 
zonder de regels inzake het bewijs 
in strafzaken en de bewijskracht 
van het schrijven d.d. 29 mei 1984 
van de naamloze vennootschap As
subel, waarin trouwens eisers naam 
niet vermeld wordt, te miskennen, 
wettige gronden opgeeft voor de be
slissing volgens welke het eerstc 
aan eiser ten laste gelegde feit, na
melijk overtreding van de artikelen 
2, § 1, en 18, § 1, van de wet van 1 
juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inza
ke motorrijtuigen, bewezen is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 23 en 24 van het koninklijk 
besluit van 15 maart 1968 houdende alge
meen reglement op de technische eisen 
waaraan de auto's en hun aanhangwa
gens moeten voldoen, 

doordat het bestreden vonnis de telast
legging D tegen eiser bewezen verklaart 
op grand dat eiser op 2 januari 1984 het 
litigieuze voertuig gebruikte, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 23, 
§ 2, 1", b van het koninklijk besluit van 
15 maart 1968, waarnaar artikel 24, § 1, 
van dat besluit verwijst, bepaalt dat de 
schouwingen van de wagens dienen te 
geschieden v66r de inschrijving op naam 
van een nieuwe houder en dat deze con
trole moet geschieden op initiatief van 
de vorige houder; dat artikel 23, § 2, 1 ·, b, 
niet spreekt van de gebruiker, zodat de 
correctionele rechtbank uit de vaststel
ling dat eiser het litigieuze voertuig ge
bruikte de dag van de feiten, niet wettig 
kon afleiden dat de telastlegging D be
wezen was ten laste van eiser (schen
ding van de artikelen 23 en 24 van het 
koninklijk besluit van 15 maart 1968); 

tweede onderdeel, ... 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de geding

stukken blijkt dat eiser met toepas
sing van artikel 24, § 1, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 15 
maart 1968 is vervolgd en veroor
deeld wegens het gebruik, op de 
openbare weg, van een voertuig dat 
onder de toepassing valt van dit be
sluit en niet voorzien is van een 
schouwingsbewijs dat dit gebruik 
toestaat; 

Overwegende dat die wettelijke 
bepaling van toepassing is op de 
persoon die met een dergelijk voer
tuig op de openbare weg rijdt; 

Dat het eerste onderdeel faalt 
naar recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Over het vijfde middel, 
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Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het eiser 
veroordeelt wegens de telastlegging 
E; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt eiser in drie 
vierde van de kosten van zijn voor
ziening; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zitting houden
de in hoger beroep. 

16 oktober 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. B. Labio, 
Brussel. 

Nr. 99 

2" KAMER - 16 oktober 1985 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - PROCES-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZITTING ZONDER VERMELDING 
VAN DE SAMENSTELLING - PROCES-VER
BAAL HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE IN
DIENING VAN EEN NOTA - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE IN DIE NOTA VER
MELD. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- STRAFZAKEN- PROCES-VERBAAL VAN DE 

TERECHTZITTING ZONDER VERMELDING VAN 
DE SAMENSTELLING - PROCES-VERBAAL 
HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE INDIE
NING VAN EEN NOTA- SAMENSTELLING VAN 
HET RECHTSCOLLEGE IN DIE NOTA VER
MELD. 

1 o en 2° De samenstelling van het rechts
college ter terechtzitting kan worden 
bewezen aan de hand van een door de 
voorzitter en de griffier ondertekende 
vermelding op een nota waarvan de in
diening is vastgesteld in het proces
verbaal van de terechtzitting (1). 

(SCHOONBROODT 
T. GEMEENTE THIMISTER-CLERMONT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4349) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 maart 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers; 

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

Over het eerste iniddel, afgeleid uit de 
schending van artikel 779, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het proces-verbaal van de door 
de Politierechtbank te Aubel op 19 sep
tember 1984 gehouden terechtzitting 
waarop de zaak is behandeld, weliswaar 
twee handtekeningen draagt maar de 
naam niet vermeldt van de rechter die 
op dat ogenblik zitting hield, 

terwijl het Hof door dat verzuim niet 
in staat is na te gaan of het rechtscolle
ge op de terechtzitting van 19 september 
1984, waarop de zaak werd behandeld, 
regelmatig was samengesteld en of het 
op dezelfde wijze was samengesteld bij 
de uitspraak van het vonnis op 3 oktober 
1984; het beroepen vonnis derhalve nietig 
is, zodra het bestreden vonnis, nu het ai
le strafrechterlijke en burgerrechterlijke 
beschikkingen van het beroepen vonnis 
bevestigt en zich verenigt met de gron
den ervan, die nietigheid overneemt en 
zelf nietig is (schending van artikel 779, 

(1) Zie Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 317). 
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eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de op 19 september 1984 
door de Politierechtbank te Aubel 
gehouden terechtzitting is onderte
kend door de rechter-voorzitter en 
de griffier; dat de naam van de rech
ter niet is vermeld; 

Overwegende evenwel dat het pro
ces-verbaal vaststelt dat de burger
lijke partij een nota heeft ingediend; 
dat die nota geklasseerd en ge'inven
tariseerd is als stuk nr. 8 van het 
dossier van die rechtbank, dat ze de 
vermelding bevat << ingediend op 19 
september 1984 », met daaronder de 
handtekeningen van de voorzitter 
en de griffier; dat onder de handte
kening van de voorzitter de naam 
F. Collins geschreven staat; 

Overwegende dat uit de samenle
zing van het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 19 september 1984 
en de op die zitting ingediende nota 
blijkt dat eisers zaak voor de Poli
tierechtbank te Aubel is behandeld 
door de rechter Collins, voorzitter; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven techtsvormen 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 vordering : 

Overwegende dat eiser 
doet van zijn voorziening; 

afstand 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening, 
in zoverre ze gericht is tegen de be-

slissing op de civielrechtelijke vor
dering; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

16 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses
se. 

Nr. 100 

2• KAMER - 16 oktober 1985 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - VERDACH· 
TE DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT WE
GENS EEN MlSDAAD, MET AANNEMlNG VAN 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN 
- ONJUISTE KWALIFlCATlE VAN HET FElT
GEVOLGEN VAN DE CORRECTlONALlSERlNG 
VAN HET CRlMlNELE FElT OP DE ANDERE 
KWALlFlCATIES VAN HETZELFDE FElT- VER
ElSTEN. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -

VONNlSGERECHT - VERPLICHTlNG VOOR DE 
RECHTER AAN HET BIJ HEM AANHANGIG GE
MAAKl'E FElT ZlJN WETTELIJKE KWALIFlCA
TIE TE GEVEN. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - WlJZlGING 
VAN DE BEVOEGDHEIDSREGEL - NlEUWE 
WET ONMIDDELLIJK TOEPASSELlJK OP DE 
HANGENDE GEDINGEN - GRENZEN. 

4° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WIJZlGING VAN DE BEVOEGDHEIDSRE-
GELS - STRAFZAKEN - NlEUWE WET ONMID
DELLIJK TOEPASSELIJK OP DE HANGENDE 
GEDINGEN - GRENZEN. 

1" Wanneer het onderzoeksgerecht, met 
aanneming van verzachtende omstan
digheden, een verdachte naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwezen, 
wegens een misdaad waaraan het een 
onjuiste kwalificatie heeft gegeven, 
geldt de correctionalisering van het 
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criminele feit ook voor alle kwalifica
ties van het feit, op voorwaarde dat dit 
feit wettig correctionaliseerbaar blijft 
en dat de wijziging van de kwalificatie, 
waardoor eventueel een zwaardere 
straf zou worden toegepast, niet het 
gevolg is van een omstandigheid waar
mee het onderzoeksgerecht niet be
kend was of die het niet in aanmer
king heeft genomen (1). 

2• Het vonnisgerecht moet, zowel in eer
ste aanleg als in hoger beroep, aan het 
strafbare feit waarvan het kennis 
heeft genomen, zijn wettelijke kwalifi
catie geven, zulks met inachtneming 
van het recht van verdediging (2). 

a• en 4• Behoudens andersluidende bepa
ling, is een wijziging van de bevoegd
heidsregels in strafzaken van toepas
sing op de hangende gedingen waarin 
nog geen beslissing over de zaak zelf 
is gewezen houdende vaststelling van 
de bevoegdheid (3). 

(1) Zie Cass., 17 sept. 1980, A.R. nr. 1314 
(A.C., 1980-81, nr. 38); zie ook voetnoot L.F.D., 
bij Cass., 20 juli 1978 (ibid., 1978, 1279). 

(2) Zie Cass., 17 sept. 1980, A.R. nr. 1314, 
waarvan sprake in de vorige noot, en Cass., 24 
nov. 1982, A.R. nr. 2455 (A.C., 1982-83, nr. 189); 
zie ook Cass., 13 maart 1984, A.R. nr. 8380 
(ibid., 1983-84, nr. 402); 4 sept. 1985, A.R. 
nr. 4499 (ibid., 1985-86, nr. 3) en 16 okt. 1985, 
A.R. nr. 4252 (ibid., 1985-86, nr. 96). 

(3) De wetten inzake de bevoegdheid zijn 
onmiddellijk van toepassing; dit is de regel. 
Deze wordt in het algemeen aangenomen in 
de .rechtsleer en in de rechtspraak (cone!. eer
ste adv.-gen. Mahaux, bij Cass., 10 fo:>b. 1972, in 
Bull. en Pas., 1972, I, 532, inz. 535, 1e kol.); die 
regel kan zelfs als een algemeen rechtsbegin
sel worden beschouwd (Cass., 17 mei 1973, 
(A.C., 1973, 899, kop 8" en 9", alsmede de ver
wijzingen in noot 7, op blz. 900). 

Eens gesteld dient de regel evenwel te wor
den toegepast met voorbehoud en schakerin
gen waardoor het absolute karakter ervan 
wordt beperkt. Aldus de eerste adv.-gen: Ma
haux in zijn voormelde conclusie waarin hij 
zegt dat • alors que, suivant Ia doctrine et Ia 
jurisprudence, les regles nouvelles de compe
tence n'etaient applicables aux proces en cours 
que s'il n'avait pas ere rendu de decision sur Je 
fond, les lois de competence sont « dorena
vant », c'est-a-dire depuis !'entree en vigueur 
de !'article 3 du Code judiciaire, rendues appli
cables a un proces, des lors que Ia juridiction 
devant laquelle le proces est pendant en avait 
ete valablement saisie « a son degre ». (Zie 
voormelde cone!.; zie ook de concl. van proc.
gen. Ganshof van der Meersch bij Cass., 22 
okt. 1970 (Bull. en Pas., 1971, I, 168, inz. blz. 
158 en de verwijzingen op die bladzijde onder 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE LUIK 

T. JABLONSKY, RODRIGUEZ D'AMICO) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4380) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 18 april 1985 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het hof van beroep zich in zijn arrest on
bevoegd verklaart om uitspraak te doen 
(met name) over de aan de verweerders 
ten laste gelegde feiten van gijzeling, op 
grond « ... dat de misdaad " gijzeling " 
correctionaliseerbaar is geworden sedert 
de wet van 6 februari 1985 die onmiddel
lijk van toepassing werd en dus ten deze 
moet worden toegepast vermits ze gun
stig is voor de verdachten » en dat, nu de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 

de voetnoten 4, 5 en 6). Die laatste regel vindt 
toepassing in strafzaken (Cass., 24 dec. 1973, 
A.C., 1974, 477). 

Na de inwerkingtreding van het Gerechte
lijk Wetboek heeft het Hof er herhaaldelijk 
aan herinnerd dat een rechtsgeding dat op gel
dige wijze bij de instantie van een gerecht 
aanhangig was gemaakt, daaraan niet kan 
worden onttrokken ten gevolge van een nieu
we wet inzake de bevoegdheid (zie o.m. Cass., 
17 maart 1976, A.C., 1976, 831). Uit die recht
spraak blijkt dat zulks wordt toegepast wan
neer het gerecht, dat onder de gelding van de 
oude wet bevoegd was, dit niet meer is krach
tens de nieuwe wet. Een klassiek voorbeeld is 
dat van de vrederechters bij wie, bij de oprich
ting van de arbeidsgerechten, gedingen inzake 
arbeidsongevallen rechtsgeldig aanhangig wa
ren gemaakt; de zaken bleven bij hen aanhan
gig en zij hebben op geldige wijze uitspraak 
gedaan na de inwerkingtreding van het Ge
rechtelijk Wetboek houdende oprichting van 
die nieuwe gerechten. Doch, in geval van ho
ger beroep, werd dit niet voor de rechtbank 
van eerste aanieg gebracht, maar wei voor het 
arbeidshof (zie Cass., 3 feb. 1972, A.C., 1972; 
526). Dat correctief onderstelt, natuurlijk, dat 
de geldig aangesproken gerechten niet zijn af
geschaft. Zo b.v. had de afschaffing van de 
werkrechtersraden noodzakelijk en automa
tisch tot gevolg dat de zaken hun werden ont
trokken. 

Wanneer, zoals in de zaak waarover het ge
annoteerde arrest uitspraak doet, de nieuwe 
wet aan de bestaande gerechten de hun ver
leende bevoegdheid niet onttrekt, maar, inte
gendeel, die bevoegdheid uitbreidt, i.e. die van 
de correctionele rechtbanken, en dientengevol
ge van de hoven van beroep, zou het correctief 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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aile feitelijke omstandigheden op de 
hoogte was, het verwijzingsarrest impli
ciet doch onmiskenbaar mededaderschap 
heeft uitgesloten, 

terwijl de voorziening gericht is tegen 
het arrest in zoverre het, in die fase van 
de rechtspleging, een geschil over rechts
macht vaststelt dat de normale loop van 
het gerecht belemmert en een regeling 
van rechtsgebied noodzakelijk maakt, 
dat het parket van eerste aanleg op 20 
juli 1984 vorderingen opmaakte die ertoe 
strekten de verweerders wegens mede
plichtigheid naar de correctionele recht
bank te doen verwijzen, wegens het ver
schaffen van wapens; werktuigen of enig 
ander middel, die tot de misdaad of het 
wanbedrijf hebben gediend, wetende dat 
ze daartoe zouden dienen, of om, buiten 
de in, artikel 66, derde lid, van het Straf
wetboek bepaalde gevallen, met hun_ we-

(Vervoig nota van vorige biz.) 

volgens hetwelk een rechtsgeding dat op geldi
ge wijze bij een gerecht aanhangig was ge
maakt, daaraan niet kan worden onttrokken, 
geen reden van bestaan hebben. 

In een dergelijk geval kan er van « onttrek
ken van de zaak aan het gerecht » geen sprake 
zijn en dient de nieuwe wet op de bevoegdheid 
te worden toegepast, tenzij reeds een besiis
sing over de zaak zeit is gewezen [Cass., 19 
mei en 23 juni 1958 (Bull. en Pas., 1958, I, 1036 
en 1192); 20 okt. 1958, 20 april en 29 juni 1959 
(ibid., 1959, I, 182, 837 en 1119); 24 mei 1967 
(ibid., 1967, I, 1166)]. 

Die uitzondering op de regel volgens welke 
de wetsbepalingen tot wijziging van de 
bevoegdheid dadelijk van toepassing zijn, is 
traditie in strafzaken, alsmede- in burgerlijke 
zaken, zowel in Frankrijk als in Belgie. Maar 
het begrip « beslissing over de zaak zelf » is 
niet duidelijk omschreven. In de zoeven aan
gehaalde arresten steunde het Hof op de ge
bruikelijke reden dat, naar gelang van het ge
val, al een beslissing over de zaak zelf was of 
niet was gewezen. 

Het arrest van 29 juni 1959 stelt vast dat de 
politierechtbank, v66r de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet op de bevoegdheid, een be
klaagde had veroordeeld en een andere be
klaagde had vrijgesproken; het oordeelt dat 
het vonnis van die rechtbank houdende ver
oordeling en vrijspraak een beslissing over de 
zaak zelf is. In de andere arresten, die uit
spraak doen op een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, wordt door het Hof erop gewe
zen, enerzijds, dat het vonnisgerecht zich, v66r 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet, onbe
voegd had verklaard en, anderzijds, dat er nog 
geen beslissing over de zaak zelf was gewezen. 
In elk van die gevallen heeft het Hof dus ge
oordeeld dat de beslissing van onbevoegdver
klaring geen beslissing over de zaak zelf was. 

Die rechtspraak gaf dus schijnbaar geen 
aanleiding tot moeilijkheden, allhans niet tel-

ten de dader van de misdaad te hebben 
geholpen of bijgestaan in de daden die 
die misdaad hebben voorbereid, verge
makkelijkt of voltooid, dat ze medeplich
tig zijn geweest aan de door Rene Masse 
gepleegde misdaad "gijzeling ", doordat 
ze de bewaker Bruno Granata hebben 
ontvoerd, vastgehouden of gevangen ge
houden ten einde hun ontvluchting en 
die van Masse uit de inrichting tot be
scherming van de maatschappij te Paifve 
te vergemakkelijken; de raadkamer, bij 
beschikking van 12 september 1984, 
heeft geoordeeld dat het hof van assisen 
voor die feiten bevoegd was, vermits de 
twee verweerders volgens haar geen 
medeplichtigen maar mededaders waren 
van de gijzeling, bijgevolg heeft bevolen 
dat de stukken van het onderzoek aan 
het ambt van eiser zouden worden toege
zonden met het oog op voorlegging ervan 

kens wanneer het vonnisgerecht zich onbe
voegd heeft kunnen verklaren zonder dat het 
de zaak zelf had onderzocht, wat het geval was 
in de voormelde arresten waarin de beslissing 
van onbevoegdverklaring bleek uit de enke!e 
vaststelling, hetzij dat de beklaagde een mili
tair was (arresten van 19 mei, 23 juni en 20 
oktober 1958), hetzij dat de beklaagde, wegens 
zijn leeftijd, onder de bevoegdheid van de 
jeugdrechtbank ressorteerde (arrest van 24 
mel 1967), of nog dat de feiten samenhangend 
waren met telastleggingen die niet tot de 
bevoegdheid behoorden van de rechter bij wie 
ze aanhangig waren gemaakt (20 april 1959, 
twee arresten). 

In deze zaak had twijfel kunnen rijzen over 
een punt waarvan in de vroegere arresten 
geen sprake was, nl. omdat de correctionele 
·rechtbank, die zich onbevoegd had verklaard, 
de zaak zeit volledig had moeten onderzoeken, 
aile uit het dossier gebleken feitelijke gege
vens had moeten ontleden en aan die feiten 
hun wettelijke kwalificatie had moeten geven, 
d.w.z. dat zij zich al een mening had moeten 
vormen over de feiten en het recht voordat zij 
haar onbevoegdheid vaststelde. Kon door die 
nieuwe omstandigheid het vonnis van de cor
rectionele rechtbank worden beschouwd als 
een beslissing over de zaak zelf of veeleer, val
gens de uitdrukking van Roubier, als een be
slissing « in verband met de zaak zelf •, die 
• de grens van de toepassing van de nieuwe 
wet vaststelt » (P. RoUBJER, Le droit transitoire, 
2e uitg., 1960, nr. 103, biz. 558)? 

Uit het geannoteerde arrest blijkt dat het 
onderzoek van de zaak zelf geen invloed heeft 
op de aard van de daaropvolgende beslissing. 
Aileen deze beslissing moet in aanmerking 
worden genomen en het geannoteetde arrest 
wijkt niet af van de vaste rechtspraak van het 
Hof; het arrest bevestigt daarentegen die 
rechtspraak, maar voegt iets toe aan de formu
le van de vroegere arresten, t.w. dat de beslis
sing waardoor de nieuwe wet op de bevoegd-

(Zie vervoig nota voigende biz.) 
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aan de kamer van inbeschuldigingstel
ling, en de gevangenneming heeft gelast; 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waaraan het dossier werd voorgelegd, op 
23 oktober 1984, met aanneming van de 
gronden van de vordering van de procu
reur-generaal, de beschikking van de 
raadkamer heeft gewijzigd en de betrok
kenen, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen uit hoofde van 
de oorspronkelijke telastlegging van 
medeplichtigheid aan de misdaad gijze
ling; de correctionele rechtbank, bij von
nis van 31 januari 1985, heeft geoordeeld 
dat uit het onderzoek van de feitelijke 
toedracht van de gijzeling bleek dat die . 
feiten ten aanzien van de verdachten vol-

(Vervolg nota van vorige biz.) 

heid niet mag worden toegepast, een beslis
sing is over de zaak zelf waarbij de bevoegd
heid wordt vastgesteld (zie J. MIGUET, « Appli
cation dans le temps des lois de droit judiciai
re prive », Juris-classeur de procedure- civile, I, 
fascille 60, inz. nr. 55). 

Wanneer het vonnisgerecht, zoals hier de 
correctionele rechtbank, zich onbevoegd ver
klaart, stelt haar beslissing, ook al vloeit deze 
voort uit het onderzoek van de zaak zelf, 
geenszins de bevoegdheid vast. I.e. heeft de 
correctionele rechtbank naar behoren onder
zocht of zij bevoegd was om van de zaak ken
nis te nemen; haar besluit was negatief. Aldus 
was haar bevoegdheid uitgesloten. Zij heeft 
evenwel niet vastgesteld welk gerecht bevoegd 
was en trouwens zulks kon zij niet doen zon
der machtsoverschrijding. Was tegen het von
nis geen hoger beroep ingesteld, dan zou, aan
gezien niet was vastgesteld welk rechtscollege 
bevoegd was, enkel het Hof van Cassatie op 
grond van een verzoek tot regeling van rechts
gebied, kunnen bes!issen voor wie de zaak 
diende te worden gebracht. 

De correctionele rechtbank stelt de bevoegd
heid vast op voorwaarde dat zij zich bevoegd 
acht, hetzij expliciet, hetzij impliciet, door de 
voor haar vervolgde beklaagden te veroordelen 
of vrij te spreken. 

Men kan · zich afvragen of elke beslissing 
waarbij het gerecht, dat van de zaak kennis 
heeft genomen, zich bevoegd verklaart of acht, 
de bevoegdheid vaststelt, zonder dat onder
scheid dient te worden gemaakt naargelang 
die beslissing al dan niet wettig is, in kracht 
van gewijsde is gegaan of vatbaar is voor enig 
rechtsmiddel. 

In dat verband schrijft professor Miguet : 
« il faut naturellement que le juge ait ete 
competent au moment ou il a rendu une deci
sion sur le fond : un juge incompetent ne peut 
pas fixer sa competence en statuant incompe
temment » (op. cit., nr. 60). 

Die opvatting houdt blijkbaar in dat, om de 
bevoegdheid vast te stellen, de beslissing van 
het gerecht dat van de zaak kennis heeft geno-

deden aan de voorwaarden voor mededa
derschap, zoals ze zijn omschreven in ar
tikel 66, eerste en tweede lid, van het 
Strafwetboek; dat zij dus met !evens
lange dwangarbeid konden worden ge
straft, en er voor die feiten derhalve 
krachtens artikel 2, tweede lid, van de 
wet van 4 oktober 1867, gewijzigd bij de 
wet van 1 februari 1977, geen verwijzing 
naar de correctionele rechtbank wegens 
verzachtende omstandigheden kon wor
den bevolen; de rechtbank zich bijgevolg 
onbevoegd heeft verklaard; het hof van 
beroep, op het door de verweerders en 
het openbaar ministerie ingestelde hoger 
beroep, eveneens van oordeel was dat de 
verdachten door hun daden rechtstreeks · 
aan de uitvoering van de misdaad heb-

men, overeenkomstig de wet i~ gewezen. Dat 
is zeker het geval als die beslissing wordt be
streden door een rechtsmiddel. 

Uit geen enkel van de zoeven gegeven be
schouwingen kan enige afwijking worden afge
leid van de regels op het instellen van rechts
middelen, met name van het hoger beroep en 
op de bevoegdheid van de appelrechter. Deze 
zal de wettigheid dienen te toetsen van de re
gelmatig voor hem gebrachte beslissing en, als 
deze onwettig is, zal hij ze tenietdoen, zodat 
de bevoegdheid niet is vastgesteld. 

Wanneer nu echter, tegen de beslissing over 
de zaak zelf, geen rechtsmiddel wordt inge
steld, wordt daaraan kracht van gewijsde toe
gekend, met het gevolg dat de bevoegdheid, 
wellicht onwettig, maar niettemin toch is vast
gesteld. Er dient te worden aan herinnerd dat 
het Hof op 28 juni 1984 in burgerlijke zaken 
een arrest heeft gewezen waarin is beslist dat 
ieder vonnis, alvorens recht te doen of eind
vonnis over de zaak zelf, in de regel, leidt tot 
een impliciete, maar zekere beslissing, m.b.t. 
de volstrekte bevoegdheid van de rechtbank 
die ze heeft uitgesproken, voor zover daarover 
tegenspraak kon worden of is gevoerd, en dat 
zulks het geval is wanneer het verstekvonnis 
kracht van gewijsde heeft verkregen, nadat 
partijen die bevoegdheid bij wege van verzet 
of hoger beroep hebben kunnen betwisten en 
dat niet hebben gedaan (A.R. nr. 7036, A.C., 
1983-84, nr. 619). 

Het was niet de bedoeling het onderwerp 
volledig te behandelen, maar de aandacht te 
vestigen op een probleem dat bij de Iezing van 
besproken arrest kon rijzen en waaraan het 
arrest geen oplossing geeft. Het onderhavige 
arrest brengt enkel twee verduidelijkingen aan 
in de vroegere rechtspraak; het beslist dit : 
1' de beslissing over de zaak zelf die in de weg 
staat aan de toepassing van een nieuwe 
bevoegdheidsregeling, is een beslissing over de 
zaak zelf tot vaststelling van de bevoegdheid; 
2' een beslissing, waarbij het gerecht dat van 
de zaak kennis heeft genomen, zich onbevoegd 
verklaart, stelt de bevoegdheid niet vast. 

E.L. 
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ben meegewerkt en die daden dus onder 
toepassing vielen van artikel 66, tweede 
·lid, van het Strafwetboek; het hof van 
beroep vaststelde dat de wet van 6 fe
bruari 1985, die een voor de verdachte 
gunstige procedurewet is en dus onmid
dellijk moet worden toegepast, voorzag 
in de mogelijkheid tot correctionalisering 
van de aan de kennisneming van het hof 
onderworpen misdaad gijzeling; het hof 
van beroep vond dat het niet bevoegd 
was om kennis te nemen van die mis
daad die immers correctionaliseerbaar 
was en door de kamer van inbeschuldi
gingstelling met aanneming van verzach
tende omstandigheden was gecorrectio
naliseerd; de « nieuwe kwalificatie » die 
het eraan gaf gegrond was op omstan
digheden waarvan de kamer van inbe
schuldigingstelling niet alleen op de 
hoogte was maar die ze bovendien had 
afgewezen, door de gronden over te ne
men van de vordering van het parket-ge
neraal dat de deelneming slechts bewe
zen ahtte als medeplichtigheid aan gijze
ling; het hof van beroep, na zich op die 
gronden onbevoegd te hebben verklaard, 
heeft vastgesteld dat er een geschil over 
rechtsmacht was ontstaan dat grond 
opleverde tot regeling van rechtsgebied; 
het hof van beroep, door aldus te redene
ren, oordeelde dat de omschrijving van 
het misdrijf als gijzeling waarover ·het 
uitspraak moest doen, het begrip meae
daderschap insloot dat het hof aan het 
misdrijf verbond en niet de medeplich
tigheid waarvan uidrukkelijk sprake is 
in het verwijzingsarrest; de kwalificatie 
niet wordt gewijzigd door de precisering 
van de aard van de deelneming, daar de 
deelnemingshandeling een van de wijzen 
is waarop het misdrijf wordt uitgevoerd; 
de beklaagde, door het feit zelf datde te
lastlegging is gegrond op de artikelen 
waarin het misdrijf wordt vermeld waar
voor hij wordt vervolgd, weet dat hij zijn 
verweer zal moeten richten tegen de be
schuldiging dat hij ofwel het misdrijf 
rechtstreeks heeft uitgevoerd, ofwel er
aan heeft deelgenomen; de wet van 6 . fe~ 
bruari 1985, die een voor de verdachte 
gunstige procedurewet is, onmiddellijk 
van toepassing werd en voorziet in de 
mogelijkheid om de misdaad gijzeling te 
correctionaliseren; de kamer van inbe
schuldigingstelling bijgevolg, op het. tijd
stip van de verwijzing, op rechtsgeldige 
wijze de misdaad gijzeling, wegens ver
zachtende omstandigheden, voor de cor
rectionele rechtbank heeft gebracht en, 
derhalve, het vonnisgerecht, ingevolge de 
wijziging van de wet, bevoegd bleef om 
over de misdaad uitspraak te doen, onge-

acht de modaliteiten van de deelneming 
aan het misdrijf; het hof van beroep der
halve bevoegd was om kennis te nemen 
van het aan de verdachten verweten mis
drijf gijzeling en dat laatstgenoemden 
moeten terechtstaan als mededaders, nu 
ze rechtstreeks aan de uitvoering van de 
misdaad hebben meegewerkt; dat er der
halve geen geschil over rechtsmacht be
staat dat een regeling van rechtsgebied 
noodzakelijk maakt; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, bij arrest 
van 23 oktober 1984, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, 
de verweerders naar de correctione
le rechtbank heeft verwezen onder 
meer uit hoofde van medeplichtig
heid aan een gijzelingsactie op 7 no
vember 1982; 

Overwegende dat het aldus om
schreven feit, dat krachtens de arti
kele.n 67, 69, 80 en 34 7 bis van het 
Strafwetboek strafbaar is met 
dwangarbeid van vijftien tot twintig 
jaar, in aap.merking kwam voor cor
rectionalisering overeenkomstig arti
kel 2 van de wet van 4 oktober 1867 
op . de .. verzachtende omstandighe
den, volgens de toendertijd geldende 
tekst; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, na de omstandigheden 
van de gijzeling te hebben uiteenge
zet, bij vonnis van 31 januari 1985 
besliste dat « die objectieve gege
vens volledig beantwoorden aan de 
voorwaarden voor mededaderschap, 
zoals die zijn omschreven in artikel 
66, eerste en tweede lid, van het 
Strafwetboek; ... dat de aan de be
oordeling van de rechtbank onder
worpen feiten met betrekking tot de 
gijzeling, zoals ze na onderzoek ge
bleken zijn; kunnen worden gestraft 
met levenslange dwangarbeid; . dat 
er voor die feit(m krachtens artikel 
2, tweede lid, van de wet van 4 6kto
ber 1867, gewijzigd bij de wet van 1 
februari 1977, geen verwijzing naar 
de correctionele rechtbank wegens 
verzachtende omstandigheden kon 
worden bevolen »; dat de .rechtbank, 
nu ze de andere ten laste gelegde 
feiten « niet alleen · als sameilhan
gend maar ook als onsplitsbaar » be-
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schouwde, zich onbevoegd verklaar
de om van de zaak kennis te nemen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, op het boger beroep van de 
verweerders en van het openbaar 
ministerie, de onbevoegdverklaring 
bevestigt op grond « dat uit de gege
vens van de zaak blijkt, met name, 
dat ieder van de (beklaagden) op 
verschillende tijdstippen zijn wapen 
heeft gericht op de gegijzelde om 
hem in bedwang te houden en om 
aldus diens gevangenhouding te Ia
ten voortduren; dat dit daden van 
rechtstreekse medewerking aan de 
uitvoering van de misdaad zijn; dat 
artikel 66, tweede lid, van het Straf
wetboek hier moet worden toege
past; dat sedert de wet van 6 februa
ri 1985, die van onmiddellijke toe
passing is, de misdaad gijzeling 
correctionaliseerbaar is geworden ... ; 
dat de kamer van inbeschuldiging
stelling op het tijdstip van haar be
slissing op 23 oktober 1984, kennis 
droeg van de omstandigheden die 
hierboven in herinnering zijn ge
bracht en die het standpunt van het 
hof (van beroep) verantwoorden; dat 
... het hof ze impliciet doch onmis
kenbaar heeft afgewezen »; 

Overwegende dat uit voornoemd 
arrest van 23 oktober 1984 blijkt dat 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling niet aileen weet had van de in 
het bestreden arrest vastgestelde 
feitelijke omstandigheden, maar, in 
strijd met wat het arrest vermeldt, 
ze niet heeft afgewezen; dat zij zich 
ertoe heeft beperkt te beslissen, 
enerzijds, dat die omstandigheden 
voldoende grond opleverden om de 
verweerders naar de correctionele 
rechtbank te verwijzen wegens deel
neming aan een gijzelingsactie, an
derzijds, dat de verweerders veeleer 
als medeplichtigen dan als mededa
ders hadden gehandeld; 

Overwegende dat, nu de kamer 
van inbeschuldigingstelling aan de 
feiten slechts een voorlopige kwalifi
catie geeft, het de taak was van het 
vonnisgerecht om met eerbiediging 
van het recht van verdediging, aan 
het feit waarvan het kennis neemt, 

de werkelijke kwalificatie te geven 
en over dat feit uitspraak te doen, 
voor zover dat aldus opnieuw ge
kwalificeerde feit in aanmerking 
komt voor correctionalisering; 

Overwegende dat het feit, in de 
omschrijving die het bestreden ar
rest eraan geeft, wordt gestraft met 
levenslange dwangarbeid; dat dit 
fei t, ofschoon het niet voor correctio
nalisering vatbaar was op 31 janua
ri 1985, dag waarop de correctionele 
rechtbank zich niet bevoegd ver
klaarde om ervan kennis te nemen, 
wel correctionaliseerbaar is gewor
dim op 1 maart 1985, dag van inwer
kingtreding van de wet van 6 fe
bruari 1985 tot wijziging van de wet 
van 4 oktober 1867 op de verzach
tende omstandigheden; 

Overwegende dat, behoudens an
dersluidende bepalingen, een wijzi
ging van de bevoegdheidsregels in 
strafzaken van toepassing is op de 
hangende procedures waarin over 
de zaak zelf nog geen beslissing is 
gewezen waarbij de bevoegdheid is 
vastgesteld; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank ten deze, ofschoon ze in 
haar vonnis van 31 januari 1985 de 
zaak zelf heeft onderzocht vermits 
ze een opsomming heeft gegeven 
van de feitelijke gegevens van de 
zaak op grond waarvan ze aan het 
voor haar gebrachte misdrijf de juis
te kwalificatie heeft gegeven, daar
uit niets anders heeft afgeleid dan 
dat ze zelf niet bevoegd was; dat het 
bier derhalve niet gaat om een von
nis over de zaak zelf waarbij de 
bevoegdheid wordt vastgesteld; 

Dat het hof van beroep bijgevolg 
bevoegd was om van de zaak kennis 
te nemen en dat het arrest, waarin 
het hof zich niet bevoegd verklaart 
op de hierboven weergegeven gron
den, niet naar recht is verantwoord; 

Dat het middel in dat opzicht ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
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arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; veroordeelt de verweerders in 
de kosten, verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

16 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 101 

2' KAMER - 16 oktober 1985 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF OF OVERTREDING VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT - TERMIJN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING WEGENS 
VERVAL VAN DIE RECHTSVORDERING- KOS
TEN VAN DIE VORDERING TEN LASTE VAN DE 
STAAT - CASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

1 o De strafvordering volgend uit een ge
contraventionaliseerd wanbedrijf of uit 
een overtreding van het Wegverkeers
reglement verjaart, bij ontstentenis 
van een grond tot schorsing van de 
verjaring, door verloop van een jaar 
na de laatste daad van onderzoek of 
van vervolging verricht binnen een 
jaar te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd (1). 

2° Wanneer de beslissing op de strafvor
dering vernietigd wordt wegens verval 
van die rechtsvordering en de kosten 
voor die rechtsvordering ten laste van 
de Staat moeten blijven, geschiedt de 
cassatie zonder verwijzing (2). 

(1) Cass., 30 jan. 
(A.C., 1984-85, nr. 317). 

1985, A.R. nr. 3943 

(2) Cass., 22 jan. 1985, 
(A.C., 1984-85, nr. 300). 

A.R. nr. 8856 

(PROCUREUR DES KONINGS TE AARLEN 
T. DERMAGNE, MULLER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4472) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 mei 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Aarlen; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21 en 22 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis iedere 
verweerder veroordeelt wegens het ge
contraventionaliseerde misdrijf onopzet
telijk toebrengen van slagen of verwon
dingen en wegens overtreding van het 
Wegverkeersreglement, 

terwijl het op 2 mei 1984 opgemaakte 
proces-verbaal van plaatsopneming de 
laatste daad is waardoor de verjaring 
van de strafvordering werd gestuit, zodat 
die verjaring was ingetreden op 1 mei 
1985 om middernacht : 

Overwegende dat de verweerde!"s 
werden vervolgd wegens het gecon
traventionaliseerde misdrijf onopzet
telijk toebrengen van slagen of ver
wondingen en wegens overtredingen 
van het Wegverkeersreglement 
waarvoor de verjaringstermijn van 
de strafvordering krachtens de arti
kelen 21 van de wet van 17 april 
1878 en 68 van de Wegverkeerswet 
een jaar bedraagt; 

Overwegende dat de laatste, bin
nen die termijn verrichte daad van 
onderzoek of van vervolging de 
plaatsopneming is die door de cor
rectionele rechtbank was bevolen en 
die had plaatsgevonden op 2 mei 
1984; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een grond tot schorsing van de 
verjaring, de strafvordering verjaard 
was op 8 mei 1985, dag waarop het 
bestreden vonnis is uitgesproken; 

Dat het middel gegrond is; 
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Overwegende dat de kosten van 
de strafvordering ten laste van de 
Staat moeten worden gelaten; 

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

Overwegende dat eiser niet be
voegd is om zich tegen die beslissin
gen in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het de 
verweerders op de strafvordering 
veroordeelt; verwerpt de voorziening . 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; laat de kosten ten 
laste van de Staat; zegt dat er geen 
grond bestaat tot verwijzing. 

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

Nr. 102 

2" KAMER - 16 oktober 1985 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - BESLISSING ALVORENS RECHT 
TE DOEN - LATERE BESLISSING OVER DE 

VORDERING- BESLISSING VAN HEROPENING 
VAN DE DEBATTEN OVER EEN ONDERWERP 
OAT ZIJ VASTSTELT - LATERE BESLISISNG 
DIE UITSPRAAK DOET OVER DE VORDERING 
ZELF - UITSPRAAK MET DEZELFDE RECH
TERS OF MET RECHTERS VOOR WIE DE DE
BATTEN VOLLEDIG ZIJN HEROPEND, VEREIST. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - RECHTSCOLLEGE DAT IN EEN 
NIEUWE SAMENSTELLING BESLIST DE BE
HANDELING VAN DE ZAAK AB INITIO TE HER
VATTEN - CONCLUSIE DOOR PARTIJEN NIET 
UITDRUKKELIJK HERVAT - GEVOLGEN. 

1 o Ingevolge artikel 779 Ger. W. behoeft 
een vonnis, dat na een vonnis alvorens 
recht te doen in dezelfde zaak wordt 
gewezen, niet te worden uitgesproken 
door dezelfde rechters als degenen die 
tijdens de debatten v66r en bij de uit
spraak van het vonnis alvorens recht 
te doen, zitting hebben gehad (1). 

2° Na een beslissing van heropening van 
de debatten over een onderwerp dat 
zij vaststelt, moet de beslissing over de 
zaak zelf worden uitgesproken door de 
rechters die de vorige terechtzittingen 
hebben bijgewoond of anders door 
rechters voor wie de debatten volledig 
zijn heropend (2). 

3° Wanneer een rechtscollege in een an
dere samenstelling beslist de behande
ling van de zaak ab initio te hervatten, 
dan moeten de partijen, zo ze dat dien
stig oordelen, de conclusie die zij voor 
de vroegere rechters hadden genomen, 
opnieuw indienen of eventueel een 
nieuwe conclusie nemen; als ze de con
clusie niet uitdrukkelijk hervatten, dan 
heeft de conclusie die vroeger voor an
dere magistraten is neergelegd, nood
zakelijkerwijs geen enkele waarde 
voor de rechters die uitspraak doen na 
de behandeling van· de zaak volledig te 
hebben hervat (3). 

VORDERING ZELF - UITSPRAAK MET D~ ~---------------------------------
ZELFDE RECHTERS NIET VEREIST. 

(1) en (2) Cass., 20 juni 1984, A.R. nr. 3543 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE (A.C., 1983-84• nr. 600)· 

SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE (3) Zie Cass., 22 mei 1985, A.R. nr. 4132 (niet 
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE. RECHTS- gepubliceerd). 
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(CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES 
TRAVAILLEURS SALARIES, BYCZKOWSKI 

T. HERREMAN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4221) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 januari 1985 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Bergen; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Fran~ois Byczkowski, beklaagde en 
burgerlijke partij : 

ling van de zaak in haar geheel te her
vatten en, na de rechter Van Toor in zijn 
verslag te hebben gehoord, verweerder 
en de getuige Urbain heeft ondervraagd, 
waarna de zaak voor verdere behande
ling werd verdaagd tot de terechtzitting 
van 11 december 1984; dat tijdens die te
rechtzitting, waarop het rechtscollege op 
dezelfde wijze was samengesteld, de ad
vocaten in hun middelen en het open
baar ministerie in zijn vorderingen zijn 
gehoord; dat het bestreden vonnis op de 
terechtzitting van 22 januari 1985 door 
de voormelde rechters is gewezen, 

terwijl het vonnis, wanneer het rechts
college, na een vonnis tot heropening 
van de debatten over een bepaald onder
werp, niet uit dezelfde rechters is samen
gesteld als die welke de vroegere te
rechtzittingen hebben bijgewoond, door 
het rechtscollege in zijn nieuwe samen
stelling enkel dan regelmatig kan wor
den gewezen als de debatten voor dit 
rechtscollege volledig zijn hernomen; ten 

1. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerder tegen eiser, be
klaagde, ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat eiser 
doet van zijn voorziening; 

deze, hoewel uit de processen-verbaal 
afstand van de terechtzittingen die op 4 en 11 de

cember 1984 na de heropening van de 
debatten zijn gehouden, volgt dat, nu bet 

2. In zoverre de voorziening ge- rechtscollege anders was samengesteld, 
richt is tegen de beslissingen op de bet onderzoek van de zaak ab initio is 
strafvordering ten laste van eiser, · hervat,-noch uit de vermeldingen, noch 
beklaagde, en op de door hem als uit de processen-verbaal, noch uit enig 
burgerlijke partij tegen verweerder ander stuk va~ de .re~htspleging blijkt 
ingestelde civielrechtelijke vorde- dat de conclustes d1e m naam van de 
ring : partijen zijn neergelegd op de terechtzit

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

doordat de Correctionele Rechtbank te 
Bergen, samengesteld uit de ondervoor
zitter Bovyn, de rechter Van Toor en de 
plaatsvervangende rechter Brulard, na 
op 24 april 1984 de zaak te hebben on
derzocht tijdens de zitting waarop de 
rechter Van Toor in zijn verslag, de ad
vocaten van de partijen in hun middelen 
en bet openbaar ministerie in zijn vorde
ringen werden gehoord, terwijl twee con
clusies respectievelijk op naam van eiser 
en van verweerder werden neergelegd, 
op 29 mei 1984 een vonnis tot herope
ning van de debatten heeft gewezen 
waarbij in bet belang van een goede 
rechtsbedeling de persoonlijke verschij
ning van verweerder en bet verhoor van 
de getuige Urbain wordt bevolen; dat de 
rechtbank, samengesteld uit de onder
voorzitter Bovyn, de rechters Van Toor 
en Berchem, op de terechtzitting van 4 
december 1984 waarop de debatten zijn 
heropend, heeft verklaard de behande-

ting van 24 april 1984, v66r bet vonnls 
tot heropening van de debatten, door de 
partijen zijn overgenomen of niet, zodat 
niet is aangetoond dat de anders 
samengestelde rechtbank de debatten 
volledig heeft hervat; het bestreden von
.nis derhalve niet is gewezen door rech
ters die aile zittingen over de zaak heb
ben bijgewoond (schending van artike1 
779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
boek) : 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de 
correctionele rechtbank, samenge
steld uit de ondervoorzitter Bovyn, 
de rechter Van Toor en de tot het 
ambt van rechter afgevaardigde 
plaatsvervangend rechter Brulard, 
op 29 mei 1984 in de zaak een von
nis heeft gewezen dat de heropening 
van de debatten beveelt, dat de 
rechtbank op de terechtzitting van 4 
december 1984, waarop de debatten 
zijn heropend, samengesteld was uit 
de ondervoorzitter Bovyn en de 
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rechters Van Toor en Berchem en 
dat het bestreden vonnis op 22 ja
nuari 1985 is gewezen door de on
dervoorzitter Bovyn en door de 
rechters Van Toor en Berchem; 

Overwegende dat artikel 779, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek in de regel niet vereist dat een 
vonnis, dat na een beslissing alvo
rens recht te doen wordt gewezen in 
een en dezelfde zaak, wordt uitge
sproken door dezelfde rechters als 
degenen die tijdens de debatten 
v66r het vonnis alvorens recht te 
doen of bij de uitspraak daarvan zit
ting hebben gehad; dat die regel 
evenwel niet geldt na een vonnis 
waarbij enkel de heropening van de 
debatten wordt bevolen over een 
welbepaald onderwerp, zoals ten de
ze het geval is; dat het in dit geval 
gaat om de voortzetting van de vroe
gere debatten over het door de rech
ter vastgestelde onderwerp; 

Dat wanneer, in dit tweede geval, 
het rechtscollege niet is samenge
steld uit dezelfde rechters als dege
nen die de vroegere zittingen heb
ben bijgewoond, het vopnis door het 
anders samengestelde rechtscollege 
alleen dan regelmatig kan worden 
gewezen wanneer de debatten voor 
dat rechtscollege in hun geheel zijn 
vervat; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis en het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 4 december 1984 
vermelden dat de correctionele 
rechtbank in haar nieuwe samen
stelling de behandeling van de zaak 
« in haar geheel » heeft vervat op 
die terechtzitting; dat die authentie
ke akten bewij s opleveren van de 
vermeldingen die ze bevatten; 

Overwegende dat, wanneer een 
rechtscollege in een andere samen
stelling beslist de behandeling van 
de z~ak ab initio te hervatten, de 
partijen, zo ze dat dienstig oordelen, 
de conclusies die ze voor de eerste 
rechter hadden genomen, opnieuw 
moeten neerleggen of eventueel an
dere conclusies moeten nemen; dat, 
zo de partijen niet uitdrukkelijk hun 
conclusies hernemen, de conclusies 

die vroeger voor andere magistraten 
werden neergelegd geen enkele 
waarde hebben voor de rechters die 
uitspraak doen na de behandeling 
van de zaak volledig te hebben her
vat; 

Dat bijgevolg het bestreden von
nis is gewezen door rechters die alle 
zittingen hebben bijgewoond; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de strafvordering 
verjaard is, bij de uitspraak over de ci
vielrechtelijke vorderingen beslist dat de 
aan eiser ten laste gelegde feiten bewe
zen gebleven zijn, maar dat zulks niet 
het geval is voor de aan verweerder ten 
laste gelegde feiten en, derhalve, met 
wijziging van de beroepen beslissing, 
zegt dat de rechtbank niet bevoegd is om 
kennis te nemen van de civielrechtelijke 
vorderingen van eiser en van de Caisse 
primaire d'Assurance Maladie des Tra
vailleurs salaries tegen verweerder, ter
wijl eiser wordt veroordeelt om aan 
laatstgenoemde het provisioneel bedrag 
van 8.730 frank te betalen, op grand dat, 
enerzijds, eiser niet alle nuttige voorzor
gen heeft genomen, rekening houdende 
met het slechte zicht op de dag van de 
feiten en • met de gekende aanwezigheid 
van de talrijke gaten in de wegbedek
king van de rijbaan » en dat, anderzijds, 
de hindernis voor verweerder volledig 
onvoorzienbaar was, elk uitwijkmaneu
ver onmogelijk was wegens de plaatsge
steldheid en de aanwezigheid van het 
voertuig van Urbain dat zo goed als stil
stond in de tegenovergestelde richting en 
de door laatstgenoemde gegeven lichtsig
nalen het zicht op de hindernis, gevormd 
door de bromfiets en zijn bestuurder, 
nog bemoeilijkten op een plaats die hele
maal niet was verlicht en bijna volledig 
danker was, 

terwijl eiser in de conclusie, die uit 
zijn naam op de terechtzitting van 24 
april 1984 van de correctionele rechtbank 
is neergelegd, betoogt, enerzijds, « dat 
men hem niet kan verwijten de macht 
over zijn bromfiets te hebben verloren 
door in een gat te rijden dat 1 meter 50 
lang, 50 centimeter breed en 9 tot 10 cen
timeter diep was, vooral nu zulks bij re
genweer is gebeurd; een dergelijk gat in 



r r----

Nr. 102 HOF VAN CASSATIE 217 

de rijbaan als een volledig onvoorzienba
re hindernis moet worden aangemerkt 
wegens de omvang ervan, het ontbreken 
van wegverkeerstekens en het water 
waarmee het was gevuld », waardoor het 
volgens de gerechtelijk deskundige niet 
kon worden opgemerkt en, anderzijds, 
dat verweerder door zijn dimlichten te 
gebruiken (zoals hij tijdens zijn verhoor 
door de verbalisanten heeft toegegeven), 
in plaats van zijn grootlichten, zijn snel
heid moest aanpassen aan zijn gezichts
veld, dat door de deskundige op onge
veer 30 meter wordt geschat; verweerder 
die, zoals hij toegeeft, met een snelheid 
van 50 kilometer per uur reed, volgens 
het verslag van de deskundige 29 meter 
70 centimeter nodig had om stil te staan; 
hij evenwel pas op 15 meter van de hin
dernis heeft gereageerd; het derhalve be
wezen is dat verweerder zijn verplich
ting tot voorzichtigheid en voorzorg niet 
is nagekomen, daar hij zijn oorspronke
lijke snelheid niet heeft geminderd en 
niet bijzonder aandachtig is geweest; dat 
geen van de bestreden motieven die ver
weermiddelen beantwoordt, zodat de be
slissing niet regelmatig met redenen is 
omkleed en derhalve artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

Overwegende dat, noch uit het be
streden vonnis noch uit de proces
sen-verbaal van de terechtzittingen 
van 4 en 11 december 1984 en 22 ja
nuari 1985, noch uit enig ander stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser de conclusie 
die hij voor andere magistraten op 
de terechtzitting van 24 april 1984 
heeft neergelegd, opnieuw heeft ge
nomen voor de rechters die het be
streden vonnis hebben uitgesproken; 
dat dezen daarop derhalve niet hoef
den te antwoorden; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

En overwegende dat, wat de straf
vordering betreft, de substantiEHe of 
op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van de Cais
se primaire d'Assurance Maladie 

des Travailleurs salaries, burgerlijke 
partij: 

1. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen de verweerder Bernard Herrec 
man ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiseres, burger
lijke partij, die niet in de kosten 
van de strafvordering is veroor
deeld, geen hoedanigheid heeft om 
zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing op de strafvordering; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiseres tegen de verweerder 
Bernard Herreman ingestelde civiel
rechtelijke vordering: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10.1.1" van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 418, 420 van 
het Strafwetboek, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden vonnis zegt dat 
de bij rechtstreekse dagvaarding door de 
partij Byczkowski aan verweerder ten 
laste gelegde feiten niet zijn bewezen en, 
derhalve, beslist dat de rechtbank niet 
bevoegd is om kennis te nemen van de 
civielrechtelijke vordering van eiseres 
die in de rechten van Byczkowski is ge
treden, op grand voornamelijk dat uit de 
door hem opgegeven feitelijke gegevens 
moet worden afgeleid dat « de hindernis 
voor verweerder totaal onvoorzienbaar 
was • - ten deze, « de hindernis, ge
vormd de bromfiets en zijn bestuurder ~ 
-, dat « bovendien elk uitwijkmaneuver 
onmogelijk was wegens de plaatsgesteld
heid en de aanwezigheid van het voer
tuig van Urbain, dat zo goed als stilstond 
in de tegenovergestelde richting • en dat 
« derhalve geen enkele fout (aan ver
weerder) kan worden verweten », 

terwijl de rechtstreeks dagende partij 
in conclusie betoogde dat verweerder een 
£out had begaan, niet aileen omdat hij 
niet had kunnen stoppen voor een te 
voorziene hindernis, maar ook omdat hij, 
« nu hij beslist had zijn dimlichten te ge
bruiken, zijn snelheid moet aanpassen 
aan zijn gezichtsveld •; de artikelen 
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10.1.1" en 10.1.3" van het Wegverkeersre
glement de miskenning van de daarin 
aan elke bestuurder opgelegde verplich
tingen als afzonderlijke overtredingen 
bestempelen, zodat de omstandigheid 
waaruit het vonnis afleidt dat aan ver
weerder geen enkele fout kan verweten 
worden en dat laatstgenoemde werd ge• 
confronteerd met een onvoorzienbare 
hindernis die door geen enkel maneuver 
kon worden ontweken, verweerder niet 
ontsloeg van de verplichting zijn snel
heid aan te passen aan het zicht dat hij 
had door de dimlichten van zijn voertuig 
te gebruiken; daaruit volgt dat het be
streden vonnis de beslissing volgens wel
ke verweerder geen fout heeft begaan, 
en meer bepaald geen inbreuk heeft ge
maakt op de hem door artikel10.1.1" van 
het Wegverkeersreglement opgelegde 
verplichting, niet naar recht verant
woordt (schending van de artikelen 
10.1.1" van het koninklijk besluit 1 de
cember 1975, 418, 420 van het Strafwet
boek, 1382 en 1383 · van het BurgE!_rlijk 
Wetboek); het vonnis althans, nu het 
geen enkele vaststelling bevat waaruit 
zou kunnen worden afgeleid dat ver
weerder volgens de feitenrechters zijn 
snelheid had aangepast aan het zicht dat 
hem door de dimlichten van zijn voer
tuig werd verschaft, het Hof niet in staat 
stelt de beslissing op haar wettigheid te 
toetsen en bijgevolg niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) en niet naar 
recht is verantwoord (schending van alle 
in het middel aangegeven wettelijke be
palingen): 

Overwegende dat het middel be
rust op de bewering dat Fran9ois 
Byczkowski, die verweerder recht
streeks had gedaagd, in zijn conclu
sie had betoogd dat laatstgenoemde 
een fout had begaan omdat hij zijn 
snelheid had mbeten aanpassen aan 
zijn gezichtsveld; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat Fran9ois 
Byczkowski een conclusie heeft ge
nomen voor de rechters die het be
streden vonnis hebben uitgesproken; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van de eiser Byczkowski, in zoverre 
ze gericht is tegen de beslissing op 
de door verweerder tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vordering; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; verwerpt de voorziening 
van eiseres; veroordeelt iedere eiser 
in de kosten van zijn voorziening. 

16 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. P. Gerard en 
Simont. 

Nr. 103 

2' KAMER - 16 oktober 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT 
NIET ONTVANKELIJK VERKLAART HET HO
GER BEROEP VAN DE VERDACHTE TEGEN DE 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK EN ZIJN VER
ZOEK OM INVRIJHEIDSTELLING VERWERPT -
GEEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID 
VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING -
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Wanneer de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten noch de raadkamer 
noch van de kamer van inbeschuldi
gingstelling werd betwist, is niet ont
vankelijk de voorziening die is inge
steld tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, zonder 
uitspraak te doen over een geschil in
zake bevoegdheid, niet ontvankelijk 
verklaart het verzet van de verdachte 
tegen de beschikking waarbij hij, in 
staat van hechtenis, wordt verwezen 
naar, de correcionele rechtbank (1). 
(Art. 416 Sv.) 

Dat het middel feiteliJ"ke grond- · (1) Cass., 30 nov. 1977 (AC., 1978, 365); zie 
Cass., 17 april 1984, A.R. nr. 8704 

slag mist; (ibid., 1983-84, nr. 485). 
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(BONNE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4618) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 juli 1985 door de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Overwegende dat eiser, door een 
verschrijving die duidelijk blijkt uit 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, heeft verklaard cassa
tieberoep in te stellen tegen het ar
rest van 12 juli 1983 van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van Beroep te Luik, terwijl de 
bestreden beslissing op 11 juli 1985 
is gewezen; 

Overwegende dat het arrest be
slist tot niet-ontvankelijkheid van ei
sers hoger beroep tegen de beschik
king waarbij de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Na
men hem, onder gelding van het be
vel tot aanhouding, naar de correc
tionele rechtbank verwijst; 

Overwegende dat het arrest geen 
uitspraak doet over een geschil inza
ke de bevoegdheid van het onder
zoeksgerecht en dat het geen eind
beslissing is in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering, ook niet in zoverre de ver
wijzing wordt uitgesproken zonder 
invrij heidstelling; 

Dat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

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

.kosten. 

Nr. 104 

1 • KAMER ~ 17 oktober 1985 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN

SLAGPROCEDURE ~ BEZWAAR ~ BEVOEGDE 
AMBTENAAR. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG - GE
RECHTELIJK WETBOEK, ART. 660, EERSTE LID 
~ BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP DE PRO
CEDURE BETREFFENDE HET INDIENEN VAN 
EEN BEZWAAR INZAKE INKOMSTENBELAS
TINGEN ~ BEGRIP. 

3° RECHTSBEGINSELEN 
NE) - BEGRIP. 

(ALGEME-

1" Inzake inkomstenbelastingen moet 
het bezwaar van de belastingschuldige 
tegen het bedrag van de te zijnen na
me vastgestelde aanslag worden ge
richt aan de directeur der belastingen 
van de provincie of van het gewest in 
wiens ambtsgebied de aanslag is vast
gesteld, daar alleen die ambtenaar 
daarvan kennis mag nemen (1) (Art. 
267 W.I.B.) 

2" Art. 660, eerste lid, Ger. W., volgens 
hetwelk iedere beslissing betreffende 
de bevoegdheid de zaak zo nodig ver
wijst naar de bevoegde rechter die zij 
aanwijst, is niet toepasselijk op de 
procedure betreffende het indienen 
van een bezwaar bij de directeur der 
belastingen (2). 

3" Er bestaat geen algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk een onbevoegd 
rechtscollege de zaak naar het bevoeg
de gerecht moet verwijzen. 

(• WALLON-NELLESSEN > N.V. 
T. BELGISCHE STAAT ~ MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing, 

(A.R. nr. F 680 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 16 oktober 1985 - 2" kamer - Voorzit

ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelings-1----------------
voorztiter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal. 

(1) en (2) Cass., 20 jan. 1959 (Bull. en 
Pas., 1959, I, 512). 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 267, 272, gewijzigd 
bij artikel 5 van het koninklijk besluit 
nr. 5 van 18 april 1967, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (koninklijk 
besluit van 26 februari 1964) en 660 van 
het Gerechtelijk Wetboek, of althans uit 
de miskenning van het algemeen begin
sel van de rechtspleging dat daarin is 
vastgelegd en dat zegt dat een onbe
voegd rechtscollege de zaak naar het be
voegde rechtscollege moet verwijzen, 

doordat het arrest vaststelt: dat eise
res haar bezwaar op 23 april 1979 had 
gericht aan de directeur der directe be
lastingen te Brussel, 1ste directie-ven
nootschappen, dat die ambtenaar het op 
24 april 1979 had ontvangen en naar ei
seres had teruggestuurd omdat het on
der de bevoegdheid van zijn Luikse col
lega ressorteerde, dat eiseres dan haar 
bezwaar op 2 mei 1979 naar de directeur 
te Luik had gestuurd die het op 7 mei 
1979 heeft ontvangen, en beslist dat het 
overzenden van het bezwaar van de be
lastingplichtige door een niet-bevoegde 
directeur naar de bevoegde niet bij wet 
is voorgeschreven, zodat ten deze het be
zwaar van eiseres op 7 mei 1979 en niet 
op 24 april 1979 was ingediend, en dat 
het bijgevolg laattijdig was, aangezien de 
termijn op 30 april1979 was verstreken, 

terwijl de regionale directeur der di
recte belastingen, ingevolge de voor
noemde bepalingen, wanneer bij hem 
een bezwaar wordt ingediend dat onder 
de bevoegdheid van een andere regiona
le directeur ressorteert, dat bezwaar niet 
naar de bezwaarindiener moet terugstu
ren, zoals het arrest beslist, maar het 
overzenden aan zijn bevoegde collega, en 
het bezwaar derhalve is ingediend op de 
datum waarop het is overgelegd aan de 
ambtenaar waarbij het bij vergissing is 
aanhangig gemaakt; daaruit volgt dat ten 
deze het bezwaar van eiseres derhalve 
op 24 april 1979 is ingediend en het ar
rest ten onrechte beslist dat het tardief 
is: 

Overwegende dat het bezwaar van 
de belastingplichtige tegen het be
drag van de te zijnen laste gevestig
de aanslag, ingevolge artikel 267 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, moet worden gericht 
aan de directeur der belastingen 
van de provincie of het gewest in 
wiens ambtsgebied de aanslag werd 
gevestigd, en binnen de op straffe 

van verval bij artikel 272 van het
zelfde wetboek bepaalde termijn; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, vaststelt enerzijds, dat het 
bezwaar gericht « aan de directeur 
van Brussel 1 - vennootschappen » 
aan een ambtenaar was gericht die, 
gelet op voormeld artikel 267, on be" 
voegd was, en, anderzijds, dat het 
bezwaar dat eiseres aan de di
recteur der directe belastingen van 
de provincie Luik heeft gericht en 
dat deze op 7 mei 1979 heeft ontvan
gen, niet ontvankelijk is want tar
dief, nu ten deze de termijn van be
zwaar op 30 april 1979 verstreek; 

Dat het arrest aldus de artikelen 
267 en 272 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen juist toepast; 

Overwegende dat eiseres tever
geefs de schending van artikel 660 
van het Gerechtelijk Wetboek aan
voert, nu die wetsbepaling, ingevol
ge artikel 2 van dat wetboek, niet 
van toepassing is op de bezwaarpro
cedure voor de directeur der belas
tingen, die, wat de ontvankelijkheid 
betreft, door de artikelen 267 en 272 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen is geregeld; 

Overwegende dat het middel ten 
slotte, in zoverre het de miskenning 
aanvoert van het « algemeen begin
sel van rechtspleging dat zegt dat 
een onbevoegd rechtscollege de zaak 
naar het bevoegde rechtscollege 
moet verwijzen », niet ontvankelijk 
is aangezien dat zogezegd beginsel 
geen algemeen rechtsbeginsel is; 

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

17 oktober 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Baltus, Brussel; De Bruyn. 
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Nr. 105 

1 e KAMER - 17 oktober 1985 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - TERMIJN - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ART. 263 
- BUITENGEWONE AANSLAGTERMIJN - BE
REKENING. 

Door voor te schrijven dat de nieuwe 
aanslag moet worden vastgesteld bin
nen twaalf maanden, met ingang van 
de datum waarop de rechterlijke be
slissing in kracht van gewijsde is ge
gaan, bepaalt art. 263, tweede lid, 
W:LB., zoals het luidt ingevolge art. 4 
K.B. nr. 23 van 23 mei 1967, de uiterste 
datum waarvoor de aanslag dient te 
worden vastgesteld, op straffe van ver
val van het recht van de administratie. 
Die wettelijke bepaling neemt echter 
niet weg dat de administratie die aan
slag mag vaststellen zodra de rechts
vordering uitwijst dat er niet-aangege
ven of verborgen inkomsten bestaan, 
zelfs v66r de bedoelde termijn is be
ginnen /open (1). 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 684 F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

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

schending van artikel 263 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, als 
gewijzigd bij artikel 4 van het koninklijk 
besluit nr. 23 van 23 mei 1967, 

doordat het arrest, om te beslissen dat 
eisers verhaal met betrekking tot het be
lastingjaar 1975 niet gegrond is, stelt dat 

(1) De wettelijke bepaling waarvan in on
derhavige zaak toepassing is gemaakt, geldt 
thans niet meer. Art. 263 W.I.B. is immers an
dermaal gewijzigd bij art. 57 van de wet van 5 
jan. 1976 betreffende de budgettaire voorstel
len 1975-1976. Art. 263, § a•, bevat evenwel in 
zijn huidige redactie een bepaling van dezelf
de aard als die welke in het bovenstaande ar
rest wordt gelnterpreteerd. 

de administratie de belasting mag vesti
gen v66r de uitspraak van de beslissing 
over de rechtsvordering aangewezen in 
§ 1, 3" (artikel 263 van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen), zelfs op ge
vaar af van latere ontlastingen of zelfs 
nietigverklaringen, 

terwijl artikel 263, tweede lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
op dat ogenblik als volgt luidde : « Deze 
aanslag dient gevestigd binnen twaalf 
maanden, met ingang van de datum 
waarop de rechterlijke beslissing in 
kracht van gewijsde is gegaan , : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 263, eerste lid, van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen, 
zoals het ten deze van toepassing 
was, als een rechtsvordering uitwijst 
dat belastbare inkomsten niet zijn 
aangegeven of zijn bewimpeld in 
een der vijf jaren v66r dat van het 
instellen van de vordering, de admi
nistratie op grond van die inkom
sten een nieuwe aanslag mag vesti
gen, zelfs na het verstrijken van de 
bij artikel 259 van dat wetboek be
paalde termijn; 

Overwegende dat de genoemde 
wetsbepaling, door in haar tweede 
lid voor te schrijven dat de nieuwe 
aanslag dient te worden vastgesteld 
binnen twaalf maanden, met ingang 
van de datum waarop de rechter
lijke beslissing in kracht van gewijs
de is gegaan, de uiterste datum voor 
de vaststelling van de aanslag vast
legt, op straffe van verval van de ad
ministratie; dat die bepaling even
wei de administratie niet verbiedt 
die aanslag vast te stellen vanaf het 
ogenblik waarop de rechtsvordering 
het bestaan van niet aangegeven of 
bewimpelde inkomsten uitwijst, 
zelfs v66r de vermelde termijn is be
ginnen !open; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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17 oktober 1985- 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Helvetius - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Bours, Luik; De Bruyn. 

Nr. 106 

1' KAMER - 18 oktober 1985 

INKOMSTENBELASTINGEN - BEROEP 
VOOR HET HOF VAN BEROEP- NIET AAN DE 
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN ON· 
DERWORPEN GRIEF - DIRECTEUR DIE GEEN 
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN OVER DIE GRIEF, 
OOK AL HAD HIJ DIE AMBTSHALVE MOETEN 
ONDERZOEKEN - GRIEF NIET AAN HET HOF 

VAN BEROEP VOORGELEGD OVEREEN
KOMSTIG DE ARTT. 278, TWEEDE LID, EN 
279, TWEEDE LID, W.I.B. - GRIEF WAARVAN 
HET HOF. VAN BEROEP GEEN KENNIS KANNE· 
MEN. 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1110 N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1982 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 278 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

doordat in het arrest, nadat is vastge
steld dat de betwisting voor de geweste
lijke directeur der directe belastingen 
werd beperkt tot de aftrek van de kapi
taalaflossingen in verband met het ap
partement door verweerder zelf be
woond, wordt beslist dat de bezwaren 
strekkende tot de aftrek van kapitaalaf
lossingen in verband met twee andere 
appartementen, geen betwistingen zijn 
van feitelijke aard, doch zeer duidelijk 
betrekking hebben op een rechtspro

Onder het stelsel van de wet van 16 bleem dat meer bepaald verband houdt 
maart 1976, waarbij art. 278 W.I.B. is met de uitl!;!gging van de toe te passen 
aangevuld, kan het hof van beroep, wetsbepalingen, zodat zij ontvankelijke 
waarvoor het beroep van de belasting- nieuwe grieven uitmaken als bedoeld in 
plichtige tegen de beslissing van dedi- artikel 278, tweede lid, van het Wetboek 
recteur der directe belastingen aan- van de Inkomstenbelastingen, 
hangig is, geen kennis nemen, zonder 
zijn bevoegdheid te overschrijden en- terwijl verweerder aan het hof van be-

roep slech ts bezwaren · kon onderwerpen 
behoudens verval van het recht tot die noch in het bezwaarschrift werden 
aanslag of rechterlijk gewijsde, van f 1 d n ch a btshalve door de ge ormu eer , o m 
een grief die bij de reclamatie niet aan directeur of de door hem gedelegeeerde 
de directeur is voorgelegd overeen- ambtenaar waren onderzocht, voor zover 
komstig art. 273 W.I.B., of waatover de zij een overtreding van de wet of een 
directeur geen uitspraak heeft gedaan, schending van op straffe van nietigheid 
oak al had hij die ambtshalve moeten voorgeschreven procedurevormen aan
onderzoeken; het hof van beroep kan 
eventueel kennis nemen van grieven vaarden, waarbij het begrip « overtre
die noch in de reclamatie naar voren ding van de wet » moet uitgelegd worden 
gebracht, noch ambtshalve door de di- in het kader van de algemene strekking 
recteur onderzocht zijn, mits door die van de wet van 16 maart 1976 tot wijzi
grieven een overtreding van de wet of ging van de rechtspleging betreffende 
een schending van enige op straffe geschillen inzake directe belastingen, die 

in beginsel het aanvoeren van nieuwe van nietigheid voorgeschreven proce-
durevorm wordt ingeroepen (1). grieven uitsluit, zodat het begrip • over-

treding van de wet » inhoudt dat enkel ------------------1 beoogd worden de overtredingen van de 
(1) Cass., 16 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 550) en wet met betrekking tot de oorspronke

de noot onder dit arrest; CLAEYs Bm:ruAERT, 
« Wijzigingen van de rechtspleging betreffende lijke betwisting, zonder dat daartoe aan 
geschillen inzake directe belastingen - Com- die inititHe betwisting vreemd zijnde, 
mentaar op de wet van 16 maart 1976 », in nieuwe onderliggende feiten voor het 
Tijdschr. Not., 1977, blz. 225 tot 250, inzonder- eerst voor het hof van beroep mogen 
heid nrs. 23 e.v.; VAN HourrE, Beginselen van worden ingeroepen; zodat het Hof van 
het Belgisch belastingsrecht, druk 1979, nr. Beroep te Gent, door de nieuwe grieven 
781; TouRNICOURT, « Griefs nouveaux ou bien inzake de twee voormelde appartemen
moyens nouveaux : une vieille histoire! », in 
Rev. gen de fiscalite, 1981, blz. 178 tot 184. ten ontvankelijk te verklaren, zijn 
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bevoegdheid, als omschreven in artikel 
278 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, overschrijdt: 

Overwegende dat uit de artikelen 
273, 276, 278, 279, de laatste drie be
palingen aangevuld bij de wet van 
16 maart 1976, en 281 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
en uit de beginselen van de regeling 
~der respectieve bevoegdheden van 
de administratie en van de hoven en 
rechtbanken moet worden afgeleid 
dat het hof van beroep, dat kennis 
neemt van het beroep van de belas
tingplichtige tegen de beslissing van 
de directeur der belastingen, zijn 
bevoegdheid te buiten gaat wanneer 
het - buiten de gevallen van verval 
van het recht van aanslag of van 
rechterlijk gewijsde, ter zake niet 
ingeroepen - kennis neemt van een 
grief die niet aan de directeur v66r 
diens beslissing is voorgelegd of 
waarover de directeur geen uit
spraak heeft gedaan, zelfs wanneer 
hij de grief ambtshalve had moeten 
onderzoeken, of die door de belas
tingplichtige niet overeenkomstig ar
tikel 279, tweede lid, van het wet
hoek voor het hof van beroep is 
aangevoerd, met dien verstande dat 
de belastingplichtige daar, ingevolge 
artikel 278 van het wetboek, enkel 
een schending van de wet of van 
enige op straffe van nietigheid voor
geschreven procedurevorm kan aan
voeren; 

Dat een grief moet worden aange
merkt als zijnde niet aan de di
recteur voorgelegd, met name wan
neer hij betrekking heeft op een 
belastbaar feit waaromtrent voor de 
directeur geen geschil aanhangig is 
gemaakt of door hem geen beslis
sing is genomen, waarbij als belast
baar feit moet worden beschouwd 
niet de grondslag van de aanslag in 
zijn geheel, maar elk zelfstandig on
derdeel daarvan afzonderlijk; 

Overwegende dat het hof van be
roep enerzijds vaststelt dat verweer
der in de akte van beroep aftrek ge
vraagd heeft van kapitaalaflossin
gen betreffende een bouwlening 
voor de drie appartementen van een 

door hem opgericht gebouw, maar 
anderzijds de stelling van eiser, val
gens welke verweerder bij zijn be
zwaar alleen aanspraak maakte op 
aftrek voor een appartement, ver
meldt en niet tegenspreekt; dat het 
hof van beroep aldus nieuwe grie
ven in aanmerking neemt die berus
ten op belastbare feiten die niet aan 
de beslissing van de directeur waren 
onderworpen en waarover deze zich 
niet behoefde uit te spreken; dat het 
zodoende artikel 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

18 oktober 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorztitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 107 

1• KAMER - 18 oktober 1985 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - ON
ROERENDE VOORHEFFING - W.I.B., ART. 162, 
§ 4, 2°- DRAAGWIJDTE. 

De bepaling van art. 162, § 4, 2', W.I.B., 
luidens welke de in art. 162, § 1, 1", 
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eerste lid, W.I.B. vermelde verminde
ring van een vierde van de onroerende 
voorheffing in verband met het door 
de belastingplichtige volledig betrok
ken woonhuis, wanneer het kadastraal 
inkomen van zijn gezamenlijk in Bel
gie gelegen onroerende goederen niet 
meer bedraagt dan 30.000 frank, niette
min voor de belastingplichtige die ze 
genoten heeft voor het aanslagjaar 
1979, behouden blijft indien het over
schrijden van de grens van 30.000 
frank uitsluitend het gevolg is van de 
algemene perekwatie van de kadastra
Je inkomens van toepassing met in
gang van het aanslagjaar 1980 en voor 
zover het kadastraal inkomen van zijn 
gezamenlijke onroerende goederen 
niet meer bedraagt dan 40.000 frank, is 
niet van toepassing wanneer het over
schrijden van de grens van 30.000 
frank mede het gevolg is van een aan
koop van een onroerend goed of van 
verbouwing in een bestaand onroerend 
goed (1). 

(DE CUYPER 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1168 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-

tie van de kadastrale inkomens van toe
passing met ingang van bet aanslagjaar 
1980, zodra bet kadastraal inkomen van 
de belastingplicbtige, dat door de alge
mene perekwatie de door artikel 162, § 4, 
2", van bet Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen gestelde grens beeft overscbre
den, eveneens verboogd wordt door een 
andere oorzaak, ook al brengt deze ande
re oorzaak op zicbzelf niet de over~chrij
ding mee van de grens gesteld door arti
kel 162, § 4, 2", van dat wetboek, 

terwijl artikel 162, § 4, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen voor
schrijft dat de vermindering, toegestaan 
door artikel 162, § 1, 1 ·, van hetzelfde 
wetboek, behouden blijft wanneer het 
overschrijden van de door artikel 162, 
§ 4, 2", gestelde grens uitsluitend het ge
volg is van de algemene perekwatie van 
de kadastrale inkomen van toepassing 
met ingang van het aanslagjaar 1980; 
derhalve, wanneer uitsluitend door de al
gemene perekwatie de door artikel 162, 
§ 4, 2", van dat wetboek gestelde grens 
wordt overschreden, een verhoging van 
het kadastraal inkomen door een oor
zaak vreemd aan de algemene perekwa
tie, maar die niet op zichzelf ervan oor
zaak is dat de door artikel 162, § 4, 2", 
van dat wetboek gestelde grens wordt 
overschreden, geen verval van de afwij
king toegestaan door artikel 162, 4, van 
het wetboek kan meebrengen : 

den arrest, op 12 december 1983 Overwegende dat het middel, in 
door het Hof van Beroep te Antwer- zoverre het schending van artikel 97 
pen gewezen; van de Grondwet aanvoert, niet na-

Over het middel, afgeleid uit de schen- der aangeeft waarin die schending 
ding van de artikelen 162, § 4, 2", van bet zou bestaan; 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen Dat het middel in zoverre niet 
en 97 van de Grondwet, ontvankelijk is; 

doordat het hof van beroep aanneemt Overwegende, voor het overige, 
dat de afwijking op artikel 162, § 1· van dat artikel 162, § 1, 1", eerste lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin- het Wetboek van de Inkomstenbe
gen, toegestaan door artikel 162, § 4, van 
hetzelfde wetboek, moet beschouwd wor- lastingen, achtereenvolgens gewij
den in het kader van het kadastraal in- zigd bij artikel 23 van de wet van 19 
komen van de gezamenlijke in Belgie ge- juli 1979 en bij artikel 31 van de wet 
legen onroerende goederen van de be- van 8 augustus 1980 bepaalt: « Op 
langhebbende, en hieruit afleidt dat de aanvraag van de belanghebbende 
overschrijding van de grens gesteld door wordt een vermindering van een 
artikel 162, § 4, 2", van bet Wetboek van vierde van de onroerende voorhef
de Inkomstenbelastingen niet uitsluitend 
het gevolg is van de algemene perekwa- fing verleend in verband met het ----------------! door de belastingplichtige volledig 

betrokken woonhuis, wanneer het 
(1) Zie parlemantaire voorbereiding van de 

wet van 19 juli 1979, namelijk de memorie van 
toelichting (Pari. Besch., Kamer, bmtengewone 
z1tting, 1979, 126 (B.Z. 1979), nr 1, biz. 4]. 

kadastraal inkomen van zijn geza
menlijke in Belgie gelegen onroe
rende goederen niet meer bedraagt 
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dan 30.000 frank »; dat § 4 van de
zelfde wetsbepaling, als door voor
melde bepalingen gewijzigd, luidt 
als volgt: « Wanneer de in § 1, 1°, 
bedoelde grens van 30.000 frank 
wordt overschreden, blijft de in die 
bepaling bedoelde vermindering van 
een vierde niettemin behouden voor 
de belastingplichtige die ze genoten 
heeft voor het aanslagjaar 1979, zo
lang als : 1 o de belastingplichtige zijn 
woonhuis volledig blijft betrekken; 
2° het overschrijden van de grens 
van 30.000 frank uitsluitend het ge
volg is van de algemene perekwatie 
van de kadastrale inkomens van 
toepassing met ingang van het aan
slagjaar 1980; 3° het kadastraal inko
men van de gezamenlijke onroeren
de goederen van de belastingplichti
ge niet meer bedraagt dan 40.000 
frank »; 

Dat de bepaling van artikel 162, 
§ 4, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, zoals zij werd over
genomen door de wet van 19 juli 
1979, in de memorie van toelichting 
wordt verantwoord als volgt : « Zij 
waarborgt het behoud van de ver
mindering aan hen die er voor het 
ogenblik van genieten, en dit voor 
zolang geen wijziging intreedt in 
hun toestand. Met andere woorden, 
de verworven rechten blijven behou
den indien het overschrijden van de 
nieuwe grens enkel en aileen het ge
volg is van de perekwatie (geen 
nieuwe aankoop, noch verbouwin
gen in bestaande onroerende goede
ren). Maar om te vermijden dat de 
vermindering behouden blijft voor 
degene die een goed bewoont waar
van de huurwaarde, na de perekwa
tie van 1955, grondige wijzigingen 
onderging, zonder dat er evenwel 
aanleiding toe bestond het kadas
traal inkomen te herzien, werd het 
noodzakelijk geoordeeld te bedingen 
dat de vermindering niet meer zal 
worden toegekend, wanneer het 
nieuw kadastraal inkomen van al de 
goederen die de eigenaar bezit, bo
ger is dan (40.000) frank »; 

Overwegende dat uit het voren
staande volgt dat de bepaling van 

artikel 162, § 4, moet worden begre
pen in die zin dat, wanneer het be
drag van 30.000 frank, gesteld in § 1, 
1°, eerste lid, alleen ten gevolge van 
de perekwatie wordt overschreden, 
en zulks tot een maximum van 
40.000 frank, de vermindering be
houden kan blijven, maar dat inte
gendeel, zodra het meerdere dan 
30.000 frank niet uitsluitend het ge
volg is van de perekwatie, maar me
de het gevolg van een aankoop of 
verbouwing, het behoud van de ver
mindering wordt ontzegd; 

Dat de rechters, nu zij vaststellen 
dat het kadastraal inkomen van het 
litigieuze appartement 30.900 frank 
is geworden ten gevolge van de pe
rekwatie, maar met 1800 frank is 
vermeerderd ten gevolge van de 
aankoop van een garage na 1 j anua
ri 1979, zonder schending van de 
voormelde wetsbepalingen, de ver
mindering ontzeggen; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

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

18 oktober 1985 - 1" kamer - Voorzit" 
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal Advocaten: mrs. Van De 
Wynckel, Antwerpen; Claeys Bouuaert. 

Nr. 108 

1 • KAMER - 18 oktober 1985 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TING EN - DIRECTE BELASTING - BE
GRIP. 
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2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - DIRECTE GEMEENTEBELASTIN
GEN - GEMEENTEBELASTING OP DE VER
WERVING VAN DE ZATE VAN DE OPENBARE 
WEGEN, OF DE WEGENUITRUSTING, OP HET 
AANLEGGEN VAN RIOLEN OF TROTTOIRS. 

1° De directe belasting heeft een uiter
aard duurzame toestand als grondslag 
(1). 

2° De gemeentebelasting op de verwer
ving van de zate van de openbare we
gen, op de wegenuitrusing en op het 
aanleggen van riolen en trottoirs, 
waarbij van de eigenaars wier eigen
dommen palen aan een openbare weg 
die op kosten van de gemeente wordt 
geopend, verlengd, .verbreed of recht
getrokken waarlangs trottoirs worden 
aangelegd, vernieuwd of verbreed of 
waarin riolering wordt aangelegd, de 
kosten van de bedoelde werken wor
den teruggevorderd, treft een uiteraard 
duurzame toestand, namelijk de belen
ding van de onroerende goederen aan 
de openbare weg waar de werken zijn 
uitgevoerd, en is derhalve een directe 
belasting (2). 

(STAD LEUVEN T. VREYS) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1169 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 1 december 1983 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Brabant gewe
zen; 

Over de twee middelen samen, het eer
ste afgeleid uit de schending van artikel 
138 van de Gemeentewet en de bepalin
gen van de wet van 29 april 1819, 

doordat de bestreden beslissing aan
neemt dat de verhaalbelasting voor de 
wegenwerken uitgevoerd in de Galge
bergstraat, geheven door de stad Leuven 
over het dienstjaar 1982, nr. 1.109, het 

(1) en (2) Cass., 24 okt. 1957 (Bull. en 
Pas., 1958, I, 170) en de cone!. van proc.-gen. 
Ganshof van der Meersch, toen adv.-gen., 19 
feb. 1959 (ibid., 1959, I, 623); 26 sept. 1961 
(ibid., 1962, I, 114); 4 dec. 1962 (ibid., 1963, I, 
422); 2 mei 1967, twee arresten (A.C., 1967, 
105.6 en 1059); 27 juni 1967 (ibid., 1967, 1309); . 
17 dec. 1968 (ibid., 1969, 385) en 19 juni 1981 
(ibid., 1980-81, nr. 608). 

karakter heeft van een directe belasting, 
en dienvolgens besluit tot de ontvanke
lijkheid van het bezwaarschrift; de be
stendige deputatie daarbij overweegt dat 
het al of niet voldoen van deze belasting 
door middel van annui:teiten niets veran
dert aan de aard van de belasting en dat 
het feit dat geen nieuwe verordeningen 
nodig zijn om van meet af aan verschul
digde annu'iteiten in te vorderen, niets 
afdoet aan de aard van directe belasting 
toegekend aan de verhaalbelastingen; de 
bestendige deputatie daaruit afleidt dat 
de bezwaren inzake deze belasting tot de 
bestendige deputatie dienen gericht te 
worden overeenkomstig artikel 8 van de 
wet van 5 juli 1871; zij dienvolgens be
sluit tot de .ontvankelijkheid van het be
zwaarschrift, 

terwijl, eerste onderdeel, kwestieuze 
verhaalbelasting betrekking heeft op het 
verwerven van de zaten der wegen, op 
de werken voor wegenuitrusting, aanleg 
van riolering, aanleggen, vernieuwen of 
verbreden van trottoirs, waarvan de vol
tooiing gelegen is tijdens de jaren 1976 
tot en met 1980; de motivatie van de uit
spraak van de bestendige deputatie in ie
der geval onjuist is, gezien zij uitgaat 
van de veronderstelling dat de stad voor 
het inkohieren en invorderen van een di
recte gemeentebelasting niet over een 
belastingreglement moet beschikken dat 
in dat jaar, namelijk 1982, geldig is; dit 
in ieder geval in strijd is met de ter zake 
geldende wetgeving (artikel 138 van de 
Gemeentewet); spijt elke benaming door 
de stad gegeven aan deze verhaalbelas
tingreglementen, het hier onbetwistbaar 
om directe belastingen gaat; het belast
baar feit waardoor deze belasting eis
baar wordt, bestaat in het voltooien van 
de werken; het hier telkens eenmalige 
feiten betreft die belast worden en niet 
een toestand die een zekere continulteit 
vertoont en ertoe geroepen is zich jaar
lijks te vernieuwen; de verschuldigde be
lasting in haar geheel wordt vastgesteld 
bij voltooiing van de werken en aan de 
belastingplichtige de keuze wordt gela
ten deze in een bepaald (aantal) jaar
lijkse schijven te voldoen ofwel in een
maal het geheel te kwijten in kapitaal; 
bijgevolg artikel 138 van de Gemeente
wet en de wet van 29 april 1819 worden 
geschonden; 

tweede onderdeel, de gemeenteraad 
van Leuven bij besluit van 11 januari 
1982 aile bestaande reglementen inzake 
de directe verhaalbelastingen heeft opge
heven, ook dat van 4 december 1975 dat 
zijn rechtsgrond tot in 1981 uitsluitend 
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putte uit het nieuwe reglement van 28 niet uitgaat van de onderstelling dat 
augustus 1978; op het ogenblik van het de gemeente voor het inkohieren en 
vestigen van kwestieuze verhaalbelasting het invorderen van een directe ge
het reglement van 4 december 1975 van meentebelasting niet behoeft te be
kracht was; evenwel inzake indirecte be- schikken over een belastingverorde-
lastingen, het voor het invordeten niet d' · d · · ld' · d t d 
noodzakelijk is dat er jaarlijks een be- ning Ie m at Jaar ge 1g 1s; a e 
lastingreglement wordt gestemd door de bestendige deputatie toch overweegt 
stad Leuven; derhalve bet bezwaarschrift dat de onderscheiden belastingver
en de argumentatie van verweerder niet ordeningen van 4 december 1975 
ontvankelijk waren voor de bestendige van toepassing zijn op de werken 
deputatie; immers, luidens de bepalingen waarvan de voltooiing gelegen is 
van de wet van 29 april1819 het bezwaar tussen 1976 tot en met 1980, de vol
volgens de burgerlijke procedure ge- tooiing geschied is in 1976, er geen 
beurt; immers de inkohiering van annu!-
teiten de uitvoering is van de verorde- nieuwe verordeningen nodig zijn om 
ning die toepasselijk was; de van meet af verschuldigde annu1-

teiten in te vorderen en de verorde-het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de verbaalbelastingregle- ningen van 4 december 1975 niet 
menten van de stad Leuven van 4 de- zijn opgeheven; 
cember 1975, Dat de grief feitelijke grondslag 

doordat de beslissing van de bestendi- mist; 
ge deputatie het verwittigingsuittreksel w at het overige van het eerste 
voor het dienstjaar 1982, nr. 1.109, nietig middel en het tweede middel be
verklaart wegens het ontbreken van de 
datum van de gemeenteraadsbeslissing, treft : 
de datum van goedkeuring van het belas- Overwegende dat aile daarin aan
tingreglement, van de datum van uit- gevoerde grieven berusten op de 
voerbaarverklaring van het kohier en stelling dat de litigieuze belasting, 
van de instantie waar een bezwaar kan 
ingediend worden, genoemd « verhaalbelasting », gehe-

ven ten laste van de burgers die 
terwijl de opgesomde vormvereisten · voordeel halen uit werken door de 

die zijn van de directe belastingen; uit 
bet eerste middel volgt dat het bier om gemeente uitgevoerd zonder hun 
een indirecte belasting gaat, die eisbaar toestemming en zonder hun tussen
wordt door bet feit Mlf, en niet vanaf komst, meer in het bijzonder die ge
het ogenblik van inkohiering, en waar- heven ten laste van eigenaars wier 
voor de inning gebeurt volgens de bepa- eigendommen palen aan een open
lingen van de wet van 29 april 1819 (arti- bare weg die op kosten, van de ge
kel 138 van de Gemeentewet); het verwit- meente wordt geopend, verlengd, 
tigingsuittreksel van 15 maart 1983 in verbreed of rechtgetrokken, waar
alle opzichten beantwoordt aan de vorm-
vereisten van de wet van 29 april 1819 langs trottoirs worden aangelegd, 
en bijgevolg geldig is; alle anmiiteiten vernieuwd of verbreed, of waarin 
verschuldigd krachtens de verhaalbelas- riolering worc!t aangelegd, indirecte 
tingreglementen van 4 december 1975 belastingen zijn, omdat zij geheven 
hun rechtsgrond vinden in deze regie- worden ter oorzake van een bepaald 
menten, gezien hun voltooiing binnen de feit, te weten de voltooiing van de 
gestelde termijn, en er geen nieuwe.ver- 'werken; · ·. _ ·. 
ordeningen vanwege de stad Leuven no-
dig zijn om de van bij de aanvang ver- Overlllfegende dat de voltooiing 
schuldigde bedragen in te vorderen; bij- van de werken weliswaar een ver
gevolg de verhaalbelastingreglementen eiste is voor· het verschuldigd zijn 
van 4 decmeber 1975 worden geschon- van de betrokken belastingen, maar 
den: niet het feit,' de gebeurtenis of de 

W at betreft de eerste grief van 
het eerste onderdeel van het eerste 
middel: 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, anders dan de grief stelt, 

handeling oplevert welke door die 
belastingen wordt getroffen; dat die 
belastingen een uiteraard duurzame 
toestand treffen, namelijk de belen
ding van de . onroerende goederen 
aan de openbare weg waar de be-

T _r~ 



228 HOF VAN CASSATIE Nr. 109 

doelde werken zijn uitgevoerd, en 
derhalve directe belastingen zijn; 

Dat het eerste middel in zoverre, 
en het tweede middel voor het ge
heel falen naar recht; 

En overwegende dat uit de regel
matig aan het Hof overgelegde stuk
ken niet blijkt dat een middel de 
openbare orde raakt, ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

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

18 oktober 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert, afde
Iingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Vlassak, Leuven. 

Nr. 109 

1' KAMER - 18 oktober 1985 

1° GERECHTSKOSTEN - BELASTINGZA
KEN - PARTIJEN DIE ONDERSCHEIDENLIJK 
OMTRENT EEN GESCHILPUNT IN HET ONGE
LIJK ZIJN GESTELD - OMSLAG VAN DE KOS
TEN DOOR DE FEITENRECHTEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BELASTINGSAKEN - VER
OORDELING IN DE KOSTEN - BEGRIP. 

3° GERECHTSKOSTEN - BELASTINGZA
KEN- REDENEN VAN DE VEROORDELING IN 
DE KOSTEN- VOORWAARDE. 

1° Wanneer de partijen onderscheidelijk 
omtrent enig geschilpunt in het onge
Jijk zijn gesteld, kan de feitenrechter 
een van de partijen in aile kosten ver-

oordelen of het bedrag ervan over hen 
omslaan (1). (Art. 1017, eerste en derde 
lid, Ger.W.) 

2o en 3o De veroordeling in de kosten is 
een rechtsgevolg van de beslissing 
over het geschil zelf en moet derhalve 
in beginsel niet bijzonder met redenen 
worden omkleed, tenzij de partijen of 
een van hen desaangaande conclusie 
hebben genomen (2). (Artt. 1017, eerste 
en derde lid, Ger.W. en 97 Gw.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. F 1182 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1983 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel, 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het miskenning van de be
wijskracht van conclusies aanvoert, 
geen enkele daardoor geschonden 
wetsbepaling aanwijst en mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

Dat het middel evenmin ontvanke
lijk is in zoverre het opkomt tegen 
de wijziging van de aanslag door de 
controleur of tegen de beslissing 
van de directeur, nu de voorziening 

(1) Zie Cass., 22 okt. 1971 (A.C., 1972, 196) en 
de noot 4, biz. 197, en 20 mei 1976 (ibid., 1976, 
1042). 

(2) Zie Cass., 22 okt. 1971, vermeld in de 
noot 1, en 11 feb. 1977 (A.C., 1977, 649). --
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enkel kan gericht zijn tegen het be
streden arrest; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1017 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en gesteld als volgt: 1) De di
recteur voerde het bedrag der aangifte in 
de P.B., zijnde het netto globaal inkomen 
van 111.765 frank, op tot het netto glo
baal inkomen van 233.216 frank, hetzij 
121.451 frank verschil; 2) Dit ganse ver
schil werd betwist in de voorziening in 
beroep. 3) Het Hof bracht het netto glo
baal inkomen terug tot maximum 173.216 
frank, hetzij maximum 61.451 frank 
meer dan de oorspronkelijke aangifte, 
waardoor het betwist bedrag tot zogoed 
als de helft werd herleid. 4) Het Hof in 
z'n beslissing is appellant dus praktisch 
in de helft van zijn vordering tegemoet 
gekomen, waarbij redelijkerwijze kan 
worden gesteld dat, bij een zelfde toe
stand van ongelijk, de belastingplichtige 
als gewoon individu, eerder minder ver
antwoordelijkheid treft dan de adminis
tratie in haar ambtsbediening. 5) Niette
min veroordeelde het hof aanlegger tot 
het betalen van 4/5 der kosten van de 
voorziening, zonder nochtans die onge
wone beschikking met redenen te heb
ben omkleed : 

Overwegende dat artikel 1017 van 
het Gerechtelijk Wetboek onder 
meer bepaalt, in het derde lid, dat 
de kosten kunnen worden omgesla
gen, zoals de rechter het raadzaam 
oordeelt wanneer de partijen onder
scheidenlijk omtrent enig geschil
punt in het ongelijk zijn gesteld; dat 
zulks ten deze het geval is; 

Om. ~ie redenen., verwerpt de 
voorz1emng; veroord.eelt eiser in de 
kosten. 

18 oktober 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert afde
lingsvoorzitter - Gehjkluidende ~onclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 110 

3' KAMER - 21 oktober 1985 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELLING VAN RET RECRTSCOLLEGE 
-ARREST VAN RET ARBEIDSHOF OVER EEN 
GESCHIL TUSSEN EEN WERKGEVER EN EEN 
WERKENMER - ONPARTIJDIGE RECHTER
LIJKE INSTANTIE IN OE ZIN VAN ART. 6 EURO
PEES VERDRAG REC:HTEN VAN DE MENS -
BEG RIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG REC:RTEN VAN DE MENS -
ART. 6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE 
RECHTERLIJKE INS'I'ANTIE - ARBEIDSROF -
BEG RIP. 

1" en 2" Uit de OIV.standigheid dat een 
raadsheer in sociale zaken, die als 
werkgever werd benoemd overeen
komstig de artt. 198 tot 201, 202 en 206 
Ger. W., geen werkgever is noch was, 
kan, ook a~ was z1j bewezen, niet wor
den afgeleld dat over een geschil tus
sen een werkgever en een werknemer 
geen uitspraak is gedaan door een on
partijdige rechterlijke Jnstantie in de 
zin van art. 6 Europees Verdrag Rech
ten van de Me11s. · 

(REISAGENTSCHAP X-L TRAVELCO P.V.B.A. 
T. WITTROCK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R nr. 7402) 

HET. HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 november 1984 

Dat het middel niet kan worden door het Arbeidshof te Brussel ge-
aangenomen; wezen; 

Overwegende dat de veroordeling 
in de kosten een rechtsgevolg is van 
de beslissing over het geschil zelf, 
zodat zij in begins~:~l niet in het bij
zonder behoeft te -worden gemoti
veerd, tenzij partij~n desaangaande 
een conclusie hebben genomen, het
geen ten deze eve;nwel niet wordt 
aangevoerd; 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6 van bet Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 

doordat bet Arbeidshof te Brussel, dat 
uitspraak heeft gedaan over een geschil 
tussen eiseres en haar vroegere bedien
de, was samengesteld uit een raadsheer 
in bet arbeidshof en twee raadsheren in 
sociale zaken, respectievelijk benoemd 
als werkgever en als werknemer, 

terwijl de raadsheer in sociale zaken, 
benoemd als werkgever, geen werkgever 
is noch was, zodat de zaak is behandeld 
door een rechtbank waarvan de samen
stelling bet onpartijdig karakter niet 
waarborgde : 

Overwegende dat uit artikel 23 
van het koninklijk besluit van 22 ju
ni 1984 houdende benoeming van 
raadsheren in sociale zaken op de 
dubbeltallen voorgedragen door de 
representatieve werkgevers, en 
werknemersorganisaties dat op 1 
november 1984 in werking is getre
den en genomen is op voordracht 
van de minister van Tewerkstelling 
en Arbeid, blijkt dat de heer Seutin 
opnieuw tot werkend raadsheer in 
sociale zak.en bij het Arbeidshof te 
Brussel wordt benoemd als werkge
ver van het Franse taalstelsel; 

Overwegende dat uit de omstan
digheid dat die raadsheer, benoemd 
als werkgever overeenkomstig de 
artikelen 198 tot 201, 202 en 206 van 
het Gerechtelijk Wetboek, geen 
werkgever is noch was, oak al was 
zij bewezen, niet kan worden afge
leid dat over het hager beroep van 
eiseres geen uitspraak is gedaan 
door een onpartijdige rechterlijke 
instantie, in de zin van a.rtikel 6 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

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

21 oktober 1985 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. van Heeke. 

Nr. 111 

2' KAMER - 22 oktober 1985 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
SCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ 
EEN ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER 
WORDT ONTTROKKEN OP GROND OAT DE 
VERDACHTE VAN IN ART. 479 SV. VERMELDE 
HOEDANIGHEID BEZIT - AARD VAN DIE BE
SLISSING. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - BESLIS
SING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN BEROEP OAT GEEN VERVO~ 
GING WORDT INGESTELD TEN LASTE VAN 
EEN PERSOON MET EEN IN ART. 479 SV. VER
MELDE HOEDANIGHEID- AARD VAN DIE BE
SLISSING. 

3° STRAFVORDERING VOORRECHT 
VAN RECHTSMACHT - INSTELLEN VAN DE 
STRAFVORDERING. 

4° STRAFVORDERING VOORRECHT 
VAN RECHTSMACHT- SAMENHANG. 

5° STRAFVORDERING VOORRECHT 
VAN RECHTSMACHT - BESLISSING VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL OAT GEEN VERVOL
GING WORDT INGESTELD TEN LASTE VAN 
EEN PERSOON MET VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT EN, WEGENS. SAMENHANG, 
TEN LASTE VAN ANDERE PERSONEN -
DRAAGWIJDTE VAN DIE BESLISSING. 

I" De beschikking van de raadkamer, 
waarbij een zaak aan de onderzoeks
rechter wordt onttrokken op grand dat 
de verdachte een in art. 479 Sv. ver
melde hoedanigheid bezit, kan niet 
worden gelijkgesteld met een beschik
king van buitenvervolgingstelling; de 
regel volgens welke de strafvordering 
slechts opnieuw kan worden ingesteld 
als er nieuwe bezwaren aanwezig zijn, 
is niet toepasselijk. 
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2" De beslissing van de procureur-gene
raal bij het hoi van beroep dat geen 
vervolging wordt ingesteld ten laste 
van een persoon met een in art. 479 
Sv. vermelde hoedanigheid is geen ju
risdictionele beslissing, maar wei een 
sepotbeslissing van het openbaar mi
nisterie (1). 

3" Aileen de procureur-generaal bij het 
hoi van beroep, en niet de gelaedeer
de, is bevoegd om, op grand van art. 
479 Sv., de strafvordering in te stellen 
ten Jaste van een persoon met een in 
die wettelijke bepaling vermelde hoe
danigheid (2). 

4" Als hij een persoon met een in art. 
479 Sv. vermelde hoedanigheid ver
volgt, kan de procureur-generaal bij 
het hoi van beroep tegelijkertijd de da
ders van of de medeplichtigen aan het
zelide of aan een daarmee samenhan
gend misdriji voor het hoi van beroep 
dagvaarden (3). 

5" Wanneer de procureur-generaal bij 
het hoi van beroep beslist heeft dat 
geen vervolging wordt ingesteld ten 
laste van een persoon op wie de bepa
Jingen van art. 479 Sv. van toepassing 
zijn of, wegens samenhang, ten laste 
van andere personen die de in die wet
telijke bepaling vermelde hoedanighe
den niet hebben, belet die beslissing 
niet dat ten Jaste van de andere perso
nen de strafvordering volgens de alge
mene procedureregels wordt ingesteld. 

(JACOBS T. MOLENAERS, VAN DEN WOUWER) 

ARREST 

(A.R. nr. 8793) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1984 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

247, 248, 479 vari het Wetboek van Straf
vordering, 97 van de Grondwet en van de 
algemene beginselen van de rechten van 
de verdediging en het tegensprekelijk 
karakter der debatten, 

doordat he~ bestreden arrest, bij wijze 
van bevestigmg van de beschikking van 
de raadkamer van 16 december 1983 
vaststelt dat de onderzoeksrechter onbe: 
voegd is om te onderzoeken en beveelt 
dat de stukken van de rechtspleging zul
len overgemaakt worden aan de procu
reur des Konings om te dienen als naar 
recht, de burgerlijke partij veroordeelt 
tot de kosten van beide aanleggen en tot 
betaling aan iedere verdachte, bij wijze 
van schadevergoeding in toepassing van 
artikel 136 van het Wetboek van Straf
vordering, van de som van 1 frank op de 
eigen motieven : « dat door het onder
zoek van het dossier, van de conclusie en 
de stukken van de burgerlijke partij 
wordt aangetoond dat de feiten welke 
thans ten laste van Molenaers Yves en 
van Van Den Wouwer Anita worden 
ingeroepen als "valsheid in geschrifte " 
dezelfde zijn als deze die, inzake tegen 
advocaten Molenaers, Bouveroux en Van 
Den Wouwer, het voorwerp hebben uit
gemaakt van het bevel van outlasting 
van de onderzoeksrechter door de raad
kamer op 4 maart 1983 uitgesproken en 
van de beschikking tot seponering door 
de procureur-generaal bij dit hof getrof
fen op 31 maart 1983 •, er aan toevoegen
de, met verwijzing naar de vordering 
van de procureur-generaal, dat gezegde 
procureur-generaal : • daartoe uitsluitend 
bevoegd is op grond van artikel 479 van 
~et Wetboek van Strafvordering, gezien 
m deze procedure de mede-aangeklaagde 
advocaat J. Bouveroux als plaatsvervan
gend rechter in het vredegerecht van het 
tweede kanton Hasselt voorrecht van 
rechtsmacht genoot, bevoegdheid die 
'zich eveneens uitstrekt ten overstaan 
van de mededaders of medeplichtigen 
aan misdrijven gepleegd door een van 
voorrecht van rechtsmacht genietende 
persoon; ( ... ) een heropening van het on
derzoek op grond van nieuwe bezwaren 
slechts door het openbaar ministerie zou 
kunnen gevorderd worden, dat als enige 
bevoegde te oordelen heeft het al dan 

------------------1 niet bestaan van nieuwe bezwaren· dat 
in casu het openbaar ministerie geen 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 45, 61, 63, 127, 128, 
129, 130, 131, 136, 154, 182, 189, 190, 246, 

(1) Zie Cass., 23 okt. 1984, A.R. nr. 8986 
(A.C., 1984-85, nr. 138). 

(2) Zie Cass., 11 sept. 1967 (A.C., 1968, 52). 

(3) Zie Cass., 29 maart 1977 (A.C., 1977, 827). 

vordering tot nieuw strafonderzoek tot 
de onderzoeksrechter gericht heeft· dat 
bijgevolg de onderzoeksrechter ~nbe
voegd is om de hoger bedoelde feiten te 
onderzoeken "• 
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terwijl, eerste onderdeel, de beschik
king tot seponering, door de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te Ant
werpen getroffen op 31 maart 1983, niet 
berust in de bundel waartoe eiser toe
gang kreeg, zodat het bestreden arrest 
dat zijn beslissing doet steunen op een 
stuk dat niet aan tegenspraak werd on
derworpen en waarvan de inhoud, laat 
staan de motivering, eiser onbekend is, 
gewezen is in strijd met de algemene be
ginselen van de tegenspraak der debat
ten en de rechten van de verdediging, 
minstens gesteund is op een stuk dat in 
strijd met de artikelen 154, 189, 190 van 
het Wetboek van Strafvordering niet in 
het dossier berust, zodat het Hof van 
Cassatie in de onmogelijkheid wordt ge
steld de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing na te gaan (schending van de 
zopas vernoemde artikelen van het Wet
hoek van Strafvordering, artikel 408 van 
het Wetboek van Strafvordering en 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de uitsluitende 
bevoegdheid van het openbaar ministerie 
om een heropening van een onderzoek te 
vorderen op grond van nieuwe bezwaren, 
veronderstelt dat hetzij de onderzoeksge
rechten een beslissing van buitenvervol
gingstelling hebben uitgesproken, hetzij 
de procureur-generaal bij toepassing van 
artikel 479 van het Wetboek van Straf
vordering een geldige beslissing van 
niet-vervolging wegens onvoldoende be
zwaren zou hebben genomen; terwijl 
noch de beslissing van de raadkamer 
van 4 maart 1983 zijnde een « Bevel van 
ontlasting » vaststellende dat de onder
zoeksrechter onbevoegd is en de zaak 
naar de procureur des Konings verwij
zend een beschikking is van buitenver
volgingstelling, noch een beschikking tot . 
seponering door de procureur-generaal 
een beslissing van niet-vervolging is we
gens onvoldoende bezwaren, nu de be
schikking tot seponering uitsluitend ge
grond is op het opportuniteitsprincipe, 
zodat het bestreden arrest, door aan een 
bevel van ontlasting van de raadkamer 
en aan een beschikking tot seponering 
van de procureur-generaal het effekt te 
verlenen een onderzoek definitief af te 
sluiten behoudens heropening op initia
tief yan het openbaar ministerie we
gens · nieuwe bezwaren de artikelen 45, 
61, 63, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 182, 
246, 247, 248 en 479 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt; 

derde onderdeel, een bevel van ontlas
ting van een onderzoeksgerecht wegens 
onbevoegdheid van de onderzoeksrechter 

ratione personae gevolgd door een be
schikking tot seponering van de procu
reur-generaal handelend krachtens arti
kel 479 van het Wetboek van Strafvorde
ring de eis van de burgerlijke partij 
enkel lam legt in zoverre deze eis ge
richt is tegen een persoon bedoeld in dat 
artikel, nu vervolgingen tegen een derge
lijke persoon exclusief voorbehouden 
zijn aan de procureur-generaal, doch niet 
van aard zijn een nieuwe vordering van 
de burgerlijke partij in de weg te staan, 
gericht tegen personen die niet de hoe
danigheid bezitten van de in artikel 479 
van het Wetboek van Strafvordering be
doelde personen en waarop deze uitzon
deringsprocedure enkel omwille van sa
menloop toepasselijk was, nu te hunnen 
opzichte de seponeringsbeschikking van 
de procureur-generaal, die niet een ex
clusieve bevoegdheid bezit te vervolgen, 
niets anders is dan een toepassing van 
het opportuniteitsbeginsel, hetwelk de 
toepassing van het bepaalde in artikel 63 
van het Wetboek van Strafvordering niet 
in de weg kan staan, zodat het arrest, 
door te beslissen dat de onderzoeksrech
ter onbevoegd is omwille van het hoger 
geviseerde bevel tot ontlasting van de 
raadkamer van 4 maart 1983 en de be
schikking tot seponering van de procu
reur-generaal van 31 maart 1983, aan de
ze beslissingen een draagwijdte geeft die 
in strijd is met de artikelen 63 en 479 
van het Wetboek van Strafvordering: 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser op 3 janua

ri 1983 voor de onderzoeksrechter in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt klacht deed met stelling van 
burgerlijke partij tegen de verweer
ders, tegen onbekenden en tegep 
Jacques Bouveroux, plaatsvervan
gend vrederechter, ter zake van 
valsheid in geschrifte en verduiste
ring; dat, op vordering van de procu
reur des Konings bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt, de 
raadkamer van voormelde recht
bank, bij beschikking van 4 maart 
1983, ontslag van onderzoek heeft 
bevolen op grand dat de stelling van 
burgerlijke partij niet ontvankelijk 
was en de onderzoeksrechter niet 
bevoegd was om een gerechtelijk 
onderzoek in te stellen om de reden 
dat strafvervolgingen tegen Jacques 
Bouveroux, plaatsvervangend vrede-
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rechter, en tegen de verweerders die 
als deelnemers aan de ten laste ge
legde misdrijven waren vervolgd, 
slechts kunnen worden ingesteld 
door de procureur-generaal bij het 
hof van beroep; dat eiser tegen die 
beslissing geen rechtsmiddel heeft 
ingesteld; 

Overwegende dat eiser op 25 okto
ber 1983 voor de onderzoeksrechter 
in de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Hasselt andermaal klacht deed 
met stelling van burgerlijke partij 
terzake van dezelfde misdrijven, 
klacht die evenwel aileen gericht 
was tegen de verweerders; dat, op 
vordering van de procureur des Ko
nings bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt, de raadkamer 
van voormelde rechtbank, bij be
schikking van 16 december 1983, 
ontslag van onderzoek heeft bevolen 
op grond dat de onderzoeksrechter 
niet bevoegd was om een gerechte
lijk onderzoek in te stellen om re
den dat « een heropening van het 
onderzoek, op grond van nieuwe be
zwaren, slechts voor het openbaar 
ministerie zou kunnen gevorderd 
worden»; 

Overwegende dat, op het verzet 
van eiser, burgerlijke partij, de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
bij het arrest de beschikking van de 
raadkamer bevestigt en eiser, met 
toepassing van artikel 136 van het 
Wetboek van Strafvordering, veroor
deelt tot het betalen van schadever
goeding aan de verweerders en in 
de kosten; 

Overwegende dat een beschikking 
van een onderzoeksgerecht tot ont
lasting van de onderzoeksrechter, 
gegrond op de vaststelling dat een 
van de verdachten een in artikel 479 
van het Wetboek van Strafvordering 
vermelde hoedanigheid bezit en der
halve tot de bevoegdheid van het 
hof van beroep behoort, niet gelijk 
te stellen is met een beschikking 
van buitenvervolgingstelling, nu er 
niet over het bestaan van bezwaren 
uitspraak wordt gedaan; 

Dat na dergelijke beschikking er 
geen toestand van gerechtelijk on
derzoek blijft voortbestaan, nu het 
onderzoeksgerecht vaststelt dat de 
onderzoeksrechter niet op geldige 
wijze werd aangesproken; 

Overwegende dat de beslissing 
waardoor de procureur-generaal bij 
het hof van beroep verklaart dat er 
geen aanleiding is tot vervolging 
van personen waarvoor, volgens ar
tikel 479 van het Wetboek van Straf
vordering, enkel het hof van beroep 
bevoegd is, geen jurisdictionele be
slissing is die vergelijkbaar zou zijn 
met een met toepassing van artikel 
128 van dat wetboek door een onder
zoeksgerecht genomen beslissing; 
dat die beslissing van de procureur
generaal geen gezag van gewijsde 
bezit, maar een loutere sepotbeslis
sing is van het openbaar ministerie; 

Overwegende dat, indien het juist 
is dat de procureur-generaal krach
tens artikel 479 de exclusieve 
bevoegdheid bezit om de strafvorde
ring tegen een van de in die bepa
ling vermelde personen in te stellen 
en hem voor het hof van beroep te 
dagvaarden en dat hij tevens even
tuele daders en medeplichtigen van 
hetzelfde misdrijf of van andere 
misdrijven, wegens samenhang, 
voor het hof van beroep kan vervol
gen, dit nochtans niet betekent dat 
de beslissing van de procureur-gene
raal om die andere personen niet te 
vervolgen een hinderpaal zou vor
men voor het instellen, door het 
openbaar ministerie of door de be
nadeelde, van de strafvordering te
gen de personen die niet over voor
recht van rechtsmacht beschikken; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

22 oktober 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. D'Haenens- Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Delahaye. 

Nr. 112 

2' KAMER - 22 oktober 1985 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
M!DDEL GEGROND OP EEN RECHTSDWALING 
DIE DE RECHTER ZOU HEBBEN BEGAAN -
M!DDEL WAARIN NIET NADER WORDT BE· 
PAALD IN WELK OPZJCHT DIE DWALING DE 
WETTJGHEJD VAN HET BESCHIKKENDE GE· 
DEELTE KON BEINVLOEDEN - NJET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk is het middel ten beto
ge dat de artt. 677 en 678 B. W. zijn ge
schonden, als de eiser daarin niet na
der bepaalt in welk opzicht die schen
ding een invloed kon hebben op de 
wettigheid van het beschikkende ge
deelte volgens hetwelk de strafvorde
ring overeenkomstig art. 65, § 3, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
verjaard was. 

(FLION, VAN OPHEM T. DEKERK) 

ARREST 

(A.R. nr. 9210) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 677, 678 van bet 
Burgerlijk Wetboek en 65 (inzonderheid 
bet § 3 daarvan) van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, zoals gewijzigd door de wet van 22 
december 1970, 

doordat bet arrest, na overwogen te 
hebben dat bet vergelijk een administra
tieve handeling is die slechts een effect 
kan hebben voor zover het wettig is, be
slist dat de artikelen 677 en 678 van bet 
Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk zijn 
op een serre, 

terwijl de door de artikelen 677 en 678 
van bet Burgerlijk Wetboek voorgeschre
ven afstanden in acht te nemen zijn voor 
aile Iichten en uitzichten, ook wanneer 
zij in een serre zijn aangebracht : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder « op 9 januari 
1984 de in artikel 65, § 3, van de wet 
van 29 maart 1962 voorziene sam be
taalde, zodat hiermede, in beginsel, 
in toepassing van deze wet, de straf
vordering vervallen was " en oor
deelt dat « in het casusgeval het 
voorstel van vergelijk conform de 
wet werd voorgesteld »; 

Overwegende dat voornoemd arti
kel bepaalt dat « de publieke vorde
ring en het recht van de overheid 
om enig verder herstel te eisen ( ... ) 
door de betaling vervallen »; 

Overwegende dat het middel, dat 
niet aantoont hoe uit de aangevoer
de schending van de artikelen 677 
en 678 van het Burgerlijk Wetboek 
de onwettigheid van de beslissing op 
de strafvordering kan worden afge
leid, niet ontvankelijk is; 

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

22 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. van Heeke. 
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Nr. 113 

2" KAMER - 22 oktober 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- STRAFZAKEN - INDIENING VAN EEN ME
MORIE - TERMIJN - BEREKENING. 

Wanneer een zaak de laatste dag van de 
maand op de algemene rol is inge-
schreven, verstrijkt de in art. 420 bis 
Sv. bepaalde termijn van twee maan
den voor de indiening van de memorie 
van de eiser in cassatie eerst op de 
Jaatste dag van de tweede kalender

Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 

Nr. 114 

2" KAMER - 22 oktober 1985 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
HUISZOEKING ZONDER RECHTERLIJK BEVEL, 
v66R VIJF UUR 'S MORGENS EN NA NEGEN 
UUR 'S AVONDS- HETERDAAD- BEGRIP. 

maand na de inschrijving (1). (Impli- 1---------------
ciet.) 

(ZERICH, ASSANDAOU!, OULEZRAK, HOHOUM 
T. GHEQUIERE J., GHEQUIERE M., 

GHEQUIERE A.) 

A.R. nr. 9250 

22 oktober 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. De Peuter - Ge-

(1) De zaak was op de 30ste november 1984 
op de algemene rol ingeschreven. De memorie 
van de eisers is op 31 januari 1985 ter griffie 
ingediend. Zij was niet te laat ingediend. Wan
neer, zoals ten deze, de wet niet voorziet in 
een bijzondere regel om de termijn te bereke
nen, worden de artt. 52 tot 54 Ger.W. toege
past. Die bepalingen stemmen overeen met 
art. 1033 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, zoals het was gewijzigd bij 
art. 46 K.B. nr. 300 van 30 maart 1936. De ter
mijn wordt gerekend vanaf de dag na die van 
de handeling of van de gebeurtenis die hem 
doet ingaan. De vervaldag is in de termijn be
grepen. De termijn wordt gerekend van de zo
veelste tot daags v66r de zoveelste. 

De termijnen die niet beginnen te !open op 
de laatste dag van de maand zijn gemakkelijk 
te berekenen. Zo b.v. is regelmatig, voor de 
toepassing van art. 420bis Sv., de indiening 
van de memorie op 28 september wanneer de 
inschrijving van de zaak op de algemene rol 
op 28 juli plaatsvond (Cass., 14 feb. 1978, A.C., 
1978, 709; in dezelfde zin : Cass., 23 sept. 1957, 
Bull. en Pas., 1958, I, 25; vgl. Cass., 24 dec. 
1982, A.R. nr. 3730, A.C., 1982-83, nr. 255). Is de 
zaak op 16 november op de algemene rol inge
schreven, dan is de indiening van de memorie 
op 17 januari te laat geschied (Cass., 13 mei 
1957, Bull. en Pas., 1957, I, 1092). 

(Zie vervolg nota volgende kol.) 

{Vervolg nota van vorige kolom.) 

Indien de termijn in maanden is bepaald, en 
de dag van de « zoveelste » niet in de maand 
van de vervaldag wordt teruggevonden, dan is 
de laatste dag van die maand de laatste dien
stige dag. Wanneer dus de handeling, die een 
termijn van een maand doet !open, op 31 
maart is verricht, verstrijkt de termijn op 30 
april (Pand. b., v' Computation de delai, 
nr. 136; Sows en PERROT, Droit judiciaire 
prive, bd. I, Parijs, 1961, nr. 434, biz. 398. 

Wanneer daarentegen de handeling die de 
termijn doet ingaan, op de laatste dag van een 
maand is verricht, verstrijkt de termijn niet 
noodzakelijk de « zoveelste » van een volgende 
maand. Als nu b.v. de handeling verricht is op 
de 28ste februari van een jaar, dat geen 
schrikkeljaar is, verstrijkt de termijn van een 
maand niet op de 28ste, maar wei op de 31ste 
maart, en de termijn van twee maanden ver
valt de 30ste april. Immers, als de handeling 
de 28ste februari is verricht, wordt de termijn, 
volgens art. 52 Ger.W., gerekend vanaf de 1ste 
maart. Overeenkomstig art. 54 van datzelfde 
wetboek eindigt de termijn van een of twee 
maandim dag v66r de 1ste april of de 1ste mei. 

Deze berekeningsregels zijn ten deze toege
past. Die regels gelden in strafzaken telkens 
een termijn onder de toepassing valt van de 
bepalingen van de artt. 52 en 54 Ger.W. Zulks 
is niet het geval voor de verjaring van de 
strafvordering; de termijnen worden niet gere
kend volgens het Gerechtelijk Wetboek, maar 
wei volgens art. 23 van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering. Maar in
zake voorlopige hechtenis wordt de termijn 
van een maand, bedoeld in art. 5 Wet Voorlopi
ge Hechtenis, gerekend overeenkomstig de re
gels van de artt. 52 tot 54 Ger.W. (zie Cass., 19 
dec. 1978, A.C., 1978-79, 469, met de voetnoot). 
Daaruit volgt dat, als de raadkamer op 30 no
vember beslist dat de voorlopige hechtenis zal 
worden gehandhaafd, de nieuwe beschikking 
geldig op 31 december kan worden gegeven. 
Wordt de hechtenis bij een beschikking van 28 
februari van een jaar dat geen schrikkeljaar 
is, gehandhaafd, kan de raadkamer opnieuw 
uitspraak doen op 31 maart. 

R.D. 

-T 
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Opsporing ten huize of huiszoeking mag 
worden verricht wanneer een magis
traat of een officier van gerechtelijke 
politie zich ter plaatse begeeft tot vast
stelling op heterdaad van een misdaad 
of wanbedrijf, op voorwaarde dat de 
vaststelling van de misdaad of het 
wanbedrijf op heterdaad voordien is 
gebeurd (1). (Artt. 36, 37 en 41 Sv.; art. 
1 wet van 7 juni 1969.) 

(MATTHYS T. BOECKX) 

ARREST 

(A.R. nr. 9531) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 februari 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Turnhout; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10 van de Grand
wet, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 44bis, 46, 48, 49 
van bet Wetboek van Strafvordering, 24 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige becbtenis, zoals vervangen en ge
wijzigd door artikel 2 van de Besluitwet 
van 1 februari 1947 en artikel 5 van de 
wet van 27 maart 1969, en 1 van de wet 
van 7 juni 1969 tot vaststelling van de 
tijd gedurende dewelke geen opsporing 
ten buize of buiszoeking mag worden 
verricbt, 

doordat bet bestreden vonnis eiser ver
oordeelt op strafgebied wegens de tenlas
teleggingen A en D vermengd, enerzijds, 
en B, anderzijds, en tevens eiser op bur
gerlijk gebied veroordeelt tot vergoeding 
van burgerlijke partij Boeckx, zicb 
daarbij steunend op de vaststellingen ge
daan door de verbalisanten ingevolge 
een buiszoeking dewelke zij verricbtten 
in eisers woning op 21 maart 1984 v66r 
vijf uur 's morgens en zonder huiszoe
kingsbevel, op grond van de motieven 
« dat uit de elementen van de strafbun
del ( ... ) blijkt dat de buiszoeking plaats
vond korte tijd (v66r 05.10 uur) nadat bet 

misdrijf gepleegd werd (omstreeks 01.00 
uur a 01.30 uur); dat beklaagde op bet 
ogenblik van de buiszoeking in bezit was 
van de wagen waarmede bet misdrijf ge
pleegd werd, vermits deze wagen zicb 
bevond in de garage van zijn woning; dat 
beklaagde zelf de mogelijkbeid niet voor
opstelt dat, binnen de korte tijdspanne 
verlopen tussen de feiten en de buiszoe
king, de feiten met zijn wagen door een 
derde kunnen gepleegd zijn; ( ... ) dat in 
die omstandigbeden bet misdrijf over
eenkomstig artikel 41, § 2, van bet Wet
hoek van Strafvordering dient aanzien 
als ontdekt op beterdaad; ( ... ) dat de ont
dekking op beterdaad zonder huiszoe
kingsbevel ook tussen 21.00 uur 's 
avonds en 05.00 uur 's morgens mag ge
daan worden door een magistraat of 
door een officier van gerecbtelijke poli
tie; dat zij in casu gedaan werd door 
Peeters Rudi, opperwacbtmeester bij de 
rijkswacbt; dat een opperwacbtmeester 
officier is van de gerecbtelijke politie; 
( ... ) dat de vaststellingen aldus volkomen 
recbtsgeldig gedaan werden », 

terwijl bet bestreden vonnis de beslis
sing nopens de regelmatigbeid van de 
litigieuze buiszoeking en de tengevolge 
van deze buiszoeking gedane vaststellin
gen uitsluitend staaft door de vaststel
ling dat eiser op bet ogenblik van de 
buiszoeking in bezit was van de wagen 
waarmee bet misdrijf gepleegd werd, en 
dat bijgevolg « in die omstandigbeden 
bet misdrijf overeenkomstig artikel 41, 
§ 2, van bet Wetboek van Strafvordering 
dient aanzien als ontdekt op beterdaad »; 
deze vaststelling zelf evenwel de litigieu
ze buiszoeking niet kan wettigen, nu zij 
precies bet gevolg is van bet onwettig 
binnentreden door de verbalisanten, tus
sen negen uur 's avonds en vijf uur 's 
morgens, zonder huiszoekingsbevel en 
zonder toelating van de eigenaar, in de 
garage van eisers woning; bet vonnis im
.pliciet doch zeker vaststelt dat eiser niet 
door bet openbaar geroep werd vervolgd 
en evenmin in bet bezit werd gevonden 
van zaken, wapens, werktuigen of papie
ren, die deden vermoeden dat bij dader 
of medeplichtige was, vooraleer de ver
balisanten zich in eisers woning bega
ven; bet vonnis derbalve niet wettig be
slist dat de litigieuze buiszoeking regel
matig geschiedde en met de tengevolge 
van deze buiszoeking verricbte vaststel

----------------------------------~lingen rekening kan gehouden worden, 
(1) Zie Cass., 22 sept. 1981, A.R. nr. 6642 

(A.C., 1981-82, nr. 60) en 12 juni 1984, A.R. 
nr. 8604 (ibid., 1983-84, nr. 583). 

na te bebben vastgesteld · dat deze buis
zoeking tussen negen uur 's avonds en 
vijf uur 's morgens, en zonder buiszoe-
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kingsbevel, plaatsvond (schending van 
de in bet middel geciteerde wetsbepalin
gen): 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 41 van het Wetboek van 
Strafvordering, een op heterdaad 
ontdekt misdrijf een misdrijf is, ont
dekt terwijl het gepleegd wordt of 
terstond nadat het gepleegd werd; 
dat als ontdekking op heterdaad ook 
wordt beschouwd het geval dat de 
verdachte door het openbaar geroep 
wordt vervolgd en het geval dat de 
verdachte in het bezit wordt gevon
den van zaken, wapens, werktuigen 
of papieren, die doen vermoeden dat 
hij dader of medeplichtige is, mits 
dit kort na het misdrijf geschiedt; 

Overwegende dat, bij ontdekking 
op heterdaad van een misdaad of 
een wanbedrijf, de procureur des 
Konings en de officieren van ge
rechtelijke politie, hulpofficieren 
van de procureur des Konings, inge
volge de artikelen 36 _en 37 van het 
Wetboek van Strafvordering be
voegd zijn om, zonder bevel van de 
onderzoeksrechter, huiszoeking te 
verrichten bij de verdachte, en dat 
ingevolge artikel 1, tweede lid, 2", 
van de wet van 7 juni 1969 zij in dat 
geval zelfs huiszoeking kunnen ver
richten na negen uur 's avonds en 
v66r vijf uur 's morgens; 

Overwegende dat die wetsbepalin
gen aileen inhouden dat huiszoeking 
zonder bevel van de onderzoeks
rechter en desgevallend huiszoeking 
na negen uur 's avonds en v66r vijf 
uur 's morgens mag worden verricht 
indien reeds vooraf een misdaad of 
wanbedrijf op heterdaad werd vast
gesteld als bepaald bij artikel 41 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; dat die wetsbepalingen even
wei niet betekenen dat zodanige 
huiszoeking mag worden verricht 
vooraleer heterdaad werd vastge
steld en teneinde door de huiszoe
king vaststellingen te doen die op 
heterdaad zouden kunnen wijzen; 

Overwegende dat het vonnis con
stateert dat: « (eiser) op het ogen
blik van de huiszoeking in het bezit 

was van de wagen waarmede het 
misdrijf gepleegd werd, vermits de
ze wagen zich bevond in de garage 
van. zijn waning; (eiser) zelf de 
mogelijkheid niet vooropstelt dat 
binnen de korte tijdspanne, verlo
pen tussen de feiten en de huiszoe
king, de feiten met zijn wagen door 
een derde kunnen gepleegd zijn; ( ... ) 
In die omstandigheden het misdrijf 
overeenkomstig artikel 41, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvorde
ring dient aanzien als ontdekt op 
heterdaad »; 

Overwegende dat het vonnis zo
doende niet constateert dat de ver
balisant eisers woning betrad na 
een misdrijf op heterdaad te hebben 
vastgesteld, zoals bepaald bij artikel 
41, eerste lid; van het Wetboek van 
Strafvordering, noch nadat eiser in 
het bezit werd gevonden van zaken 
die doen vermoeden dat hij dader of 
medeplichtige is van een misdrijf, 
zoals bepaald bij artikel 41, tweede 
lid, van dit wetboek; dat het vonnis 
enkel constateert dat de verbalisant 
door eisers woning te betreden heeft 
kunnen vaststellen dat deze in het 
bezit was van de wagen waarmee 
het misdrijf waaromtrent hij opspo
ringen verrichtte, werd gepleegd; 

Overwegende dat de rechters uit 
die enkele vaststellingen niet wettig 
hebben. kunnen afleiden dat er ont
dekkin.g op heterdaad bestond in de 
zin van artikel 41 van het Wetboek 
van Strafvordering en derhalve de 
beslissing dat de huiszoeking, ver
richt na negen uur 's avonds en v66r 

. vijf uur 's morgens door een opper-
wachtmeester van de rijkswacht, 
rechtsgeldig is, niet naar recht ver
antwoorden; dat de veroordeling van 
eiser die daarop gesteund is even
min naar recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening van 
eiser, beklaagde, van de beslissing 
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op de strafvordering, de vernietiging 
meebrengt van de eindbeslissing op 
de tegen hem ingestelde civielrech
telijke vordering, die het gevolg is 
van eerstgenoemde beslissing; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdende in hager beroep. 

22 oktober 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 115 

2" KAMER - 22 oktober 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING WAARBIJ EEN VERZET ONGE
DAAN WORDT VERKLAARD, WEGENS NIET
VERSCHIJNING - DRAAGWIJDTE VAN DE 
VOORZIENING. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- VOORZIENING TEGEN EEN ARREST OP VER
ZET- MIDDEL WAARIN KRITIEK WORDT GE
OEFEND OP DE BIJ VERSTEK GEWEZEN BE
SLISSING - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 • De voorziening tegen een vonnis 
waarbij een verzet ongedaan worcit 
verklaard, wegens niet-verschijning, 
werpt geen ander probleem op dan dat 
van de wettigheid van die beslissing 
(1). 

2• Niet ontvankelijk is bet middel waar
in enkel kritiek wordt geoefend op de 
bij verstek gewezen beslissing, terwijl 
de voorziening enkel gericht is tegen 
de beslissing op verzet (2). 

(VANDEN BOSSCHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9746) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 mei 1285 op verzet 
in hager beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen het vonnis 
van 9 mei 1985, hetwelk, wegens het 
niet verschijnen van eiseres, het 
door haar gedaan verzet tegen het 
bij verstek gewezen vonnis van 22 
maart 1985 ongedaan verklaart; 

Overwegende dat het Hof derhal
ve slechts dient na te gaan of die 
beslissing, waarbij het verzet van ei
seres ongedaan wordt verklaard, 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Overwegende dat het Hof geen 
uitspraak vermag te doen over de 
middelen door eiseres aangevoerd 
en die betrekking hebben, het eerste 
op de verjaring van de strafvorde
ring die zou zijn ingetreden, het 
tweede op de grand van de telastleg
ging; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

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 eiseres in 

----------------! de kosten. 

(1) Zie Cass., 5 maart en 23 april 1985, A.R. 
nrs. 9125 en 9241 (A.C:, 1984-85, nrs. 405 en 
502). 

(2) Cass., 5 maart 1985, A.R. nr. 9125 
(A.C:, 1984-85, nr. 405). 



-1 ~-------- r ~~-~--~ --~-~ r 
I 

Nr. 116 HOF VAN CASSATIE 239_ 

22 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
R. Bacquaert, Antwerpen. 

Nr. 116 

2' KAMER - 22 oktober 1985 

WEGVERKEER - BEWIJS VAN DE OVER

TREDING - PROCES-VERBAAL - AFSCHRIFI' 
NIET GEZONDEN AAN DE OVERTREDER BIN
NEN DE TERMIJN VAN ACHT DAGEN TE REKE
NEN VAN DE DATUM VAN DE VASTSTELLING 
VAN HET MISDRIJF- GEVOLG. 

Het feit dat een afschrift van het proces
verbaal houdende vaststelling van een 
overtreding van de Wegverkeerswet of 
van verordeningen inzake wegverkeer 
niet binnen de termijn van acht dagen 
te rekenen van de datum van de vast
stelling van de overtreding aan de 
overtreder is gezonden, heeft enkel tot 
gevo1g dat dit proces-verbaal niet be
wijskrachtig is tot bewijs van het te
gendeel; de rechter beoordeelt vrij de 
bewijswaarde van zodanig proces-ver
baal (1). (Art. 62 Wegverkeerswet.) 

(DE LAUW) 

ARREST 

(A.R. nr. 9748) 

beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd en veroordeeld wegens de te
lastleggingen A, B, C, D, E en F; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen waar
bij eiser wegens de telastleggingen 
A, C, D en F wordt veroordeeld : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 62 van de Wegverkeers
wet, 

doordat de rechter in hager beroep 
motiveert dat « het laattijdig verzenden 
van dit proces-verbaal niet van aard is 
om de bewijswaarde ervan aan te tasten 
(Cass., 13 april 1964, Pas., 1964, I, 868) en 
bijgevolg de loutere ontkenning van (ei
ser) wat betreft de erin opgesomde feiten 
A, C, D en F tegen het bewijs gevormd 
door dit proces-verbaal niet kan opwegen 
(Cass., 8 dec. 1970, R.W., 1971-72, 469; 
C:=tss .•. 27 fe~. 1967, Pas., 1967, I, 802) » en 
htermt afletdt dat de telastlegging in 
hoofde van (eiser) wordt bewezen, 

terwijl de aanzegging binnen de ter
mijn van acht dagen, zoals voorzien in 
artikel 62 van de Wegverkeerswet, een 
formaliteit is waarvan de wet de bijzon
dere bewijskracht doet afhangen die zij 
aan de processen-verbaal hecht en het 
gebrek aan aanzegging binnen de wette
lijke termijn tot gevolg heeft dat deze 
processen-verbaal hun tot tegenbewijs 
bindende kracht verliezen en slechts 
g~Iden als eenvoudige inlichtingen; dat 
etser er derhalve niet toe gehouden is 
het tegenbewijs te leveren van de in het 
proces-verbaal weerhouden feiten, wan
neer dit proces-verbaal zijn tot tegenbe
wijs bindende kracht heeft verloren: 

HET HOF; - Gelet op het bestre- Overwegende dat het bestreden 
den vonnis, op 17 mei 1985 in hoger vonnis zegt: « dat waar (eiser) door ----------------! de verbalisanten onmiddellijk in 

(1) Zie Cass., 19 juni 1973 (A.C., 1973, 1025), 
12 feb. 1974 (ibid., 1974, 636) en 16 nov. 1976 
(ibid., 1977' 297). 

Uit het eerste van die arresten blijkt duide
lijk dat de rechter, die volledig zijn beoorde
lingsvrijheid behoudt betreffende de bewijs
waarde van het proces-verbaal waarvan geen 
afschrift regelmatig is gezonden naar de over
treder inzake wegverkeer, de beklaagde op 
grand aileen van dat proces-verbaal kan ver
oordelen. Die oplossing werd door de vroegere 
rechtspraak niet aangenomen; zie voetnoot 
L.C. bij Cass., 26 dec. 1933 (Bull. en Pas., 1934, 
I, 124). 

kennis werd gesteld van deze feiten 
en hij, door zijn verhoor daarover, 
de gelegenheid kreeg zich er tegen 
te verdedigen, hetgeen hij ook deed 
het laattijdig verzenden van het pro~ 
ces-verbaal niet van aard is om de 
bewijswaarde ervan aan te tasten 
(<?!iss., 13 april 1964, Pas., I, 868) en 
biJgevolg de loutere ontkenning van 
(eiser) wat betreft de er in opgesom
de feiten A, C, Den F, tegen het be
wijs gevormd door dit proces-ver-
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baal niet kan opwegen (Cass., 8 dec. 
1970, R. W., 1971-72, 469; Cass., 27 
feb. 1967, Pas., 1967, I, 802) »; 

Overwegende dat de niet-tijdige 
toezending aan de overtreder van 
een afschrift van het vaststellend 
proces-verbaal de bewijswaarde van 
dit proces-verbaal aantast, gezien de 
bij zondere aard van de bewij swaar
de vervalt en het proces-verbaal 
slechts blijft gelden als eenvoudige 
inlichting waarvan de rechter op on
aantastbare wijze de bewijswaarde 
beoordeelt; dat de rechters door hun 
redengeving « bijgevolg (kan) de lou
tere ontkenning van (eiser) ( ... ) te
gen het bewijs gevormd door dit 
proces-verbaal niet opwegen » de 
« bijzondere » bewijswaarde van het 
proces-verbaal als onaangetast be
oordelen, wat wordt verduidelijkt 
door de verwijzing naar de arresten 
van 1967 en 1970 van het Hof; 

Dat het middel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen waar
bij eiser wegens de telastleggingen 
B en E wordt veroordeeld : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit 'de schending van artikel 
62 van de Wegverkeerswet: 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun redengeving « dat " de ten
lasteleggingen " in hoofde van ( ei
ser), zoals weerhouden door de eer
ste rechter, bijgevolg door het on
derzoek der zaak in hager beroep 
eveneens werden bewezen » ook 
voor het bewezen verklaren van de 
feiten van de telastleggingen B en E 
van dezelfde verkeerde opvatting 
uitgaan als uiteengezet in het ant
woord op het door eiser aangevoer
de middel, met andere woorden dat 
ze zich gedwongen achten het pro
ces-verbaal te volgen, wijl ze zich 
het recht ontzeggen vrij te oordelen 
zoals ze het hadden moeten doen, 
afgezien van het al dan niet ontken
nen door eiser; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdende in hager beroep. 

22 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelljklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
P. Van Leemput, Antwerpen. 

Nr. 117 

2• KAMER - 22 oktober 1985 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WEGENS EEN MISDAAD. ZONDER OPGAVE 
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. EN 
WEGENS EEN WANBEDRIJF - ONBEVOEGD
VERKLARING VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK - VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING - VERW!JZING NAAR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 

Wanneer de raadkamer een verdachte, 
wegens misdaden en een wanbedrijf, 
zonder opgave van verzachtende om
standigheden voor de misdaden, naar 
de correctionele rechtbank heeft ver
wezen, en de correctionele rechtbank 
heeft beslist dat de misdrijven samen
hangend zijn en zich onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van de 
zaak, gaat het Hof na of de beslissin
gen in kracht van gewijsde zijn ge
gaan en of de beslissing van onbe
voegdverklaring verantwoord lijkt; zo 
ja, regelt het Hof het rechtsgebied, 
vernietigt het de beschikking van de 
raadkamer en verwijst het de zaak 
naar de kamer van inbeschuldiging
stelling (1). 

Dat ze mitsdien ook de veroorde- 1----------------
lingen wegens de telastleggingen B 
en E niet naar recht verantwoorden; 

(1) Zie Cass., 31 okt. 1984, A.R. nr. 3938 
(A.C., 1984-85, nr. 153). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOtJT 
IN ZAKE LIPPENS) 

ARREST 

(A.R: nr. 9892) 

RET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied dat op 30 juli 1985 is inge
diend door de procureur des Ko
nings bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg. te Turnhout; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Turnhout, bij · beschikking van 
8 januari 1982, Lippens Willy Mau
rits Alfons, makelaar-beheerder, ge· 
boren te Mariekerke op 19 april 
1931, wonende te Turnhout, Gierle
dreef 26 (thans te Antwerpen, dis
trict Borgerhout, Turnhoutsebaan 
322), naar de correctionele recht
bank heeft verwezen ter zake van : 
te Turnhout, op 6 februari 1979, 
A) valsheid in geschrifte en gebruik 
van een vervalst stuk, B) oplichting; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout zich bij von
nis van 15 maart 1985 -onbevoegd 
heeft verklaard om van de aan be
klaagde ten laste gelegde feiten ken
nis te nemen · op grond dat: « ( ••. ) de 
feiten zoals voorzien in de dagvaar
ding sub A een misdaad zijn en die
nen te. worden gestraft met crimine
le straffen; ( ... ) de feiten sub A en B 
samenhangend zijn; ( ... ) de raadka
mer bij haar beschikking de dato 8 
januari 1982 verdachte naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwezen 
zonder opgave van verzachtende 
omstandigheden voor de feiten sub 
A»; 

Overwegende dat de beslissing 
van de raadkamer en de beslissing 
van de correctionele rechtbank bei
de in kracht van gewijsde zijn getre
den en dat uit hun onderlinge tegen
strijdigheid een conflict van rechts
macht is ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert; 

Overwegende dat het onder A ten 
laste gelegde misdrijf, zoals J:;tet is, 
flmschreven bij de artikelen 193, 196 

en 197 van het Strafwetboek, straf
baar is gesteld met opsluiting en dat 
er samenhang lijkt te bestaan met 
het onder B ten laste gelegde mis
drijf; dat de raadkamer geen ver
zachtende omstandigheden heeft 
aangenomen wat de telastlegging A 
betreft, zodat de cortectionele recht
bank onbevoegd was om van de 
zaak kennis te nemen; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg· te Turnhout van 8 januari 1982; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beschikking; verwijst 
de zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

22 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter' : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 118 

2• KAMER .:.._ 22 oktober 1985 

LANDLOPERIJ ...:.. LANDLOPER TER BE
SCHIKKING VAN DE REGERING GESTELD OM 
IN EEN BEI)ELAARSGESTICHT TE WORDEN 
OPGESLOTEN - VEREISTEN. 

Niet naar recht veraptwoord is de beslis: 
sing waarbij elm Jaiu:IJoper ter beschik
king van de regering wordt gesteld om 
gedurende ten minste twee jaar en ten 
hoogste zeven jaar in een bedelaarsge
sticht opgesloten te worden, zonder dat 
daarbij wordt vastgesteld dat de voor
waarden van art. 13 wet van 27 nov. 
1891 vervuld zijn (1). 

(1) Zie Cass., 21 jan. 1981, A.R. nr. 1491 
(A.C., 1980-81, nr. 286) en 9 okt. 1984, A.R. 
nr. 9121 (ibid.; 1984-85, nr. 106). 
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(DES~!ET) 

ARREST 

(A.R. nr. 9906) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 juli 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele. Rechtbank te Brugge; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 13 en 16 van de wet van 27 no
vember 1891 : 

Overwegende dat de door het. be
streden vonnis bevestigde beslissing 
van de politierechtbank niet vast
stelt dat de in artikel 13 van de wet 
van 27 november 1891 vermelde om
standigheden, welke grond zouden 
opleveren om eiser ter beschikking 
van de regering te stellen met het 
oog op zijn opsluiting in een bede
laarsgesticht gedurende twee jaar, 
aanwezig waren; dat het bestreden 
vonnis evenmin die vaststellingen 
bevat; 

Dat de beslissing niet wettelijk is 
verantwoord; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te leper, zit
ting houdende in hoger beroep. 

22 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 

DE \'RIJWILL!G Tt:SSEXGEK01!E:\l PARTIJ -
GEEX BETEKEXIXG \'AX DE VOORZIEXING -
XIET OXTVAXKEL!JKE VOORZIEXIXG. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VOR1l - STRAFZAKEX - VOORZIEXIXG VAN 
DE \'RIJWILL!G Tt:SSEXGEKO~IEX PARTIJ -
:.\IDIORIE IXGEDIEXD TER GRIFFIE VAX HET 
HOF VAX CASSATIE - XOODZf\KEL!JKE 1\IE
DE\\'ERKIXG \'AX EEX ADVOCAAT BIJ HET 
HOF VAX CASSATIE. 

1 o Niet ontvankelijk is de voorziening 
van de partij, die vrijwillig voor het 
straigerecht is tussengekomen indien 
zij niet is betekend aan de partijen 
waartegen zij is gericht (1). (Art. 418 
Sv.) 

2° Niet ontvankelijk is de memorie van 
de voor het strafgerecht vrijwillig tus
sengekomen partij, eiseres in cassatie, 
wanneer zij ter griiiie van het Hoi van 
Cassatie is ingediend zonder medewer
king van een advocaat bij dat Hoi (2). 
(Art. 425 Sv.) 

(BACQt:AERT, • XEBRIA '• VEXXOOTSCHAP XAAR 
LDCE:.\IBt:RGS RECHT, , CO:.\IPAGXIE F!Dt:CIAI
RE '• VEXXOOTSCHAP XAAR LL'XE:.\IBt:RGS 

RECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9934) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juli 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling: 

I. Op de voorziening van Roger 
Bacquaert: 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 

advocaaJ-generaal. 1-----------------

Nr. 119 

2' K.-\:\IER - 22 oktober 1985 

1" VOORZIENING IN CASSATIE 
\'OR:\1 - STR.-\FZAKE\ - \'OORZIE'.T\G \'A:>. 

(1) Cass., 10 okt. en 22 nov. 1978 
(A.C., 1978-79, 165 en 331). 

(2) Cass., 10 nov. 1981, A.R. nr. 6792 
(A.C., 1981-82, nr 171). 

De eisende vennootschappen waren voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling opgetreden 
om hun rechten te doen gelden op voorwerpen 
waarvoor een procedure was ingesteld op de 
bas1s van art. 20.2 Benelux-L'itleveringsverdrag 
27 jum 1962, goedgekeurd b1j wet van 1 jum 
1964 
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genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorzieningen van de 
maatschappijen naar Luxemburgs 
recht Nebria en Compagnie fiduciai
re: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop bet Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eiseressen, 
vrijwillig tussengekomen partijen, 
hun respectieve voorziening hebben 
doen betekenen aan bet openbaar 
ministerie; 

Dat de voorzieningen mitsdien 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die namens de 
tweede en de derde eiseres, vrijwil
lig tussengekomen partijen, ter grif
fie van het Hof werd neergelegd 
zonder de ambtelijke tussenkomst 
van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

22 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
H. Wagemans, Antwerpen. 

Nr. 120 

2' KAMER - 23 oktober 1985 

1° CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING IN CASSATIE VAN DE PROCUREUR-GE

TE DRANKEN - STRAFVORDERING DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE INGESTELD - VER
NIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

2° GEESTRIJKE DRANKEN - STRAF
VORDERING STREKKENDE TOT TOEPASSING 
VAN GELDBOETEN EN TOT SLUITING VAN EEN 
SLIJTERIJ VAN GEGISTE DRANKEN - UIT
SLUITENDE BEVOEGDHEID VAN HET BE
STUUR DER DOUANE EN ACCIJNZEN. 

3° GEESTRIJKE DRANKEN - GELD
BOETE VERHOOGD MET OPDECIEMEN -
ONWETTIGE VERHOGING. 

1° en 2°· Op de voorziening van de procu
reur-generaal, overeenkomstig art. 441 
Sv., vernietigt het Hoi zonder verwij
zing de veroordeling tot een geldboete 
en tot sluiting van een drankslijterij, 
wegens overtreding van de op 3 april 
1953 gee. wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken, wan
neer de strafvordering door het open
baar ministerie en niet door het Be
stuur der Douane en Accijnzen is 
ingesteld (1). 

3° Uit art. 2 wet van 5 maart 1952 blijkt 
dat de strafrechtelijke geldboeten we
gens overtreding van de wetsbepalin
gen inzake de slijterijen van gegiste 
dranken niet met opdeciemen mogen 
worden verhoogd. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE BOLOGNINO, RAHOUI, ADJOUD) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4567) 

HET HOF; - Gelet op de vorde
ring van de procureur-generaal bij 
het Hof van Cassatie, luidend als 
volgt: 

« Aan de tweede kamer van bet 
Hof van Cassatie. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem, bij schrijven van 16 juli 1985, 
bestuur der burgerlijke en criminele 

NERAAL- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 1-----------------
ART 441 - VEROORDELING TOT EEN GELD
BOETE EN. TOT SLUITING VAN EEN SLIJTERIJ, 
WEGENS OVERTREDING VAN DE WETSBEPA
LINGEN INZAKE DE SLIJTERIJEN VAN GEGIS-

(1) Cass., 5 juli 1921 (Bull. en Pas., 1921, I, 
430); zie Cass.,17 dec. 1956 {ibid., 1957, I, 410) 
en 25 april 1966 (ibid., 1966, I, 1072), 20 nov. 
1984, A.R. nr. 9027 (A.C., 1984-85, nr. 178). 



244 HOF VAN CASSATIE Nr. 121 

zaken, nr. 7/130.836/549 AP-PL/JD, 
bevel heeft gegeven, overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van 
Strafvordering, bij het Hof aangifte 
te doen van de door de Correctionec 
le Rechtbank te Bergen op 26 sep
tember 1983 in de zaak Bolognino 
Salvatore en op 12 januari 1984 in 
de zaak Rahoui Fatma gewezen von
nissen, alsook van het door het Hof 
van Beroep te Bergen op 2 novem
ber 1984 in de zaak Adjoud gewezen 
arrest. 

Deze drie in kracht van gewijsde 
gegane beslissingen veroordelen de 
beklaagden tot geldboeten of ver
vangende gevangenisstraf en beve
len de sluiting van bet cafe « Le Ma
haradja » te Dour, wegens overtra
ding van de op 3 april 1953 gecoordi
neerde wettelijke bepalingen op de 
slijterijen van gegiste dranken. 

In elk van die gevallen is de straf
vordering op gang gebracht door het 
openbaar ministerie, terwijl het 
recht om in dergelijke zaken te ver
volgen, uitsluitend toebeboort aan 
het Bestuur van Douane en Accijn
zen, krachtens de artikelen 43 van 
de op 3 april 1953 gecoordineerde 
wetsbepalingen op de slijterijen van 
gegiste dranken, gewijzigd bij de 
wet van 6 juli 1978, en 281, § 2, van 
het koninklijk besluit van 18 juli 
1977 houdende coordinatie van de 
algemene bepalingen inzake douane 
en accij nzen. 

Anderzijds schenden de twee 
voornoemde vonnissen artikel 2 van 
de wet van 5 maart 1952 betreffende 
de opdeciemen op de strafrechte
lijke geldboeten, in zoverre hierbij 
wordt bevolen de geldboeten met op
deciemen te verhogen. 

Om die redenen vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen de 
aangegeven vonnissen en het aange
geven arrest te vernietigen, te beve-

len dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissingen en te zeg
gen dat er geen grand bestaat tot 
verwijzing. 

Brussel, 25 juli 1985. 
Voor de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) J.M. Piret. » 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering; met aanne
ming van de gronden van de vorde
"ring, vernietigt de door de Correctio
nele Rechtbank te Bergen op 26 
september 1983 in de zaak Bologni
no Salvatore en op 12 januari 1984 
in de zaak Rahoui Fatma gewezen 
vonnissen, alsook het door het Hof 
van Beroep te Bergen op 2 novem
ber 1984 in de zaak Ahc€me Adjoud 
gewezen arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde be
slissingen; zegt dat er geen grond 
bestaat tot verwijzing. 

23 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h Sace, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal. 

Nr. 121 

2• KAMER - 23 oktober 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT - ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ 
WORDT AANGENOMEN DAT ER VERZACHTEN
DE OMSTANDJGHEDEN AANWEZIG ZJJN EN 
AAN DE PROCUREUR-GENERAAL DE ZORG 
WORDT OVERGELATEN TE HANDELEN ALS 
NAAR RECHT. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling waarbij, zonder 
dat het uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil, wordt aangeno-
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men dat er verzachtende omstandighe
den aanwezig zijn en aan de procu
reur-generaal bij het hoi van beroep 
de zorg wordt overgelaten te handelen 
als naar recht t.a.v. een verdachte met 
voorrecht van rechtsmacht en, wegens 
samenhang, t.a.v. andere verdachten. 
(Artt. 416 en 479 Sv.) 

(LEROY) 

ARREST ( vertaJing) 
(A.R. nr. 4644) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
den arrest, op 30 augustus 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het hof dat uit
spraak doet op het einde van een 
met toepassing van artikel 484 van 
het Wetboek van Strafvordering ge
opend onderzoek, verklaart dat er 
tegen eiser voldoende bezwaren (1) 
voothanden zijn wat de telastleggin-
gen A I, A II en B betreft, vaststelt 
dat die feiten met criminele straffen 
worden gestraft en dat er, gelet op 
de verzachtende omstandigheden 
die het aangeeft, slechts grond be
staat tot het uitspreken van correc
tionele straffen, erop wijst dat de 
overige ten laste gelegde feiten met 
correctionele straffen worden ge
straft en aan de procureur-generaal 
bij het hof van beroep de zorg over
laat te handelen als naar recht ten 
aanzien van eiser en diens medever
dachten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering, beroep in cassatie tegen 
voorbereidende arresten en arresten 
van onderzoek of tegen in laatste 

ve wanneer het cassatieberoep ge
richt is tegen een beslissing over 
een bevoegdheidsgeschil; 

Overwegende dat het arrest geen 
beslissing is over de bevoegdheid in 
de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; dat het 
een voorbereidend arrest en een ar-· 
rest van onderzoek is; 

Dat de voorziening, nu ze is inge
steld v66r de eindbeslissing, niet 
ontvankelijk is; 

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

23 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 122 

2' KAMER - 23 oktober 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - BESLIS
SINGEN V ATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP -
STRAFZAKEN- DAGVAARDING, OP VERZOEK 
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP, VAN EEN VERDACHTE MET 
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- PROCES
HANDELING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

Geen beslissing waartegen cassatiebe
roep openstaat is de dagvaarding, op 
verzoek van de procureur-generaal bij 
het hoi van beroep, van een verdachte 
met voorrecht van rechtsmacht (1). 
(Artt. 407, 413 en 479 Sv.) 

aanleg gewezen vo,nnissen van de- 1----------------
zelfde soort eerst Qpenstaat na het 
eindarrest of het etndvonnis, behal-

Nota arrest nr. 122 : 

(1) Zie Cass., 6 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
-----------------1 347); 23 okt. 1984, A.R. nr. 8986, en 11 dec. 

1984, A.R. nr. 9163 (ibid., 1984-85, nrs. 138 en 
229) en 22 okt. 1985, A.R. nr. 8793 
(ibid., 1985-86, nr. 111). 

Nota arrest nr. 12l : 

(1) De kamer van inbe~ichuldigingstelling be
hoefde niet vast te stelle11 dat er tegen de ver
dachte voldoende bezwaren voorhanden wa
ren. Aileen de procureur-generaal had te 
oordelen of die bezwaren bestonden en of het 
wenselijk was de verdachte te vervolgen. 

Ook a! was de dagvaarding, zoals eiser be
weerde, een rechterlijke beslissing waartegen 
cassatieberoep openstaat, dan nog zou dit be
roep voorbarig en niet ontvankelijk zijn ge
weest. 
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(LEROY) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 4645) 

HET HOF; - Overwegende dat ei

tenis van de beklaagde voor de open
bare veiligheid moet worden gehand
haafd; geen enkele wettelijke bepaling 
verplicht echter de rechter zodanige 
beslissing bijzonder met redenen te 
omkleden (1). (Art. 7 Wet· Voorlopige 
Hechtenis.) 

ser zich op 2 en 4 september 1985 in 1---------------
cassatie heeft voorzien tegen de 
dagvaardingen die hem op 2 en 4 
september 1985 zijn betekend ten 
verzoeke van de procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep te Brussel 
en die volgens eiser « de waarde 
hebben van een beschikking tot ver
wijzing van eiser, in staat van aan
houding, naar de eerste kamer van 
het Hof van Beroep te Brussel »; 

Overwegende dat de bestreden ak
ten niet uitgaan van een gerecht en, 
luidens artikel 407 van het Wetboek 
van Strafvordering, niet vatbaar zijn 
voor cassatieberoep; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

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

23 oktober 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 123 

2" KAMER - 23 oktober 1985 

VOORLOPIGE HECHTENIS VER-
ZOEKSCHRIFI' TOT INVRIJHEIDSTELLING 
AFWIJZING - REDENGEVING. 

Een verzoekschrift tot voorfopige invrij
heidstelling van de beklaagde kan 
slech ts worden afgewezen. als de hech-

(1) Volgens de rechtspraak van voor de in
werkingtreding van de wet van 13 maart 1973 
wordt geen specifieke redengeving vereist voor 
het afwijzen van een o.g.v. art. 7 Wet Voorlopi
ge Hechtenis neergelegd verzoekschrift tot in
vrijheidstelling (Cass., 10 feb. 1920 (Bull. en 
Pas., 1920, I, 59]; Cass., 20 juli 1920 (ibid., 1921, 
I, 72]; Cass., 3 okt. 1955 [A.C., 1955, 59]). In het 
laatstvermelde arrest had de kamer van inbe
schuldigingstelling het verzoek afgewezen 
« om de reden dat het openbaar belang het 
handhaven der hechtenis vereist »; het cassa
tieberoep werd verworpen. 

In een voetnoot bij Cass., 17 aug. 1976 
(A.C., 1976, 1239) wordt het volgende gezegd : 
« de rechter die een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling verwerpt, is niet verplicht·om, 
bij gebrek aan conclusie, in zijn beslissing uit
drukkelijk te vermelden.dat de hechtenis nog 
vereist is door ernstige en uitzonderlijke om
standigheden die de openbare veiligheid ra
ken; het volstaat te vermelden dat er geen 
aanleiding is om de voorlopige in vrijheidstel
ling te gelasten ». 

·Toen in de wet van 13 maart 1973 het begrip 
« openbare veiligheid » als algemeen criterium 
voor de voorlopige hechtenis was vastgelegi:l. 
(zie « Overwegingen bij de toepassing van de 
wet op de voorlopige hechtenis », plecht. ope
ningsrede van proc.-gen. Krings voor het Hof 
van 3 sept. 1984, nr. 15), rees evenwel de vraag 
of, voor de toepassing van art. 7, de begrippen 
« openbare orde » of • openbaar belang » thans 
niet dienden te worden vervangen door het be
grip « openbare vei!igheid » (• De Rechter!ijke 
Macht, onbekend en miskend •, plecht. ope
ningsrede van proc.-gen. Dumon voor het Hof 
van 1 sept. 1981,. nr. 60). 

In een arrest van 20 aug. 1984, A.R. nr. 8985 
(A.C., 1983-84, nr. 631), heeft het Hof beslist 
dat • het verzoekschrift tot voorlopige invrij
heidstelling van de verdachte slechts kan wor
den afgewezen als de voorlopige hechtenis we
gens ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den in verband met de openbare veiligheid 
moet worden gehandhaafd ». Dat arrest ver
nietigt een arrest van de kamer van inbeschul
digingstelling dat zich had beperkt tot de ver
melding dat • er nog steeds redenen van 
openbaar belang bestaan die de handhaving 
van de voorlopige hechtenis vereisen ». 

Men kon zich afvragen of de draagwijdte 
van dat arrest niet zo was dat de rechter, voor
taan en anders dan in de vroegere recht
spraak, voor elk geval en zelfs bij afwezigheid 
van een conclusie, expliciet erop zou moeten 
wijzen dat er ernstige en uitzonderlijke om-

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(LEROY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4646) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, dat op 9 september 1985 
is gewezen door het Hof van Beroep 
te Brussel en waarbij het ver
zoekschrift tot voorlopige invrij
heidstelling van eiser wordt verwor
pen; 

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; 

(Vervolg nota van vol'ige blz.) 
standigheden zijn, die de openbare veiligheid 
raken en op grond waarvan de hechtenis moet 
worden gehandhaafd. 

Bijgevolg kon men zich ook afvragen of het 
nodig was dat die omstandigheden nauwkeu
rig werden omschreven en dat de gegevens ei
gen aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte werden vermeld. 

In werkelijkheid is het geannoteerde arrest 
niet in strijd met het arrest van 20 aug. 1984, 
in zoverre volgens dit arrest, ter afwijzing van 
een verzoek tot invrijheidstelling, ook de open
bare veiligheid in aanmerking moet worden 
genomen en niet enkel het openbaar belang. 
Uit het onderhavige arrest valt evenwel af te 
leiden dat er geen reden is om dit voorschrift 
als een verplichting tot motivering te beschou
wen. Het bestreden arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling had immers enkel be
slist dat de in het verzoekschrift aangevoerde 
redenen niet gegrond waren. De verwerping 
van de voorziening houdt in dat, hoewel de 
rechter, in de uitleg die hij hetzij uit eigen be
weging, hetzij als antwoord op een conclusie 
verstrekt, niet mag steunen op begrippen die 
niet te verenigen zijn met de huidige wette
lijke voorschriften, hij echter, om een ver
zoekschrift af te wijzen, geen redenen behoeft 
te vermelden, zoals zulks is vereist zowel van 
de onderzoeksrechter, die een. bevel tot aan
houding verleent, als ;van de , onderzoeksge
rechten, wanneer zij ujtspraak doen met toe
passing van de artt. 4, 5 en 6 van .de wet. Dat 
verschil vloeit trouwens voort uit de wettek
sten; in tegenstelling met de art. 2, 5 en 6, be
vat art. 7 geen enkel voorschrift i.v.m. de re
dengeving van de besli~sing. 

Tot slot dient te worden gezegd dat i.e. in 
het verzoekschrift tot invrijheidstelling enkel 
feitelijke gegevens werden aangevoerd, zonder 
dat het begrip • openbare veiligheid • of even
min dat van « openbaar belang • ter sprake is 
gekomen. 

R.D. 

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

23 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 124 

2' KA~IER - 23 oktober 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE- TER-
1\IIJN - STRAFZAKEN - ARREST \'AX DE KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLI!';G, GE
WEZEN NA AFLOOP \'AN EEN KRACHTEXS 
ART. 484 SV. INGESTELD ONDERZOEK - \'ER
KLARING VAN ONBE\'OEGDHEID 01\1 UIT
SPRAAK TE DOEN OVER DE \'OORLOPIGE 
HECHTENIS - NIET ONT\'ANKELIJK. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - \'OOR
ZIENING IN CASSATIE - TERMIJN - STRAF
ZAKEN- ARREST VAN DE KAI\IER \'AN INBE
SCHULDIGINGSTELLING, GEWEZEN NA AF
LOOP VAN EEN KRACHTENS ART. 484 SV. 
INGESTELD ONDERZOEK - VERKLARING VAN 
ONBEVOEGDHEID OM U!TSPRAAK TE DOEN 
OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS - NIET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

1" en 2" Niet ontvankelijk is de voorzie
ning die v66r de eindbeslissing wordt 
ingesteld tegen een arrest dat door de_ 
kamer van inbeschuldigingstelling is. 
gewezen na a/loop van een met toepas
sing van art. 484 Sv. geopend onder
zoek en waarin die kamer verklaart 
" niet bevoegd » te zijn om uitspraak 
te doen over de voorlopige hechtenis 
van de verdachte op grond dat, zolang 
de dagvaarding van de procureur-gene
raal bij het hof van beroep niet is be
tekend, de voorlopige hechtenis van de 
verdachte valt onder art. 5 wet 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis en 
derhalve onderworpen is aan de regel 
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van de maandeHjkse bevestigingen 
waarover het arrest niets bes1ist (1). 

(ANDRIES) 

ARREST (.vertaling) 

(A.R. nr. 4648) 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie, na te hebben verklaard 
zich te zullen gedragen. naar het 
oordeel van de rechtbank en na te 
hebben gevraagd. dat hem akte zou 
worden verleend van het door hem 
gemaakte voorbehoud voor het ge
val dat hem de rechtspraak in twee 
instanties zou worden ontnomen, be-

RET HOF; - Gelet op het bestre- toogde .dat het hof. van beroep de 
den arrest, op 30 augustus 1985 ge- voorlop1ge hechtems opnieuw op 
wezen door het Hof van Beroep te haar wettigheid diende te onderzoe
Brussel, kamer van inbeschuldiging- ken en hem in voorlopige vrijheid 
stelling; diende te stellen; 

Overwegende dat het arrest, dat Ove~egende dat de beslissing 
volgt op een met toepassing van ar- waarblJ de kamer van inbeschuldi
tikel 484 van het Wetboek van Straf- gingstelling zich niet bevoegd ver
vordering geopend onderzoek, ver- klaart om in die fase van de rechts
klaart dat er tegen eiser voldoende pleging uitspraak te doen over de 
bezwaren voorhanden zijn wat de voorlopige hechtenis, ondanks de ge
telastleggingen A I en A II betreft, bruikte bewoordingen, geen uit
vaststelt dat die feiten met crimine- spraak doet over een bevoegdheids
le straffen worden gestraft en dat geschil; dat immers die beslissing 
er, gelet op de verzachtende omstan- niet hierop is gegrond dat een ander 
digheden die het aangeeft, slechts rechtscollege zich zou moeten uit
grond bestaat tot het uitspreken van spreken over de voorlopige hechte
correctionele straffen, erop wijst dat nis, maar berust op de considerans 
de overige, ten laste gelegde feiten · dat « zolang de dagvaarding van de 
met correctionele straffen worden . procureur-generaal niet is betekend 
gestraft, verklaart dat de kamer van de voorlopige hechtenis van de ver~ 
inbeschuldigingstelling niet bevoegd dachte valt onder de toepassing van 
is om in die fase van de rechtsple- artikel 5 van de wet van 20 april 
ging uitspraak te doen over de voor- 1874 en derhalve onderworpen is 
lopige hechtenis en aan de procu- aan d~ .regel van de maandelijkse 
reur-generaal bij het hof van beroep bevest1gmgen waarover deze beslis
de zorg overlaat te handelen als sing tot cbrrectionalisering geen uit
naat recht ten aanzien van eiser en spraak doet »; dat die beslissing en
diens medeverdachten; · kel · betrekking kon hebben op de 

Overwegende dat, krachtens arti- ontvankelijkheid van de vordering; 
kel 416 van het Wetboek van Straf- 1 Overwegende dat het arrest bijge
vorderin~, beroep in cassatie tegen vo~g ~e~n besli.ssing inza.ke bevoegd
voorbereidende arresten en arresten. he1d Is m de zm van art1kel 416 van 
van onderzoek of tegen in Iaatste. het Wetboek van Strafvordering; dat 
aanleg gewezen vonnissen van de-/ het een voorbereidend arrest en een 
zelfd~ soort eerst openstaat na het , arrest van onderzoek is; 
eind~rrest of het eindvonnis, behal- i Dat de voorziening v66r de eind
ve wanneer het cassatieberoep ge- beslissing is ingesteld en derhalve 
richt is tegen beslissingen over een: niet ontvankelijk is· 
bevo~gdheidsgeschil; ·' 

. (1) lmmers, zodanige beslissing, die betrek
kmg !Jeeft op de ontvankelijkheid van het ver
zoek ~t voorl~pige invrijheidsteiling, is, on-; 
d.ank~ de gebru1kte beWoordingen, geen beslis
smg mzake bevoegdheid in de zin van art. 416 
Sv. 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het door eiser voorgedra
gen middel dat geen betrekking 
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heeft op de ontvankelijkheid van de 
voorziening, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. J. Bar
net en P. Vanderveeren, Brussel. 

Nr. 125 

1 • KAMER - 25 oktober 1985 

1° KORT GEDING- BELANG- BEGRIP. 

2° VORDERING IN RECHTE - KORT 
GEDING - BELANG - BEGRIP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - VORM - TERMIJN -
MEMORIE VAN ANTWOORD. 

1" en 2" Wanneer een vordering in kart 
geding wordt ingeleid tegen een partij 
die zich op een eigen subjectief recht 
beroept, kan de eiser er niet mee vol
staan uitsluitend als belang aan te voe
ren dat hij het subjectief recht heeft 
om een annulatieberoep .bij de Raad 
van State in te stellen,- oak in dat ge
val moet hij aantonen dat zijn annula
tieberoep berust op een eigen sub
jectief recht (1). 

3" Het Hof kan geen acht slaan op een 
memorie van antwoord die buiten de 
termijn bepaald in artikel 1093 Ger. W. 
ter griffie van het Hof werd ingediend. 

(• NEERPEDE BLUFr • 
V.Z.W. T. GEMEENTE ANDERLECHT) 

weerster bekomen heeft voor het aanleg
gen van een sportterrein. Eiseres beeft· 
tevens bij de overheid een verzoek inge" 
diend om het gehucht Neerpede te doen 
« rangschikken •, d.w.z. als landschap te . 
doen beschermen. · · 

Verweerster is evenwel met de werken 
begonnen overeehkomstig de_ bouwver
gunning die ze bekomen heeft. 

Om die werken te doen opschorten tot 
zowel de Raad van State als de Commis
sie voor Monumenten en Landschappen· 
een beslissing hebben getroffen, heeft ei
seres verweerster in kort geding gedag
vaard. 

De voorzitter in kort geding is op dat 
verzoek ingegaan. 

Verweerster heeft hoger beroep inge
steld en het hof van beroep heeft beslist 
dat, nu eiseres in gebreke is gebleven 
van een eigen belang te doen blijken, de 
vordering in kort geding ontoelaatbaar 
is. 

2. Tegen die beslissing doet eiseres 
een middel gelden dat uit drie onderde
len bestaat. 

Het eerste onderdeel voert aan dat in 
kort geding het belang niet op dezelfde 
wijze mag worden beoordeeld als voor de 
rechter over de zaak zelf, en dat dus het 
arrest, door dit onderscheid niet te .rna
ken, de rechtsmacht van de voorzitter in 
kort geding miskent. 

In het tweede onderdeel betoogt eise
res dat niet werd geantwoord op haar 
conclusie waarin zij deed gelden dat zij 
ten deze een subjectief recht had om 
zich tot de annulatierechter te wenden; 
dat de vordering in kort geding dan ook 
geen ander doel had dan de effectiviteit 
van dit recht te waarborgen; dat zulks 
ten deze een persoonlijk en rechtstreeks 
belang oplevert. 

Het derde onderdeel houdt met even-
genoemd « subjectief recht " verband. Ei
seres stelt namelijk dat ze een subjectief 
recht heeft, nl. haar recht om bij de 
Raad van State een beroep tot vernieti
ging in te stellen en dat ter bescherming 

Procureur-generaal Krings heeft 
substantie gezegd: 

in van dat recht, in afwachting dat de Raad 

1. Eiseres heeft voor de Raad van Sta
te een vordering ingesteld tot vernieti
ging van een bouwvergunning die ver-

(1) Zie de rechtspraak en de rechtsleer, in 
de conclusie van het Openbaar Ministerie ver
meld. 

·uitspraak deed, zij een rechtstreeks en 
persoonlijk belang erbij heeft door de 
rechter in kort geding voorlopige maatre
gelen te Iaten treffen, om te voorkomen 
dat een onherstelbare toestand wordt ge
schapen. -

• 
• • 

----- ~J 
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3. Het vraagstuk dat hierdoor aan het 
Hof is voorgelegd moet vanuit verschil
lende gezichtshoeken worden bekeken. 

Er is allereerst de algemene vraag 
waarover het Hof reeds verscheidene ar
resten heeft gewezen, de vraag nl. of een 
particulier (natuurlijk of rechtspersoon) 
bekwaam is om een vordering in te stel
len in het algemeen belang. 

Die vraag is thans op vaststaande -
en overigens volkomen terechte - wijze 
door het Hof afgedaan. 

Ik meen i:nij in verb and· daarmee te 
mogen beperken tot de verwijzing naar 
mijn conclusie in de zaak Sipedic/V.Z.W. 
Eikendael, waarbij het vraagstuk in 
rechte werd besproken (2). 

4. Dat arrest gaf aanleiding tot uiteen
lopende commentaren. Enerzijds was 
Prof. Van Compernolle (3) het eens met 
het arrest, omdat de lege lata geen ande
re oplossing mogelijk is. 

De beer Lemmens en Prof. Suetens 
daarentegen hadden scherpe kritiek (4). 
Zij stellen namelijk dat geen rekening 
wordt gebouden met het grondwettelijk. 
recbt van vrijbeid van vereniging. 

Gelet op het belang van de opmerking 
- die bij meer dan een auteur voorkomt 
- meen ik bij dat vraagstuk even te 
moeten blijven stilstaan. 

5. Een vereniging, aldus die stelling, 
moet noodzakelijk over aile middelen 
kunnen beschikken om haar doelstellin
gen te bereiken, ook wanneer die erin 
bestaan het algemeen belang of een al
gemeen . be lang te dienen. 

Mag ik eerst opmerken dat de vrijheid 
van vereniging niet noodzakelijk inhoudt 
dat de vereniging meer of andere rech
ten verkrijgt dan baar !eden, individueel, 
kunnen doen gelden. 

Wat wordt er voorts bedoeld met de 
bewering d.at de vereniging noodzakelijk 
over aile middelen moet kunnen bescbik
ken om haar doelstellingen te verwezen
Iijken? Is bet nodig dat zij aanspraak 
moet kunnen maken op een bestaansmi
nimum dat baar, in voorkomend geval, 
door de gemeenscbap bezorgd moet wor
den? Zander middelen zal zij immers 

vermoedelijk haar doelstellingen moei
lijk kunnen verwezenlijken. 

Weliswaar voert men ook aan dat het 
grondwettelijk voorschrift van vrijheid 
van vereniging tot gevolg heeft dat het 
uitgesloten is dat de overheid zou bepa
len wie ter verdediging van welke belan
gen tot groepsvorming mag of moet over
gaan en op welk niveau zulks moet 
gebeuren. 

Voor zover hiermede wordt bedoeld 
dat een vereniging in rechte moet kun
nen optreden ter waarneming van de be
langen die zij zich tot doe! heeft gesteld 
berust die stelling op een verwarring: 
Het grondwettelijke voorschrift verzet er 
zich niet tegen dat de wetgever regels 
bepaalt voor het instellen van een verde
ring voor de rechtbank, regels die niet 
aileen gelden voor de verenigingen zon
der winstoogmerk, maar ook voor elke 
andere persoon, zowel natuurlijk als 
rechtspersoon. Waarom zou een v.z.w. 
aan die regels niet onderworpen worden? 
Zulks heeft niets met het grondwettelijk 
voorschrift te · maken en !evert geen 
inbreuk op dit voorschrift op. 

6. Wat is bovendien het algemeen be
lang of een algemeen belang dat eiseres 
meent te mogen voorstaan? 

Het algemeen belang wordt meestal 
omschreven als het belang van de ge
meenschap, van de samenleving. Het is 
het belang dat niet eigen is aan een en
keling of aan een groep. In dit verband 
wordt de samenleving dus steeds in haar 
geheel beschouwd. 

Uiteraard bestaat er in die samenle
ving ten opzichte van ieder vraagstuk 
steeds een meerderheid en een minder
heid, van welke de samenstelling overi
gens kan verschillen naar gelang van het 
vraagstuk en waarbij bovendien in elke 
groep . nog verschillende strekkingen 
kunnen voorkomen. 

Wie beoordeelt nu het belang of de be
Iangen van de samenleving? Dat is de 
taak van de overheid, van het openbaar 
gezag. In een democratische Staat ligt 
die taak bij de wetgever en subsidiair bij 
de Uitvoerende Macht. Wetgever en rege
ring zijn uitdrukkelijk gemachtigd om te ------------------1 beslissen wat bet algemeen belang 

(2) Zie Cass., 19 nov. 1982 (A.C., 1982-83, 
nr. 172, biz. 372). 

(3) Rev. prat. soc., 1984, biz. 1 tot 17. 

(4) LEMMENS, R. W., 1983-1984, kol. 2001 en 
vlg., SUETENS, in Kultuurleven, 1983, biz. 251, 
nr. 19. 

vormt, zelfs tegen de wil van een bepaal
de groep in, die dan uiteraard tot de 
minderbeid beboort. 

Dat algemeen belang zal ih talrijke ge
vallen aanleiding geven tot bet ontstaan 
van de recbten die de onderdanen van 
de Staat kunnen doen gelden. Wanneer 
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de in het algemeen belang uitgevaardig
de regels door iemand niet worden nage
leefd, dan kan hierdoor het recht van 
een enkeling worden gekrenkt en dan 
kan deze een vordering instellen ten 
einde zijn recht te doen in acht nemen. 

7. Eiseres beweert nu dat het alge
meen belang te haren voordele een recht 
in het leven roept dat juridisch be
schermd is. 

Zij beroept zich aldus op een sub
jectief recht, waarvan ze de bescherming 
in rechte wil doen eerbiedigen. 

Dat is immers de kern van het vraag
stuk. 

Een rechtsvordering veronderstelt 
steeds het bestaan van een eigen recht. 
Aileen het openbaar ministerie kan een 
rechtsvordering instellen, zonder dat het 
een eigen recht hoeft te doen gelden. Dit 
is o.m. het geval bij het instellen van 
een vordering tot ontzetting uit de ouder
lijke macht. We zullen later hierop terug
komen omdat deze uitzondering voor het 
besproken vraagstuk van belang is. 

Maar een enkeling kan een rechtsvor
dering alleen instellen om een eigen 
recht te doen gelden. 

Het recht waarop de enkeling zich be
roept is een subjectief recht. 

8. We zullen ons hier uiteraard niet be
zighouden met het bepalen van wat een 
subjectief recht is. Het Hof weet dat in 
de rechtsleer de meningen desaangaande 
verdeeld zijn (5). 

Er is echter een aspect van het vraag
stuk waarover eensgezindheid bestaat, 
nl. dat de houder van het recht zijn be
kwaamheid ontleent aan de objectieve 
norm. Het is de wet die aan de schuldei
ser de bekwaamheid geeft om datgene 
waarop hij aanspraak maakt, te doen 
gelden. 

Het bestaan van een belang volstaat 
niet. Dat belang moet juridisch be
schermd zijn. Op die bescherming van 
het belang moet men zich immers steeds 
tegen iemand anders kunnen beroepen. 
Het is de tegenwerpbaarheid van het be
lang aan derden die de grondslag van 
het recht uitmaakt. Men heeft wellicht 
terecht doen opmerken dat Robison Cru
soe, die alleen op zijn eiland woonde, 

(5) Zie o.m. J. DABIN, Le droit subjectif, Pa
ris, 1952, in het bijzonder biz. 80 en vlg.; zie 
ook Cass., 21 dec. 1956, en de conclusie van 
procureur-generaal Ganshof van der Meersch, 
toen advocaat-generaal, Bull. en Pas., 1957, I, 
430. 

rechteloos was, zolang er niemand kwam 
opdagen tegen wie hij enig recht kon 
doen gelden. Tot dan toe behoefde hij 
toch geen recLt. 

Maar niet onverschillig welk belang 
wordt door de wet beschermd. Ik kan er 
belang bij hebben dat mijn buurman 
geen herberg in zijn woning gaat drij
ven, maar daarom heb ik nog geen be
schermd belang. Die bescherming zal ik 
pas genieten indien de wet ze mij toe
staat. 

De vraag is nu of het belang waarop 
eiseres zich beroept, een voor haar door 
de wet beschermd belang uitmaakt. 
M.a.w. ontleent zij aan de wet de be
kwaamheid om het belang dat zij aan
voert tegen derden te doen gelden. 

Zij beweert dat zij er belang bij heeft 
de natuurschoonheid, de traditie van het 
landschap op een bepaalde plaats in 
stand te houden. Is dat een voor haar 
persoonlijk beschermd belang, zodat zij 
dat belang tegen de verweerster mag 
inroepen en in rechte doen gelden, 
m.a.w. kan zij een subjectief recht tegen 
de verweerster doen gelden? 

Buiten kijf lijkt mij te staan dat de 
aanwezigheid van het of van een alge
meen belang alleszins niet op zichzelf 
subjectieve rechten schept. Daartoe is 
vereist een optreden van de wet, in de 
meest algemene zin van het woord geno
men. 

Ontbreekt een dergelijk subjectief 
recht, dan ontbreekt meteen ook de 
rechtsvordering en dan kan ook geen 
vordering worden ingesteld, nu rechts
vordering en vordering, zoals zoeven 
werd opgemerkt, noodzakelijk van het 
bestaan van een subjectief recht afhan
gen. 

Houdt men zich niet aan die elemen
taire regels, dan zijn de meest onzinnige 
toestanden mogelijk. Een paar beschou
wingen zullen volstaan om zulks aan te 
ton en. 

De regeling van het verkeer op de 
openbare wegen is een aangelegenheid 
van openbaar belang. Elke burger kan er 
belang bij hebben de regels die daarmee 
verband houden, te doen eerbiedigen. 

Betekent dit nu dat elke burger een 
rechtsvordering bezit zodra een overtre
ding va_n de verkeersregeling werd be
gaan, hoewel hij zelf daar geen schade 
door geleden heeft? 

Gesteld dat een aantal burgers een ve
reniging opricht met het doel de ver
keersregels te doen naleven, is dat vol-
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doende om hun een votderingsrecht te 
bezorgen? Is het denkbaar dat zulke ver
eniging, onder de dekmantel van de vrij
heid van vereniging en op de enkele 
grand dat haar doeleinden erin bestaan 
d~ verkeersregels te doen naleven of 
zelfs, beperkter uitgedrukt, aileen ge
woon voor een veilig verkeer te zorgen, 
een vordering zou mogen instellen bij el
ke overtreding van de verkeersregeling? 
Ik meen dat het voorbeeld en de vraag 
op zichzelve reeds uitwijst dat de gevol
gen van zulke regeling onaanvaardbaar 
zijn (6). 
. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

wet van 26 juni 1921, die de oprichting 
van een vereniging zonder winstoogmerk 
regelt, geen enkele beperking stelt wat 
de nagestreefde doeleinden betreft en in 
geen enkele controle in dat verband 
voorziet. 

~. Niets kan derhalve de oprichting in de 
weg staan van talrijke verenigingen, die 
aile tot doel hebben hetzelfde algemeen 
belang in te roepen. Zullen die dan aile 
voor datzelfde doel in rechte mogen op
treden, afzonderlijke vorderingen mogen 
instellen en misschien zelfs elk afzonder
lijk dezelfde of, in voorkomend geval, 
verschillende elkaar uitsluitende maatre
gelen vorderen c.q. in de daaromtrent 
aanhangige gedingen tussenkomen? 

Dit brengt inee dat men uitgaat van 
het standpunt dat, wanneer een vereni~ 
ging tot doel heeft het algemeen· belang 
te bevorderen; dit belang voor de vereni
ging een « eigen » belang wordt. 

In verband daarmee schrijft Lemmens 
dat het « dank zij de vrijheid van vereni
ging {is) dat individuen in staat zijn een 
rechtspersoon te creeren die, wat de be-

. scherming van collectieve belangen be
treft een veel meer geaccentueerde ge'in
dividualiseerde betrokkenheid met die 
belangen vertoont dan ooit bij de !eden 
individueel of gezamenlijk mogelijk zou 
zijn » {9). 

Dat is kennelijk een petitio principii. 
Waarom verkrijgt die vereniging meer 
rechten dan waarop haar !eden individu
~el aanspraak kunnen maken? 

AI die beschouwingen zijn niet van 
dien aard dat zij de juridische con
structie kunnen ontwrichten naar welke, 
om een geding voor een rechtbank van 
de Rechterlijke Macht in te stellen, de 
partij van het bestaan van een recht 
moet doen blijken. · 

Het is weliswaar niet ondenkbaar dat 
in bepaalde omstandigheden en onder de 

·wei bepaalde voorwaarden (met name in 
verband met de representativiteit van de 
vereniging en het bewijs ervan) aan 
sommige verenigingen het recht zou 
worden toegekend voor de rechter op te 

9. Overigens, zowel de h. Lemmens als treden, ten einde het algemeen belang of 
het arrest van de Raad van State van 11 Hm algemeen belang te behartigen. Dat 
s~ptember 1981, wijzen op een kies is evenwel een probleem dat de wetgever 
aspect vanhet probleem, waar ze toege- en niet de rechter aangaat. De eerste be
ven dat de vereniging representatief slist immers de lege ferenda, de tweede 
moet zijn t.a.v. de bel!mgen waarvoor zij de lege lata, en in dit geval is het uitge
opkomt. Lemmens zegt niet hoe die re- sloten dat onverschillig welke vereni
presentativiteit moet worden bepaald (7). ging, ter bevordering van wolk doel dan 
De ·Raad van State oordeelt dat « de ver- ook, voor een rechter zou mogen ver
werende partij geen gegevens aanvoert schijnen om er wat zij als een algemeen 
die aantonen dat de uit de statuten en belang beschouwt, te doen gelden. 
het optreden van de vereniging blijkende 
aanspraak op representativiteit niet met 10. Dit alles noopt mij ertoe andermaal 
de werkelijkheid zou overeenstemmen te bevestigen dat, voor zover het gaat om 
en te kwader trouw staande wordt ge- het instellen van een vordering voor een 
houden » (8). M.a.w. er bestaat een ver- rechtscollege van de Rechterlijke Macht, 
moeden van representativiteit (eventueel het vereiste van het bestaan van een 
van Iastgeving), waarvan het tegenbewijs subjectief recht als grondslag van de 
door de tegenpartij moet worden gele- rechtsvordering volstrekt onontbeerlijk 
verd. is. Zulks geldt zowel voor een rechtsper-
------------------1 soon als voor een natuurlijke persoon, 

. (6) Het voorbeeld is beslist niet denkbeeldig, 
zoals blijkt uit een vonnis van de politierecht
bank te Luik van 30 oktober 1967, Journ. Trib., 
1967, biz. 724. 

(7) R. W., 1983-1984, kol. 2015. 

(8) R. W., 1981-1982, kol. 1885. · 

zonder enig onderscheid . 
Daarbij wil ik erop wijzen dat die re

gel geenszins afbreuk doet aan de vrij
heid van vereniging die door de Grand
wet is gewaarborgd. Die vrijheid houdt 

(9) R. W., 1983-1984, kol. 2019. 
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volstrekt niet in dat de veremgmg 
rechtspersoonlijkheid moet genieten en 
evenmin dat, wanneer een rechtspersoon 
tot stand. komt die. tot doel heeft een al
gemeen belang te · bevorderen, het voor 
deze toegesta:an moet zijn af te wijken 
van de regels die voor andere rechtsper~ 
sonen en, in het algemeen, voor alle na
tuurlijke personen wei gelden. 

Het misschien te waarderen streven 
van enkele verenigingen die zich tot doe! 
hebben gesteld bet natuurschoon van bet 
l~tnd of van een landsdeel te doen be
schermen of te herstellen, mag ons niet 
op een dwaalspoor brengen. 

Men verlieze trouwens niet uit bet oog 
dat wat vandaag aan de ene gegund 
wordt, morgen ook aan alle anderen toe
gestaan zal moeten worden. Dat ook is 
immers de toepassing van de grondwet
telijke regel, nl. de gelijkheid van aile 
burgers voor de wet. 

11. Hierbij moet nqg een opmerking 
worden gemaakt in verband met een ver
warring die klaarblijkelijk ten deze 
heerst en te wijten is aan de tweeduidig
heid van bet woord « belang », 

· W anneer eiseres zich op bet algemeen 
belang beroept, dan bedoelt ze kennelijk 
het belang dat zij beschermd wil zien, en 
dat voor haar rechtscheppend zou zijn. 

Echter, waar in het artikel 17 van bet 
Gerechtelijk Wetboek sprake is van een 
belang eil in artikel 18 van een dadelijk 
en reeds verkregen belang, dan wordt 
hiermede bedoeld het belang dat de 
schuldeiser moet bezitten om zijn recht 
v66r de rechter te doen gelden. Het vol
staat niet dat de eiser .eEm recht heeft, 
d.w.z. zoals zoeven werd onderstreept 
een wettelijk beschermd belang; hij moet 
bovendien aantonen dat zijn belang ern
stig bedreigd wordt. De toegang tot de 
rechter wordt beperkt : er moet een 
schending of in elk geval een ernstige 
dreiging van schending aanwezig zijn 
(artikel 18, tweede lid). 

Het w:oord « belang • heeft dus bier 
een tweevoudige betekenis : enerzijds in 
de zin van de algemene rechtstheorie, 
anderzijds in de meer beperkte beteke
nis van het procesrecht. 

Nu heeft de rechtspraak de tweedui
digheid misschien wei in de hand ge
werkt, als er sprake is van een recht
streeks en persoonlijk belang. Deze uit
drukking wijst meestal gelijktijdig op 
bet bestaan van bet recht zelf en op bet 
processueel be grip. W anneer men beslist 
dat de eiser een persoonlijk en recht-

streeks belang moet hebben, dan. wordt 
hiermede o.m. bedoeld dat de eiser eeri 
recht moet doen gelden dat hem eigen is 
en waaraan rechtstreeks door de tegen~ 
partij afbreuk wordt gedaan of dat in elk 
geval ernstig wordt bedreigd. 

Wanneer bij de daarnet besproken ge
vallen werd gezegd dat verscheidene ver
enigingen voor hetzelfde algemeen be
lang zouden kunnen opkomen, dan blijkt 
hieruit dat bet belang dat :z;ij doen 
gelden hun niet eigen is, dus geen per~ 
soonlijk belang is. In feite volgt zulks uit 
de omstandigheid dat het belang dat zij 
inroepen niet in hun persoonlijk voor
deel rechtsbescherming geniet. 

De juiste draagwijdte van de hier ge
bezigde woorden en uitdrukkingen moet 
dus zeer omzichtig worden bepaald om 
elke dubbelzinnigheid te vermijden. 

Ik moge nu nog even terugkomen op 
de uitzondering die ik reeds vermeldde 
i.v.m. het optreden van het openbaar mi-. 
nisterie. Het openbaar ministerie han-' 
delt in bepaalde gevallen hoewel bet 
geen subjectief recht doet gelden. Het 
openbaa:r ministerie handelt inderdaad 
steeds in het algemeen · be lang. Daartoe 
werd het bij de wet ingesteld. Het is een 
uitzonderlijk instituut dat geen andere 
reden van bestaan heeft dan het open
baar belang te dienen. Weliswaar treedt 
het openbaar ministerie meestal op wan
neer, bij schending van het openbaar be
lang, strafrechtelijk ingegrepen wordt. 
Maar het strafrechtelijk aspect is voor 
het optreden van het openbaar ministe
rie geen essentieel vereiste. Dit blijkt 
duidelijk uit artikel 138 van het Gerech
telijk Wetboek. 

Niettemin ageert het openbaar minis
. terie slechts binnen de grenzen van de 
wet en zoals de wet voorschrijft (zie ook 
138 voornoemd). 

Dit alles bewijst dus hoezeer de uit
zondering belangrijk is, maar laal tevens 
uitkomen dat het niet te verantwoorden 
is dat enige vereniging in feite zich on
beperkt op het algemeen belang zou mo
gen beroepen, hoewel de wet haar in dat 
verband geen enkele opdracht heeft ge
geven. 

Ik ben derhalve van oordeel dat het 
Hof de thans vaststaande rechtspraak 
zeer nauwlettend moet aanhouden, mis
schien onder voorbehoud van enkele 
Iichte aanpassingen in de gebruikte ter
men. Er hoeft overigens geen acht gesla-· 
gen te worden op uitlatingen die met een 
ernstig en wetenschappelijk onderzoek 
van het vraagstuk niets te maken heb-
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ben en kennelijk enkel toe te schrijven 
zijn aan een op !outer juridisch vlak on
aanvaardbare vooringenomenheid (10). 

• 
• • 

12. In de studie van de h. Lemmens is 
er evenwel een kant van bet vraagstuk 
behandeld die, naar mijn oordeel, de 
aandacht verdient en die ten deze zeer 
belangrijk kan zijn, t.w. de kwestie van 
bet belang bij een vordering in kort ge-
ding. · 

Zoals Lemmens opmerkt, is m.b.t. de 
vordering in kort geding het belang ook 
een ontvankelijkheidsvereiste. De auteur 
meent echter dat in dat verband dit ver
eiste « soepeler » beoordeeld dient te 
worden. « De beslissing in kort geding is 
een opportuniteitsbeslissing » (11). 

belangrijke leemte werd opgevuld, aan
gezien o.m. bij de Raad van State geen 
kort geding bestaat (12). 

Die absolute volheid van rechtsmacht 
van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg is een goede regeling, 
enerzijds, omdat er aldus een centralisa
tie bestaat voor aile mogelijke geschil
len, die aile voor hetzelfde gerecht wor
den gebracht, anderzijds, omdat dit ook 
een territoriale decentralisatie mee
brengt, wat betekent dat de rechtzoeken
de gemakkelijk toegang krijgt tot de 
rechter die zijn rechten kan beschermen. 

Dit was trouwens de bedoeling van de 
wetgever toen de bepaling van artikel 
584 van het Gerechtelijk Wetboek tot 
stand kwam (13). 

14. Hier rijst meteen een belangrijk 
probleem wat het toepasselijke recht be
treft. 

13. Ik moge aliereerst even herinneren 
aan het bevoegdheidsprobleem in kort Naar mijn oordeel lijdt het geen twij-

fel dat, wanneer de rechter in kort ge-
geding. ding uitspraak doet, hij de regels moet 

Het Gerechtelijk Wetboek heeft het toepassen die speciaal gelden voor het 
kort geding georganiseerd bij de recht- geschil dat tot de vordering in kort ge
bank van eerste aanleg, bij de rechtbank ding aanleiding geeft. 
van koophandel en bij de arbeidsrecht- Wanneer de voorzitter van de recht-
bank. 

bank van eerste aanleg uitspraak doet 
De laatste twee hebben in kort geding over een geschil dat op het handelsrecht 

een beperkte materiEHe bevoegdheid die, berust (op het zecrecht bijv.), dan zal hij 
wat de materie betreft, niet verder reikt rekening moetan houden met de regels 
dan de bevoegdheid van de rechtbank die eigen zijn aan dat recht. 
zelve wanneer zij over de grond van het l-----------------
geschil uitspraak doet. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg heeft echter volheid van 
rechtsmacht, in de ruimste zin van het 
woo rd. 

Dit betekent dat die magistraat be
voegd is niet aileen in burgerlijke ge
schillen, doch ook in handels-, arbeids
en sociale geschillen, zowel als in ge
schillen van belastingrecht, strafrecht en 
administratief recht. 

In al die zaken doet de rechter in kort 
geding uitspraak, voor zover er dringen
de noodzaak aanwezig is en de gevraag
de maatregel van voorlopige aard is. 

De bevoegdheid van de voorzitter der 
rechtbank van eerste aanleg kan niet be
twist worden. Dit is bet gevolg van de 
volheid van zijn rechtsmacht. 

Ik wil bier i.h.b. aanstippen dat het 
kort geding dus ook bestaat op adminis
tratiefrechtelijk vlak en dat aldus een 

(10) LAENENS, R. W., 1984-1985, kol. 1746. 

(11) LEMMENS, R. W., 1983-1984, kol. 2022. 

(12) Zie DELVA, « Het rechtstreeks bestrijden 
van overheidsdaden voor de burgerlijke rech
ter », T.P.R., 1967, biz. 383. 

SUETENS L.P., « Rechtstreekse aanvechting 
van overheidsdaden voor de burgerlijke rech
ter », in Miscel. Ganshof van der Meersch, 
deel III, 1973. 

LAMBRECHTS, « Raad van State waarheen? •• 
R. W.. 1970-1971, kol. 246 en vlg. 

HuaERLANT, • Le probleme du sursis a I'exe" 
cution des decisions administratives en Belgi
que •, R.J.DA., 1975, blz. 81. 

LEWALLE, « Une adjonction necessaire aux 
competences du Conseil d'Etat : le pouvoir 
d'ordonner le sursis a execution », Ann. Fac. 
Liege, 1975, biz. 288. 

l.AMBRECHTS, « De verbetering van het admi
nistratief contentieux », R. W., 1977-1978, 
kol 2337 en vlg. 

BAERT K., « Opschorting van administratieve 
beslissingen », T.B.P., 1983, blz. 112 en vlg. 

LINDEMANs, « Het kort geding tegen de over
heid », R. W., 1983-1984, kol. 222. 

(13) Zie St. Senaat, zitt. 1963-1964, nr. 60, 
blz. 139, verslag van de Koninklijke Commissa
ris; St. Senaat, zitt. 1964-1965, nr. 170, blz. 101, 
verslag van de Koninklijke Commissaris. 
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Die regel volgt uit het instituut zelve 
van het kort geding, nu de wetgever ge
oordeeld heeft een kort geding te moeten 
organiseren niet enkel bij de rechtbank 
van eerste aanleg, doch ook bij de recht
bank van koophandel en de arbeidsrecht
bank. Het spreekt vanzelf dat, wanneer 
deze gerechten uitspraak doen in kort 
geding, zij rekening houden met de re
gels die op het bodemgeschil toepasselijk 
zijn. 

Uiteraard moet dit ook gelden voor de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg wanneer hij, op grond van de vol
heid van zijn rechtsmacht, kennis neemt 
van een geschil dat ook binnen de 
bevoegdheidssferen van de rechtbank 
van koophandel of van de arbeidsrecht
bank ligt. 

Dit brengt mee dat, wanneer die voor
zitter uitspraak doet in een geschil, dat 
niet tot de bevoegdheid van de burger
lijke rechtbank, noch tot die van de twee 
reeds genoemde rechtbanken behoort, 
omdat voor dat soort geschillen geen 
apart kort geding bestaat, hij ook acht 
zal moeten slaan op de regels die gelden 
m.b.t. het bodemgeschil. Wordt bij de 
voorzitter een geschil aanhangig ge
maakt dat met het belastingrecht ver
band houdt, dan zal hij de regels die ei
gen zijn aan die rechtstak moeten aan
passen of er althans rekening mee 
moeten houden (14). 

Die beschouwingen gelden evenzeer 
t.a.v. de vorderingen in kort geding die 
zich op een kwestie van strafrecht enten 
(15). Het Hof had zeer onlangs de gele
genheid daarop te wijzen in de zaak die 
tot het arrest van 21 maart 1985 geleid 
heeft (16). 

partij die de zaak in kort -geding bracht 
(17). 

Het ging daarbij zowel om zaken 
waarin gevraagd werd aan het bestuur 
een verbod op te leggen, als om zaken 
waarin gevorderd werd aan dat bestuur 
een bevel te geven. 

W eliswaar bestaat er in de recht
spraak een strekking om de bevoegdheid 
van de rechter in kort geding te beper
ken tot de gevallen waarbij een « admi
nistratieve feitelijkheid » werd begaan, 
hetgeen erop neerkomt het bestaan van 
een rechtstoestand te ontkennen (18). 

Tegen die stelling · werd · evenwel de 
kritiek geoefend dat voormeld begrip 
overbodig, zoal niet ,onjuist was, omdat 
de overheid zich meestal op een recht 
beroept om haar optreden te verantwoor
den en het op 's rechters weg ligt na te 
gaan of die aanspraak al dan niet aan
neembaar voorkomt. Er zou dus steeds 
een toetsing naar recht bestaan - wat 
overigens normaal tot de taak van de 
rechter behoort - en niet minder op be
stuurlijk vlak dan op andere (19); dit 
brengt mee dat, als de rechter vaststelt 
dat het ingeroe;Pen recht niet bestaat of 
door nietigheid is aangetast, hij zal wei
geren het in aanmerking te nemen, zoals 
art. 107 van de Grondwet hem oplegt 
(20}. 

Uit dit alles komt evenwel te blijken 
dat de rechter in kort geding, die uit
spraak te doen heeft over een geschil dat 
berust op de regels van het administra
tief recht, m'et die regels rekening dient 
te houden. 

16. In dit verband is de jurisprudentie 
van de Raad van State bijzonder leerrijk 
en ten deze des te meer, daar eiseres 
zich op die jurisprudentie. beroept om 
aan te tonen dat zij een subjectief recht 

15. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor bezit dat haar in staat stelt een rechtsbe-
administratiefrechtelijke geschillen. scherming in kort geding_ te bekomen. 

Een onderzoek van de tab;ijke admi- Ik zou die jurisprudentie hier even wil-
nistratiefrechtelijke zaken die tot dusver len onderzoeken om na te gaan of zij af
in kort geding werden behandeld, wijst wijkt van de beginselen die we daarnet 
evenwel uit dat die zaken veelal verband onder de loep-hebben genomen, wanneer 
hielden met subjectieve rechten van de het om een vordering gaat die voor een 
-----------------1 gerecht van de Rechterlijke Macht wordt 

ingesteld, t.w. enerzijds het bestaan van 
(14) VAN HoUTI'E, BeginseJen van het BeJ-1-----------------

gisch beJastingrecht, 3e druk, 1979, nr, 35 en 
vlg. 

(15) Zie de conclusie van advocaat-generaal 
Velu, arrest van 21 maart 1985, A.R nr. 7189 
(A.C., 1984-85, nr. 445). 

(16) Cass., 21 maart 1985, A.R. nr. 7189 
(A.C., 1984-85, nr 445). 

(17) Zie o.m. de studie van LINDEMANS, Joe. 
cit., . kol. 209 en vlg. : 

(18) en (19) Zie LINDEMANS, Joe. cit., ko\. 221; 
FLAMME M.A., « Pour un controle juridictionnel 
plus efficace de !'administration », J.T., 1972, 
biz. 419 en vlg.; BAERT, Joe. cit., blz. 124. 

(20) FLAMME, Joe. cit., blz. 420 en vlg. 
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een subjectief recht, m.a.w. een juridisch 
beschermd belang, anderzijds het be
staan van het zoeven beschreven vereis
te van een processueel belang. 

Wij zullen daarna onderzoeken in hoe
verre de regels van het administratief 
rech t, zoals zij door de Raad van State 
worden uitgelegd en toegepast, een in
vloed moeten uitoefenen op de ontvanke
lijkheid van de vorderingen die in kart 
geding worden ingesteld. 

17. De Raad heeft reeds enkele arres
ten gewezen waarbij het probleem gere
zen is. De feitelijke onistandigheden die
n:en echter voor elk geval wei omschre
ven te worden. 

In het arrest van 16 mei 1958, i.z. 
V.Z.W. « Confederation beige des societes 
de pecheurs a la lignEl » (21), heeft de 
Raad, hoewel hij de recj.enen van zijn be
slissing niet opgeeft, beslist dat die vere
niging er belang bij had een koninklijk 
besluit, waarbij een rivier niet bevaar
baar wordt verklaard, te doen vernieti
gen, omdat dit besluit tot gevolg heeft 
dat aileen de oevereigenaars het visrecht 
hebben. 

De V.Z.W. trad dus op voor de col
lectieve belangen van haar !eden, de 
hengelaars. Er was bijgevolg geen eigen 
recht van de vereniging in het geding, 
doch haar !eden beriep~n zich op een ei
gen recht, nl. het visrecht in bevaarbare 
rivieren. 

Het arrest van 22 april 1975, i.z. V.Z.W. 
Nationaal Christelijk Middenstandsver
bond - Gewest Deinze t. Gemeente Eke , 
(22), had betrekking op de vordering 
ingesteld door die vereniging; ten einde 
vernietiging te verkrijgen van een bouw
vergunning die aan e(m groothandelaar 
was toegekend. De !eden van de vereni
ging waren kleinhandelaars die beweer
den benadeeld te worden door het optre
den van de groothandelaar; daarom wen
sten zij te voorkomen dat die groothan
delaar zijn zaak in de kom der gemeente 
zou vestigen. Oak hier zijn het dus de 
collectieve maar teverts persoonlijke be
langen van de !eden der groepering die 
door de vereniging worden waargeno-
mert. · 

Met het arrest van u· februari 1977, 
i.z. « A.S.B.L. Association pour la preser
vation de l'environnement de Nivelles et 

environs » (23), werd uitspraak gedaan 
over een vordering tot nietigverklaring 
van een provinciebesluit waarbij het ex
ploiteren van snelheidswedstrijden met 
motorrijtuigen werd toegelaten. De vere
niging beriep zich op haar statuten, lui
dens welke de vereniging tot doel heeft 
« de wettelijke beroepen in de hand te 
werken ... om de inwoners van Nijvel en 
omgeving ... te verdedigen tegen iedere 
aanranding en vorm van activiteit die de 
normale hinder van nabuurschap over
schrijdt ... ». 

Hier komt het algemeen belang van de 
gemeentelijke samenleving aan bod. De 
vordering werd door de Raad van State 
ontvankelijk verklaard. 

Belangwekkend is het arrest van 9 ja
nuari 1980 (24), i.z. Bond Beter Leefmi
lieu en Van de Biest. 

In die zaak heeft de Raad van State 
beslist dat de verzoekende partij een 
overkoepelende vereniging is, gevormd 
uit vijfendertig verenigingen zonder 
winstoogmerk die, ieder op haar eigen 
gebied, zich bezighouden met deelas
pecten van het leefmilieu; dat die ver
enigingen verspreid zijn over het ganse 
land; dat hieruit volgt dat de Bond inza~ 
ke bescherming van het leefmilieu onbe
twistbaar representatief is; dat de Bond 
aan zodanige representativiteit het wet
telijk vereiste, inzonderheid . een speci
fiek collectief belang, ontleent om de ver
nietiging van de door hem bestreden 
bouwvergunning te vorderen in zoverre 
die vergunning het leefmilieu verstoort. 

De Raad van State willigt de vordering 
in en beslist dat de bouwvergunning tot 
het oprichten van een complex langs de 
autosnelweg Brussel-Oostende door nie
tigheid aangetast is en dus dient te wor
den vernietigd. 

In het arrest van 20 januari 1981 (25), 
Bond Beter Leefmilieu - Interenvironne
ment t. Gemeente De Panne, wordt het 
onderscheid gemaakt tussen belang en 
kwaliteit. Er werd met name beslist dat 
« uit het feit dat een vereniging in wer
kelijkheid zelf haar opdracht en daarom 
haar kwaliteit om op te treden bepaalt, 
volgt dat federaties van verenigingen 
geen kwaliteit hebben om op te treden 
voor de collectieve belangen die specifiek 
zijn voor een van de bij de federatie aan

------------------l gesloten verenigingen, aangezien de fe-
deratie door haar eigen aard zich zelf re-

(21) Nr. 6285, Verz. A.A.R.S., 1958,· biz. 439. 

(22) · Nr. 16984, Verz. A.A.R.S., 1975, biz. 389. 

(23) Nr; 18101, Verz. A.A.R.S., 1977, biz. 211. 

(24) Nr. 20021, Verz. A.A.R.S., 1980, biz. 23. 

(25) Nr. 20883, Verz. A.A.R.S., 1981, biz. 84. 
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presentativiteit ontzegt voor de belangen 
die specifiek zijn voor de aangesloten ver
enigingen ». 

De Raad leidt hieruit af dat de verde
ring van een federatie van verenigingen 
tot vernietiging van een bouwvergun
ning, die betrekking heeft op een perceel 
gelegen in het tot de belangen van een 
plaatselijke vereniging behorende ge
bied, niet ontvankelijk is, 

Bij het arrest van 10 maart 1981, i.z. 
V.Z.W. Comite Beter Leefmilieu Malle 
(26), wordt aileen over de ontvankelijk
heid van de vordering uitspraak gedaan. 

Desaangaande beslist de Raad dat de 
fundamentele (grondwettelijke) « vrij
heid tot gevolg heeft dat de vraag of be
paalde collectieve belangen effectief door 
enige vereniging zullen worden verde
digd, door wie en in welke vorm, een 
antwoord krijgt dat afhangt van het on
zeker initiatief van de betrokkenen zelf 
meer bepaald van het feit of zij cordele~ 
gelijklopende belangen te hebben die 
door hun gemeenschappelijke situatie 
bepaald worden, en bovendien of zij er 
werkelijk zijn kunnen toe komen om als 
een vertegenwoordigende vereniging op 
te treden en die in stand te houden. 
Zulks betekent dat de particulieren der
halve zelf door het vaststellen van de 
statuten van een door hen opgerichte ver
niging de grenzen van hun solidariteit 
bepalen en daardoor ook aan de vereni
ging een engere of ruimere vertegen
woordigende funktie opdragen ». 

De Raad legt dus de klemtoon op het 
bestaan van collectieve belangen, die in 
feite de gelijklopende belangen van de 
!eden van de vereniging zijn. Wij zullen 
dit hierna nader onderzoeken. 
. Het arrest van 11 september 1981 (27) 
m zake V.Z.W. W. t. Vlaams Gewest is 
wel het meest kenschetsende op het ge
bied dat ons hier aanbelangt. Het ging 
o~ een vereniging zonder winstoogmerk 
d1e een beroep had ingediend tegen een 
bouwvergunning welke betrekking had 
op het domein Eikendael, gelegen te 
Brasschaat. 

De Raad besliste ter zake dat « wordt 
aangenomen dat verenigingen kunnen 
optreden ter bescherming van het alge
meen belang; dat de zorg voor het Jeef
milieu .. een zaak van algemeen belang 
is en dat voor dit belang kan worden op
getreden door de verenigingen die zich 

(26) Nr. 21012, Verz. A.A.R.S., 1981, blz. 361. 

(27) R. W., 1981-1982, kol. 1876 en vlg. 

voor de bescherming van het milieu in
zetten en die gemotiveerd zijn door 
idetHe collectieve belangen, eerder dan 
door eigen belangen; dat de erkenning 
van het bestaan van collectieve belan
gen, die moeten worden onderscheiden 
van de individualiseerbare belangen van 
de !eden van een groep, de erkenning 
heeft meegebracht van het recht dat die 
groep heeft om voor die collectieve be
langen op te treden, ook voor de rechter 
indien de vertegenwoordigende organisa: 
tie op d~. bij ?aar juridisch natuur pas
sende WlJze m het proces is opgetre
den ». 

Het arrest voegt eraan toe dat • de ver
eniging effectief moet kunnen be
schouwd worden als een organisatie die 
re_Presentatief is voor de groep voor 
w1ens belan~en _zij wil opkomen », en 
verder dat h1ermt volgt « dat particulie
ren gerechtigd worden zichzelf, maar 
dan enkel in vereniging, de investituur 
te geven om zich met de verdediging van 
collectieve belangen van een bepaalde 
groep te belasten », Het arrest bepaalt 
dan nog hoe de vereniging als' represen
tatief voor de groep mag worden be
schouwd. 

Hier heeft men derhalve duidelijk te 
maken met de stelling dat de vereniging 
uitsluitend in het algemeen belang mag 
optreden. Dat belang staat volledig los 
van de individualiseerbare belangen van 
de !eden der vereniging. 

In het arrest van 5 juli 1983, in zake 
V ~.W. Verbond der P.V.V.-Jongeren t. 
Mmister van Onderwijs (28), wordt eens 
te m~er een beroep gedaan op het onder
schel~ .tussen kwaliteit en belang. De 
veremgmg vorderde de vernietiging van 
een koninklijk besluit betreffende het se
cundair onderwijs. 

Dienaangaande oordeelt de Raad dat 
de verzoekende partij niet kan geacht 
worden, met betrekking tot het moreel 
belang ter verdediging waarvan zij dit 
geding heeft aangespannen, te behoren 
tot wie kwaliteit heeft om voor de rech
ter voor dat belang op te komen. 

De Raad verklaart dit hierdoor dat 
vereist is dat het belang waarop d~ be
s~eden beslissing inwerkt, overkomt als 
Zljnde het belang dat de verzoekende 
partij in de door haar verklaarde hoeda
nigheid in redelijkheid als een eigen be
lang mag beschouwen. Zulks volgt uit ar
tikel 19 van de wet op de Raad van 
State, dat door de Raad een richtlijn 

(28) R. W., 1984-1985, kol. 465. 
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wordt geheten die ertoe leidt bij analogie 
het specialiteitsbeginsel toe te passen en 
alzo als voorwaarde voor bet erkennen 
van de bevoegdheid van een derge!ijke 
vereniging om ontvankelijk een annula
tieberoep in te stellen, te vereisen dat uit 
de overeenkomst die tussen de leden van 
de vereniging het samenwerkingsver
band legt, overtuigend b!ijkt dat de 
werkzaamheid welke de leden in vereni
ging ontwikkelen, overeenkomstig haar 
bestaansreden, direct en specifiek ge
richt is op de bevordering of de vrijwa
ring van het aspect van het algemeen be
lang waarop ook de bestreden bes!issing 
betrekking heeft of inwerkt. Vereist is 
dan natuurlijk ook dat de realiteit van 
die werkzaamheid met betrekking tot 
dat aspect van het algemeen belang als 
gebleken kan worden beschouwd. 

De Raad ontzegt dus aan de eisende 
vereniging kwaliteit om voor het alge
meen belang dat zij ter zake beoogt, op 
te treden. 

Het laatste arrest dat ik bier nog even 
wens te vermelden is dat van 10 juli 1984 
(29). Het ging om de V.Z.W. Koninklijke 
Federatie van Belgische Notarissen die 
opkwam tegen een koninklijk besluit tot 
goedkeuring van een gemeenteraadsbe
sluit waarbij werd besloten dat de ver
koopakte van onroerende goederen zou 
worden verleden voor de burgemeester, 
bijgestaan door de gemeentesecretaris. 

De Federatie viel dat besluit aan om
dat zij meende dat aldus afbreuk werd 
gedaan aan bet monopolie van de nota
rissen om akten inhoudende overdracht 
van onroerende goederen te verlijden. 

Het arrest beslist dat bet bestreden 
besluit de belangen van een niet te bepa
len aantal niet te individualiseren perso
nen schaadt; dat voor die belangen kan 
worden opgekomen door een vereniging 
(bier de Federatie) waartoe die poten
tieel benadeelde personen behoren. 

18. Bij het onderzoek van die arresten 
van de Raad van State komen verschei
dene belangrijke punten centraal te 
staan. 

In meerdere zaken die door de Raad 
werden beslecht, kwam de vereniging 
telkens op ter verdediging van de col
lectieve, doch tevens meestal persoon
!ijke belangen van haar !eden. Dit was 
niet noodzakelijk het algemeen belang. 
De collectieve belangen van de leden van 
een vereniging zonder winstoogmerk 
kunnen immers in strijd zijn met het al-

(29) R. W., 1984-1985, kol. 545. 

gemeen belang. Wanneer een groepering 
vun kleinhandelaars zich verzet tegen de 
inplanting van een groothandelsbedrijf, 
dan verdedigen zij hun eigen belangen, 
maar niet noodzakelijk het algemeen be
lang. Dit was ook bet geval met de fede
ratie van notarissen en misschien ook · 
met de vereniging van de hengelaars. 

Anders was het met de belangen van 
de inwoners van de stad Nijvel, die te Iij
den kunnen hebben van bet overdreven 
lawaai dat wordt veroorzaakt door rijtui
gen die aan een snelheidswedstrijd deel
nemen. 

Dit brengt mee dat vo!gens die uitspra
ken een vereniging met rechtspersoon
Iijkheid voor de collectieve belangen van 
haar !eden mag opkomen. De eiser heeft 
zich niet op een persoonlijk belang te be
roepen. Hij mag een anders belangen of, 
beter gezegd, een anders rechten doen 
gelden. 

In dit laatste opzicht echter wordt niet 
duidelijk gesteld of de personen voor 
wier collectieve belangen wordt opgetre
den, zich al dan niet op een « recht , be
roepen. 

De mogelijkheid om voor andermans 
rechten of belangen op te treden, wordt 
evenwel beperkt doordat geilist wordt 
dat de optredende vereniging luidens 
baar statuten kwaliteit bezit. De statuten 
bepalen maar beperken ook het doel van 
de vereniging. Deze beeft bijgevolg geen 
kwaliteit wanneer zij buiten haar doel
stellingen optreedt (arrest nr. 20883 van 
20 januari 1981 en arrest nr. 21012 van 
10 maart 1981, voormeld). 

Bovendien moet er ook blijken dat de 
werkzaamheid welke de !eden in vereni
ging ontwikkelen, in overeenstemming 
met haar bestaansreden, direct en speci
fiek gericbt is op de bevordering of de 
vrijwaring van bet aspect van bet alge
meen belang waarop de bestreden beslis
sing betrekking beeft of inwerkt. 

De vereniging mag dus niet voor on
verscbillig welk belang optreden. Niet 
slecbts baar statuten, maar evenzeer de 
werkelijke werkzaamheden die de !eden 
in de vereniging aan de dag leggen, zijn 
doorslaggevend voor de ontvankelijkheid 
van de vordering. 

Die uitspraken komen dus bierop neer 
dat, om een vordering voor de Raad van 
State in te stellen, bet niet vereist is dat 
de eiser van een subjectief recht doet 
blijken, d.w.z. geen eigen wettelijk be
schermd belang hoeft in te roepen. Die 
stelling komt bijzonder duidelijk .tot ui-
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ting in bet arrest betreffende het domein 
Eikendael te Brasscbaat. 

Gelet ecbter op het vrij beperkt aantal 
arresten van de Raad van State, die deze 
uiterste stelling huldigen, mag de vraag 
worden gesteld of die stelling valt te be
schouwen als beborende tot de grondsla
gen van het administratief recbt. 

Nocbtans lijken die uitspraken wel in
derdaad te eisen dat de partij die op
treedt een belang bij de vordering moet 
bebben. Voor een vereniging met recbts
persoonlijkheid bestaat dat belang in bet 
verwezenlijken van baar doelstellingen, 
o.m. bet waarnemen van de collectieve 
belangen van haar !eden. . 

Het belang dat aldus in aanmerking 
wordt genomen, sluit eerder aan bij bet 
processueel begrip, zoals dit in de artike
len 17 en 18 van bet Gerecbtelijk Wet
hoek en voorts ook in artikel 19 van de 
gecoi:ird. wetten op de Raad van State is 
neergelegd. In bet arrest van 5 juli 1983 
wordt trouwens naar de laatstgenoemde 
bepaling verwezen, als zijnde een di
rectieve voor de Raad. 

Niettemin moet erop gewezen worden 
dat, luidens artikel 18 van bet Gerechte
lijk Wetboek, bet belang dadelijk moet 
zijn, d.w.z. dat er voor de eiser een be
dreiging van een eigen recbt aanwezig 
is. Uit sommige van de aangebaalde ar
resten van de Raad van State blijkt inte
gendeel, zoals zoeven werd opgemerkt, 
dat dit vereiste volstrekt ontbreekt. In
boudelijk is dat belang zeer vaag en dit 
wordt in feite volledig aan 's Raads oor
deel overgelaten. 

Of in dit opzicbt de Raad van State 
bet belang op dezelfde manier beoordeelt 
wanneer de vordering wordt ingeleid 
door een alleenstaande persoon of zelfs 
door een kleine groep personen, dan wel 
door een vereniging zonder winstoog
merk die met bet oog op een bepaald 
doel werd opgericbt, is ons niet duidelijk. 
Was dit niet het geval, dan zou men al
leszins de criteria moeten kennen die 
daarbij worden gehanteerd, tenzij hier 
het vraagstuk van de representativiteit 
aan bod komt. Het gevaar voor arbitraire 
beoordeling is niet denkbeeldig. 

19. In hoeverre zijn nu die arresten 
van de Raad van State van belang voor 
de beoordeling van de rechtsmacht van 
de recbter in kort geding? 

Er moet m.i. een belangrijk onder
scheid worden gemaakt : 

In de zaken die voor de Raad van Sta
te worden ingeleid is de tegenpartij het 

overheidslichaam waarvan de beslissing 
wordt bestreden. 

In de zaken die in kort geding aanhan
gig worden gemaakt, is dit niet steeds 
het geval. Hier kunnen twee toestanden 
voorkomen: 

a) ofwel is het dezelfde autoriteit 
waartegen het kort geding wordt inge
leid, ten einde de uitvoering van de be
streden bestuurlijke beslissing voorlopig 
te doen schorsen. 

Dit zou het geval zijn indien een per
soon (natuurlijke of rechtspersoon) een 
vordering instelt voor de Raad van State 
tot vernietiging van een beslissing be
treffende de aanleg van een openbare 
weg die aanzienlijke schade berokkent 
of kan berokkenen aan een natuurreser
vaat. In kort geding vraagt die persoon 
dat aan het Bestuur bevel wordt gegeven 
de uitvoering van de beslissing te schor
sen. 

Een soortgelijk vraagstuk wordt thans 
geregeld - evenwel op een andere ma
nier - in zake vreemdelingenverkeer. 
Artikel 70 van de wet van 15 december 
1970 kent de Raad van State bevoegd
heid toe om te beslissen dat, in afwach
ting van de rechtspraak ten gronde, de 
uitvoering van de bestreden beslissing 
zal worden geschorst. Hier is het kort 
geding dus uitgesloten. De vordering 
wordt echter door een persoon die een 
eigen subjectief recht inroept, gericht te
gen de autoriteit wier beslissing ten 
gronde wordt bestreden; 

b) ofwel wordt het kort geding inge
steld tegen een derde die geen partij 
voor de Raad van State is, ten einde de
ze verbod op te laten leggen de bestuurs
beslissing, waarvan de vernietiging 
wordt gevorderd, tot eigen doeleinden 
aan te wenden. 

Dit is ten deze het geval: de vordering 
voor de Raad van State strekt ertoe de 
beslissing van de overheid die de bouw
vergunning heeft verleend, te doen ver
nietigen, doch het kort geding heeft tot 
doel aan de persoon, hier de gemeente 
Anderlecht, die de bouwvergunning heeft 
bekomen, verbod op te leggen bet werk 
uit te voeren voordat de Raad van State 
uitspraak heeft gedaan. Het kan begrij
pelijkerwijze zeer lang duren eer die uit
spraak valt. 

Een soortgelijke situatie deed zicb 
voor in de zaak die met 's Hofs arrest 
van 19 november 1982 werd beeindigd. 
De V.Z.W. wou aan de N.V. Sipedic ver· 
bod doen opleggen de bouwvergunning 
die zij bekomen had, uit te voeren. 

-· 1 
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20. Dit onderscheid is van overwegend 
belang. In het sub a bedoelde geval wor
den de subjectieve rechten van derden 
niet rechtstreeks in het geding betrok
ken, hoewel zij bij vernietiging van de 
bestuursbeschikking we! geschaad kun
nen worden. Dit doet dan andere proble
men van aansprakelijkheid van de over
heid rijzen. 

In bet geval b integendeel komt een 
subjectief recht rechtstreeks voor de 
rechter in kart geding aan de orde : bet 
recht van de partij die zich op de bestre
den bestuursbeslissing beroept. 

In dit geval betreft bet geen !outer ad
ministratiefrechtelijk geschil meer. Men 
heeft te maken met een burgerrechtelijk 
geschil, althans ten opzichte van de der
de tegen wie de vordering wordt gericht 
en wiens rechten ter discussie komen, 
met weliswaar een administratiefrechte
lijke bodem. 

Indien de eiser een eigenschade aan
voert, dan bestaat er uiteraard geen pro
bleem, vermits hij dan vanuit een eigen 
subjectief recht ageert. Talrijke beslis
singen in kart geding stellen overigens 
de schademogelijkheid of -omvang als 
vereiste voor de ontvankelijkheid. In fei
te nemen zij zodoende de nogelijkheid 
van bet bestaan van een subjectief recht 
a an. 

Maar weegt bet feit dat de eiser enkel 
de onwettigheid van de bestuurlijke be
slissing aanvoert en bijgevolg geen eigen 
recht doet gelden op tegen bet subjectief 
recht waarop de verweerder zich be
roept? 

Het geding dat de rechter in kart ge
ding te beslechten krijgt, heeft niet tot 
grondslag de rechtsverhouding die voor 
de Raad van State wordt ingeroepen. 

Terwijl, luidens de reeds besproken ar
resten van de Raad van State, de eiser 
die voor de Raad opkomt, geen eigen 
recht hoeft in te roepen en slechts van 
een processueel belang. moet doen blij
ken, waarvan de inhoud nogal vagelijk 
omschreven wordt, treedt de eiser in 
kort geding op tegen een derde met wie 
hij geen enkele rechtsverhouding heeft 
en tegen wie hij geen enkel eigen recht 
kan doen gelden. 

De eiser ageert in kart geding, omdat 
hij oordeelt dat bet uitvoeren door de 
derde van bet recht dat hij in de bestre
den beschikking put, tot gevolg zal heb
ben dat de vernietiging van de bestreden 
beschikking geen nut meer zal opleve· 
ren. 

21. Hier komen wij precies bij een be
langrijk aspect van het probleem : veron
dersteld wordt dat de derde zijn recht 
ten uitvoer brengt (ten deze dat hij bet 
werk laat verrichten waarvoor hij een 
bouwvergunning bekomen heeft), en dat 
achteraf de beschikking wordt vernie
tigd. De derde treft uiteraard geen enkel 
verwijt. Hij heeft geen fout hegaan. Wat 
zijn dan de gevolgen van de vernietiging 
voor die derde? In wiens bevoegdheid 
ligt bet die gevolgen ten opzichte van die 
derde te doen gelden? 

Is bet denkbaar dat de eisende vereni
ging de tenuitvoerlegging van bet arrest 
van de Raad van State zou bewerkstelli
gen, hoewel die tenuitvoerlegging voor 
de derde eventueel aanzienlijke schade 
kan veroorzaken? Neemt de vereniging 
bier niet de plaats in van de Uitvoerende 
Macht, door welk orgaan deze ook mage 
handelen (Staat, gewest, provincie, ge
meente)? 

Maar als de vereniging niet bevoegd is 
om die tenuitvoerlegging te vorderen, 
waarom zou men haar dan bet recht toe
kennen om in kart geding de schorsing 
van de uitvoering van de bestreden be
schikking te vorderen? 

Overigens, ook die schorsing kan aan
zienlijke schade veroorzaken. 

En in dit verband rijst dan de vraag of 
en door wie die schade vergoed kan wor
den. 

Neemt men immers aan, zoals eiseres 
volhoudt, dat zij een recht heeft om een 
vordering tot vernietiging voor de Raad 
van State in te stellen, dan !evert bet in
stellen van die vordering niet noodzake
lijk een fout op en dan is de vordering in 
kart geding niet onvermijdelijk roeke
loos. 

Men ziet dus in dat wat de derde be
treft de behandeling van de zaak in aile 
opzichten in een slop geraakt, een situa
tie die meestal te zijnen nadele zal uit
draaien. 

Ik wens eraan toe te voegen dat de re
geling van bet vraagstuk niet anders zou 
zijn indien aan de Raad van State 
bevoegdheid zou worden toegekend om 
de schorsing van de uitvoering van de 
voor hem bestreden beschikking te beve
len. 

22. Uit het onderzoek van deze twee, 
voor mijn gevoelen, belangrijke aspecten 
van het vraagstuk, zoals het voor de 
Raad van State wordt gesteld, meen ik 
thans te mogen besluiten, in verband 
met de rechtspleging in kart geding, dat 
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hoezeer ik er ook van overtuigd ben dat 
wanneer de voorzitter in kort geding in 
bestuurlijke zaken optreedt, hij de regels 
en de rechtsbeginselen van het bestuurs
recht moet toepassen, zulks nochtans 
niet inhoudt dat afgeweken mag worden 
van de regels van de burgerlijke rechts
pleging, luidens welke de eiser, ener
zijds, een eigen recht tot staving van 
zijn eis moet doen gelden, hetgeen 
meestal weergegeven wordt met de uit
drukking « een persoonlijk en recht
streeks belang », anderzijds, van een da
delijk belang moet doen blijken, d.w.z. 
moet aantonen dat zijn recht alleszins 
ernstig wordt bedreigd. 

Dit moet zeker het geval zijn wanneer 
voor de rechter in kort geding een derde 
wordt betrokken, wiens rechten ter dis
cussie komen, zodat van dan af het ge
ding geenszins meer van louter bestuur
lijke aard is. 

Dit is nu juist het geval dat zich ten 
deze voordoet. 

• • 

23. Zo kan ik tenslotte het onderzoek 
van het bestreden arrest en van het enig 
middel tot cassatie aanvatten. 

Het arrest verwijst eerst naar de alge
mene regel, nl. dat de vordering niet kan 
worden toegelaten dan voor zoveel eise
res een eigen belang doet gelden, d.i. een 
belang dat persoonlijk en rechtstreeks is; 
het arrest sluit het algemeen belang uit
drukkelijk uit. 

Het arrest beslist vervolgens dat het 
verbreken van het biologisch evenwicht 
van het leefmilieu geen belangenkren
king oplevert waardoor aan de zijde van 
eiseres schade kan ontstaan waarvan zij 
herstel kan vorderen en dat het niet als 
rechtstreeks en persoonlijk belang kan 
worden ingeroepen. 

Het arrest beslist dus dat eiseres geen 
wettelijk belang bezit, enerzijds, omdat 
hier geen rechtstreeks en persoonlijk be
lang aan de orde is, anderzijds, omdat 
het niet gaat om de krenking van een 
belang waardoor eiseres schade zou lij
den. 

24. In het eerste onderdeel doet eiseres 
gelden dat in kort geding het belang, zo
als bepaald in artikel 17 van het Gerech
telijk Wetboek, niet beoordeeld kan wor
den ten aanzien van het nut dat eiseres 
uit een mogelijke vordering m.b.t. de 
zaak zelve kan halen. Het vergoeden van 
schade kan enkel relevant zijn ten aan-

zien van de beoordeling van het belang 
van de eiser bij ·een vordering over de 
zaak zelf; de vordering in kort geding 
heeft niet de vergoeding van een schade 
tot onderwerp. 

Beide aspecten van het belang, zoals 
door het arrest belicht, komen in feite op 
hetzelfde begrip « belang » neer. Wan
neer het arrest beslist dat eiseres geen 
krenking van een belang aanvoert waar
door zij schade zou lijden, dan bedoelt 
het dat, indien eiseres schade zou lijden, 
zij in dat geval een eigen subjectief 
recht zou inroepen. Dit is tevens de 
draagwijdte van de beslissing dat eiseres 
geen rechtstreeks en persoonlijk belang 
doet gelden. 

Nu kan ik wel aannemen dat voor de 
rechter in kort geding het belang waar
van de eiser moet doen blijken, niet uit
sluitend bestaat in de schade die de par
tij voor de feitenrechter kan doen 
gelden. Het is genoeg dat de partij voor 
de rechter in kort geding aantoont dat 
het recht dat hij voor de feitenrechter 
doet of zal doen gelden, een degelijk ge
fundeerd recht is. Daarin bestaat trou
wens zijn rechtstreeks en persoonlijk be
lang. De rechter in kort geding mag 
trouwens niet verder gaan. Hij mag niet 
in de beoordeling van de inhoud der 
zaak zelve treden. 

De draagwijdte van het arrest reikt 
dus niet verder dan de beoordeling van 
het vereiste dat eiseres een subjectief 
recht moet inroepen, hetgeen zij ten de
ze niet doet. 

Het eerste onderdeel kan derhalve niet 
slag en. 

25. Het tweede onderdeel voert een ge
brek aan motivering aan. Het arrest zou 
niet hebben geantwoord op de stelling 
van eiseres dat zij een subjectief recht 
heeft om zich tot de annulatierechter te 
wenden lm om bij de bevoegde adminis
tratieve autoriteiten aan te dringen op 
het nemen van maatregelen die tege
moet komen aan haar statutaire zorg; de 
vordering in kort geding had geen ander 
doel; het belang bij een vordering in kort 
geding, ter vrijwaring van een eigen 
recht, is een persoonlijk en rechtstreeks 
belang, zij het dat dit eigen recht met al
gemene belangen verbonden kan wezen. 

Het arrest heeft echter ultdrukkelijk 
beslist dat eiseres slechts mag optreden 
voor zover zij hierbij een eigen belang 
doet gelden, d.i. een belang dat persoon
lijk en rechtstreeks is; dat zij zich niet 
kan beroepen op een algemeen belang 
en dus niet op haar activiteiten ter ver-

,------
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dediging van de leefgemeenscbap te 
Neerpede. 

Het voegt eraan toe, zoals reeds werd 
gezegd, dat bet verbreken van bet biolo
giscbe evenwicbt van bet leefmilieu ter 
plaatse geen krenking is van een belang 
waardoor bij de gei:ntimeerde een scbade 
kan ontstaan. Het arrest verklaart dit 
verder. 
· En bet besluit dat, waar eiseres in ge-

1 breke blijft een eigen belang te doen . 
gelden, baar vordering ontoelaatbaar is. ' 

Het arrest beeft dus impliciet maar ze
ker de stelling van eiseres verworpen, 
waar zij betoogde een eigen subjectief 
recbt te bebben, nl. bet recbt om zicb tot 
de annulatierecbter te wenden ten einde 
maatregelen te doen treffen die tege
moet komen aan baar statutaire zorg. 
Het arrest beslist dat bet enkele inroe
pen van bet algemeen belang van de 
Neerpedenaars niet volstaat om een vor
dering in kort geding, ter vrijwaring van 
zulk algemeen belang, ontvankelijk te 
verklaren. Hiermede verwerpt bet arrest 
de stelling dat die vordering een eigen, 
subjectief recbt uitmaakt. 

Het tweede onderdeel mist derbalve 
feitelijke grondslag. 

26. Het derde onderdeel boudt precies 
verband met bet vraagstuk van bet door 
eiseres ingeroepen subjectief recbt. Ver
onderstellend dat bet arrest zou bebben 
beslist dat bet door eiseres ingeroepen 
recbt voor baar recbtstreeks een per
soonlijk belang vormt, werpt zij op dat 
dit antwoord een scbending van artikel 
17 van bet Gerecbtelijk Wetboek en te
vens van artikel 14 van de gecoordineer
de wetten op de Raad van State van 1973 
oplevert. 

Eiseres voert aan dat zij bij de Raad 
van State een beroep mag instellen tot 
nietigverklaring van een bouwvergun
ning, met toepassing van artikel 14 van 
voormelde wetten, en dat dit recbt van 
toegang tot de administratieve recbter 
een subjectief recbt uitmaakt, dat ecbter 
denkbeeldig zou zijn, indien zij in af
wacbting van bet arrest van de Raad, 
geen vordering in kort geding mag in
stellen om bet werk voorlopig te doen 
opscborten. 

Doordat bet arrest de vordering van 
eiseres niet ontvankelijk beeft verklaard, 
zou bet zodoende bet recbt van eiseres 
om zicb tot de Raad van State te wen
den, bebben miskend. Het zou eveneens 
bet begrip belang dat in artikel 17 van 
bet Gerecbtelijk Wetboek voorkomt, beb
ben miskend. 

We bebben reeds aangetoond dat in ar
tikel 17 van bet Gerecbtelijk Wetboek 
bet begrip belang een processuele in
baud beeft en dat dit begrip enkel bete
kent dat er ernstige redenen zijn om te 
vrezen dat bet recbt van de eiser mis
kend zal worden. 

Dit is niet de betekenis die zowel eise
res als bet arrest ten deze aan dit begrip 
geven. 

De enige vraag die bier ter sprake 
komt, is te weten of eiseres zicb al dan 
niet op een eigen recbt beroept, welk ei
gen recbt door verweerster bedreigd zou 
worden. 

Juist op die vraag is bet dat bet arrest 
ontkennend antwoordt. 

Welnu, maakt de vordering die eiseres 
beweert voor de Raad van State in te 

· mogen stellen, een eigen recbt van eise
res uit? 

Zoals reeds werd opgemerkt bestaat er 
geen recbtsvordering zonder recbt, tenzij 
wat bet openbaar ministerie betreft. 

Eiseres moet dus eerst bewijzen dat 
zij een eigen recbt, een subjectief recbt 
bezit en dat daaruit een rechtsvordering 
ontstaat. De rechtsvordering zit aan bet 
recht zelf vast. 

Eiseres wil ecbter de recbtsvordering 
afzonderlijk beoordelen, maar ontkent 
niet dat die recbtsvordering met algeme
ne belangen verbonden is. 

Dit is nu precies de kern van bet 
vraagstuk : vermits dit algemeen belang 
niet baar eigen goed is en iedereen 
daarop aanspraak kan maken, volgt 
noodzakelijk ook dat bet instellen van 
een beroep bij de Raad van State met 
bet oog op dat algemeen belang niet ei
gen is aan eiseres. Elke enkeling, elke 
burger, elke vereniging bescbikt over de
zelfde « recbtsvordering ». Dit bewijst 
reeds dat bet instellen van zulke verde
ring geen eigen recbt van eiseres uit
maakt. Die recbtsvordering is geen sub
jectief recht. 

Dit aspect van bet vraagstuk treedt 
des te scberper in bet licht, daar de vor
dering in kort geding door eiseres wordt 
ingesteld tegen een persoon met wie zij 
geen enkele recbtsverbouding beeft, en 
daar de recbten van die persoon zeer 
ernstig door baar vordering aangetast 
kunnen worden. Eiseres kan tegen die 
persoon geen enkel recbt doen gelden 
dat de voorrang kan krijgen op de eigen 
recbten welke bedoelde persoon kan 
doen gelden. 
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Het arrest heeft derhalve terecht be
slist dat eiseres zich op geen eigen recht 
beroept, zodanig dat haar vordering niet 
ontvankelijk is. 

Het derde onderdeel kan derhalve niet 
slag en. 

Ik concludeer tot verwerping van de 
voorziening. 

ARREST 

(A.R. nr. 4651) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 17, 584, 1039 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 14 van de wet
ten op de Raad van State, gecoordineerd 
op 12 januari 1973, en 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
vordering van eiseres ontoelaatbaar ver
klaart, op grand onder meer : dat de vor
dering van eiseres slechts kan worden 
toegelaten voor zover zij hierbij een ei
gen belang doet gelden, hetzij een be
lang dat persoonlijk is en rechtstreeks; 
dat zij zich niet kan beroepen op een al
gemeen belang en dus niet op haar acti
viteiten ter verdediging van de leefge
meenschap te Neerpede; dat het verbre
ken van het biologisch evenwicht van 
het leefmilieu ter plaatse geen krenking 
is van een belang waardoor in hoofde 
van eiseres een schade kan ontstaan, uit 
hoofde waarvan zij herstel kan vorderen; 
dat het evenmin ten titel van recht
streeks en persoonlijk belang kan wor
den ingeroepen, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechtsvor
dering weliswaar, naar luid van artikel 
17 van het Gerechtelijk W etboek, niet 
kan worden toegelaten, indien de eiser 
geen belang heeft om ze in te dienen; 
het belang bestaat in ieder materieel of 
moreel voordeel dat de eiser kan halen 
i.lit de door hem ingestelde vordering; het 
belang bij een vordering, waarbij aan de 
rechter gevraagd wordt om in toepassing 
van de artikelen 584 en 1039 van het Ge
rechtelijk Wetboek een voorlopige maat
regel te bevelen, niet kan beoordeeld 
worden ten aanzien van het nut dat de 
eiser uit een mogelijke vordering ten 
grande zou halen; de omstandigheid dat 

de krenking van een belang van de eiser 
geen schade kan doen ontstaan, uit hoof
de waarvan hij herstel kan vorderen, 
hoogstens relevant kan zijn ten aanzien 
van de beoordeling van het belang van 
de eiser bij een vordering ten grande, 
doch in geen geval ten aanzien van de 
beoordeling van diens belang bij een vor
dering in kort geding; de vordering in 
kort geding immers niet het herstel van 
een schade tot voorwerp heeft, zodat het 
arrest, dat de vordering van de eiseres 
tot de schorsing van bepaalde werken 
ontoelaatbaar verklaart, op grand dat 
• het verbreken van het biologisch even
wicht van het leefmilieu ter plaatse geen 
krenking is van een belang waardoor in 
hoofde van eiseres een schade kan ont
staan, uit hoofde waarvan zij herstel kan 
vorderen, (en) dat het evenmin ten titel 
van rechtstreeks en persoonlijk belang 
kan worden ingeroepen •, en aldus het 
belang van een vordering in kort geding 
beoordeelt aan de hand van een gegeven 
dat uitsluitend de grand van de zaak be
treft, de beperkte macht van de rechter 
in kort geding miskent (schending van 
de artikelen 584 en 1039 van het Gerech
telijk Wetboek), en eveneens het wette
lijk begrip van het belang bij een rechts
vordering miskent (schending van artikel 
17 van het Gerechtelijk Wetboek) en der
halve niet wettig verantwoord is; 

tweede onderdeel, de eiseres bij con
clusie inriep : dat zij een voorlopige 
maatregel vorderde, in afwachting van 
een uitspraak ten grande door een rech
terlijke instantie (Raad van State), res
pectievelijk een administratieve overheid 
(ministers belast met de rangschikking 
van landschappen); dat de eiseres een 
subjectief recht had om zich tot de annu
latierechter te wenden, Em om bij de be
voegde administratieve overheden aan te 
dringen op het nemen van maatregelen 
die tegemoet komen aan haar statutaire 
bekommernis; dat de vordering in kort 
geding dan ook geen ander doel had dan 
de effectiviteit van dit recht te verzeke
ren; dat het belang bij een vordering in 
kort geding, ter vrijwaring van een eigen 
recht in hoofde van een eisende vereni
ging, « persoonlijk en rechtstreeks » is, 
ook al is dit eigen recht verbonden met 
algemene belangen; het arrest de verde
ring van de eiseres ontoelaatbaar ver
klaart, wegens het ontbreken van een 
persoonlijk en rechtstreeks belang, zon
der te onderzoeken welke de incidentie 
is van het door de eiseres ingestelde an
nulatieberoep of van het door haar ge
steunde voorstel om het gehucht Neerpe-
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de als landschap te rangschikken, zodat 
het arrest, dat niet antwoordt op een bij 
conclusie ingeroepen middel, niet regel
matig gemotiveerd is (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, verenigingen die zich, 
zoals de eiseres, voor de bescherming 
van het leefmilieu inzetten, en die gemo
tiveerd zijn door idelHe, collectieve belan
gen, eerder dan door eigen belangen, bij 
de Raad van State een ontvankelijk be
roep tot nietigverklaring van een bouw
vergunning kunnen instellen, met toe
passing van artikel 14 van de wetten op 
de Raad van State, gecoordineerd op 12 
januari 1973; dit recht van toegang tot de 
administratieve rechter een subjectief 
recht van de verzoekende vereniging uit
maakt; dit door de rechtsorde erkende 
recht niet !outer theoretisch of illusoir 
kan zijn, doch integendeel concreet en 
effectief is; de verzoekende vereniging 
die, in afwachting van een arrest van de 
Raad van State, aan de rechter in kort 
geding een voorlopige schorsing van de 
werken vraagt, optreedt ter bevordering 
van de effectiviteit van een « eigen • 
recht, namelijk haar recht om bij de 
Raad van State een annulatieberoep in 
te stellen; die vereniging aldus een per
soonlijk en rechtstreeks nut haalt uit de 
bij de rechter in kort geding ingestelde 
vordering, en derhalve een persoonlijk 
en rechtstreeks belang heeft bij die vor
dering, in de zin van artikel 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat het arrest, 
dat de vordering van de eiseres tot de 
schorsing van bepaalde werken ontoe
laatbaar verklaart, wegens het ontbre
ken van een persoonlijk en rechtstreeks 
belang van de eiseres bij die vordering, 
niettegenstaande het {door het arrest 
vastgestelde) feit dat de eiseres tegen de 
bouwvergunning voor die werken een 
annulatieberoep bij de Raad van State 
heeft ingesteld, dat nog steeds aanhan
gig is, miskenning inhoudt van het con
creet en effectief karakter van het recht 
van de eiseres om zich tot de Raad van 
State te wenden (schending van artikel . 
14 van de wetten op de Raad van State, 
gecoordineerd op 12 januari 1973), en 
eveneens het wettelijk begrip van het be
lang bij een rechtsvordering miskent 
(schending van artikel 17 van het Ge
rechtelijk Wetboek), en derhalve niet 
wettig verantwoord is : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres aanvoert 
dat het hof van beroep niet ant-

woordt op de stelling die zij voor de 
appelrechter deed gelden, te weten 
dat zij een subjectief recht had om 
zich tot de annulatierechter te wen
den, om bij de bevoegde administra
tieve overheden aan te dringen om 
het nemen van maatregelen die te- · 
gemoet komen aan haar statutaire 
doeleinden en om door de rechter in 
kort geding maatregelen te doen 
treffen ten einde dat recht te vrijwa
ren, waaruit eiseres afleidde dat het 
belang bij een vordering in kort ge
ding, ter vrijwaring van een eigen 
recht aan de zijde van een eisende 
vereniging, persoonlijk en recht
streeks is; 

Overwegende dat het arrest, na 
vastgesteld te hebben dat eiseres 
een annulatieberoep heeft ingesteld 
voor de Raad van State en een pro
cedure tot bescherming van het ge
hucht Neerpede bij de bevoegde 
overheid heeft ingeleid, beslist dat 
eiseres « zich niet kan beroepen op 
een algemeen belang en dus niet op 
haar activiteiten ter verdediging van 
de leefgemeenschap te Neerpede »; 
dat het voorts beslist dat niet kan 
worden aangenomen dat eiseres 
door de voorgenomen werken zal 
worden gehinderd bij het organise
ren van haar eigen activiteiten; dat 
het arrest hieruit afleidt dat, nu ei
seres in gebreke blijft een eigen be
lang te doen gelden, haar vordering 
ontoelaatbaar is; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de stelling verwerpt waarbij eiseres 
aanvoerde dat het subjectief recht 
dat ze deed gelden, voldoende was 
opdat haar vordering in kort geding 
toelaatbaar zou zijn; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het eerste en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de eis in kort 
geding werd ingeleid tegen de ge
meente, niet als een openbaar be
stuur dat de bestreden bouwvergun
ning heeft toegekend, maar als hou
der van die bouwvergunning; 
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Overwegende dat, wanneer een 
vordering in kort geding wordt inge
leid tegen een partij die, zoals ten 
deze verweerster, zich op een eigen 
subjectief recht beroept, de eiser er 
niet mee kan volstaan uitsluitend 
als belang aan te voeren dat hij het 
subjectief recht heeft om een annu
latieberoep in te stellen; dat de eiser 
ook in dat geval moet aantonen dat 
zijn annulatieberoep berust op een 
eigen subjectief recht; dat in dat 
verband het belang waarop eiseres 
zich ten deze beroept, algemeen is 
en geen eigen subjectief recht uit
maakt; 

Overwegende dat de nietigheids
vordering bij de Raad van State, de 
behartiging van de bescherming van 
het gehucht of zelfs het slagen van 
die bemoeiingen, het algemeen be
lang dat eiseres behartigt, niet wijzi
gen in een eigen belang; 

Dat de onderdelen falen naar 
recht; 

Overwegende dat geen acht kan 
worden geslagen op de memorie van 
antwoord die buiten de termijn be
paald in artikel 1093 van het Ge
rechtelijk Wetboek ter griffie van 
het Hof werd ingediend; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt verweerster 
in de kosten van haar memorie van 
antwoord en eiseres in de overige 
kosten. 

25 oktober 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Krings, procureur-generaal - Advoca
ten: mrs. De Gryse en Houtekier. 

Nr. 126 

1 • KAMER - 25 oktober 1985 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTEBELASTING - BE

LASTINGVERORDENING - ONWETTIGHEID 
VAN DE BEPALING DIE VRIJSTELLING VER
LEENT - GEVOLG. 

2° GRONDWET - ART. 107 - GEMEENTE

VERORDENING - ONWETTIGHEID VAN EEN 
BEPALING - GEVOLG TAV. DE ANDERE BE
PALINGEN VAN DE VERORDENING. 

3° CASSATIEMIDDELEN - GEMEENTE

BELASTING - MIDDEL GEGROND OP DE 
ONWETTIGHEID VAN DE BELASTINGVEROR
DENING- BEPALING VAN DIE VERORDENING 
HOUDENDE VRIJSTELLING VAN BELASTING
GEEN AANSPRAAK OP VRIJSTELLING. 

1" De onwettigheid van de bepaling van 
een gemeentelijke belastingverorde
ning waarbij vrijstelling van de belas
ting wordt verleend, Jeidt niet tot de 
onwettigheid van de andere bepalin
gen van die verordening (1). 

2" Wanneer een bepaling van een ge
meenteverordening niet met de wetten 
in overeenstemming is, mag de rechter 
niet weigeren de andere bepalingen 
van die verordening toe te passen (2). 
(Art. 107 Gw.) 

3" Tegen een aanslag in een gemeente
belasting kan de belastingplichtige 
geen middel aanvoeren dat gegrond is 
op de onwettigheid van de bepaling 
van de belastingverordening waarbij 
andere personen of instellingen van de 
belasting worden vrijgesteld, wanneer 
hijzelf niet onwettig van die vrijstel
Jing is uitgesloten (3). 

(PHILIPS E., PHILIPS J. 
T. GEMEENTE GROBBENDONK) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1202 N) 

HET HOF; - Gelet op de besi:.re
den beslissing, op 12 april 1984 ge-

(1) (2) en (3) Zie Cass., 15 juni 1893 (Bull. en 
Pas., 1893, I, 261). 
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wezen door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Antwer
pen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 95, 107, 112 
van de Grondwet, 10bis van de wet van 
29 maart 1962 cp de ruimtelijke ordening 
en de stedebouw, ingevoegd bij de wet 
van 22 december 1970, en 17 van de wet 
van 1 maart 1922 omtrent de vereniging 
van gemeenten tot nut van het alge
meen, 

doordat de bestendige deputatie oor
deelt dat het belastingreglement van de 
gemeente Grobbendonk niet in strijd is 
met de genoemde wettelijke normen, in 
zoverre het in een vrijstelling van de be
lasting voorziet ten voordele van de In
tercommunale Ontwikkelingsmaatschap
pij voor de Kempen, 

terwijl deze intercommunale niet kan 
worden beschouwd als een maatschappij 
voor volkswoningbouw in de zin van arti
kel 70bis, § 2, van de wet op de ruimte
lijke ordening, daar zij in de gemeente 
Grobbendonk percelen bouwgrond te 
koop stelt zonder enige beperking inzake 
inkomen of onroerend bezit van de aspi
rant-kopers; de gemeentelijke belasting
reglementen tot uitvoering van artikel 
70bis moeten worden gei:nterpreteerd in 
het kader van deze wet; de gemeenten in 
geen vrijstellingen kunnen voorzien bui
ten die welke door de wet worden toege
laten (Raad van State, 16 maart 1976, 
nr. 17.514); de vrijstelling verleend aan 
de intercommunale dus strijdig is met de 
bepaling van artikel 70bis van de wet op 
de ruimtelijke ordening; zij door haar 
aard eveneens strijdig is met het gelijk
heidsbeginsel vervat in de artikelen 6 en 
112 van de Grondwet en in de betekenis 
die dit beginsel als algemeen rechtsbe
ginsel heeft; de bestendige deputatie ten 
onrechte oordeelt dat de tekst van het 
gemeentereglement slechts een herha
ling is van de vrijstelling bepaald in arti
kel 17 van de wet van 1 maart 1922 inza
ke de vereniging van gemeenten tot nut 
van het algemeen; de vrijstelling ver
leend door deze bepaling is achterhaald 
door de nieuwe wetgeving volgens de re
gel dat de latere wet primeert op de 
voorgaande; op deze wijze de tekst be
perkt werd door artikel 136 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, dat 
de verenigingen (onder andere lntercom
munales) vermeld in artikel 94, tweede 
lid, van dit Wetboek onderwerpt aan de 
rechtspersonenbelasting en door het 
B.T.W.-Wetboek dat de intercommunales, 

die voldoen aan de eisen van artikel 4 
van de B.T.W.-wet, als gewone belasting
plichtigen beschouwt (zie de administra
tieve aanschrijvingen nrs. 148 van 5 ok
tober 1971 en 6 van 27 februari 1975); in 
dezelfde zin de wet op de ruimtelijke or
dening de nieuwe wet is die primeert op 
de oude wet inzake intercommunales; 
vermits artikel 10bis van de wet op de 
ruimtelijke ordening slechts de vrijstel
lingen toelaat die uitdrukkelijk in de 
tekst zijn opgesomd, en de intercommu
nale daartoe niet behoort, de vrijstelling 
onwettig is; deze onwettigheid de niet
toepasbaarheid van het hele reglement 
meebrengt (Cass., 15 juni 1893, Pas., 
1893, I, 261); in elk geval het besluit van 
de bestendige deputatie onvoldoende ge
motiveerd is, nu zij een beslissing neemt 
zonder na te gaan of de intercommunale 
kan worden beschouwd als maatschappij 
voor volkswoningbouw in de zin van arti
kel 70bis, § 2, C. van de wet op de ruim
telijke ordening : 

Overwegende dat het middel de 
nietigheid aanvoert van de bepaling 
van de belastingverordening waarbij 
de Intercommunale Ontwikkelings
maatschappij voor de Kempen van 
de belasting wordt vrijgesteld, op 
grond dat een gemeenteverordening 
de vrijstellingen die artikel 70bis 
van de wet van 29 maart 1962 ver
leent, niet mag uitbreiden en dat de 
betwiste vrijstelling het gelijkheids
beginsel neergelegd in de artikelen 
6 en 112 van de Grondwet schendt; 

Overwegende dat de eisers niet 
aanvoeren dat zij zich in dezelfde 
toestand bevinden als de vrijgestel
de intercommunale maatschappij; 
dat zij zich derhalve niet over een 
ongelijke behandeling kunnen be
klagen; 

Overwegende dat de onbevoegd
heid van de gemeente om de wette
lijk bepaalde vrijstellingen uit te 
breiden, aileen de onwettigheid van 
de bepaling die de vrijstelling ver
leent, tot gevolg kan hebben; dat zij 
niet kan leiden tot de onwettigheid 
van de gehele verordening, inzon
derheid van de bepalingen op grand 
waarvan de belasting is geheven en 
de betwiste aansfx'l.g is gevestigd; 

Dat, nu de eisets niet aanvoeren 
dat zij onwettig van de vrijstelling 
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zijn uitgesloten, het middel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

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

25 oktober 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Mahillon, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Dubois en 
Houtekier. 

Nr. 127 

1' KAMER - 25 oktober 1985 

1° SPOORWEGVERVOER INTER-
NATIONAAL GOEDERENVERVOER - C.I.M.
VERDRAG - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
SPOORWEG - PERSONEN BEVOEGD OM SCHA
DEVERGOEDING TE VORDEREN. 

2° VERVOER, VERVOEROVEREEN-
KQMST - INTERNATIONAAL GOEDEREN
VERVOER PER SPOORWEG - C.I.M.-VERDRAG 
- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SPOORWEG 
- PERSONEN BEVOEGD OM SCHADEVERGOE-
DING TE VORDEREN. 

1" en 2" Van de Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen kunnen, op 
grond van het C.I.M.-Verdrag, aileen 
de in de vrachtbrief als afzender of ge
adresseerde vermelde natuurlijke per
sonen of rechtspersonen vergoeding 
van de uit de vervoerovereenkomst 
ontstane schade vorderen. (Artt. 1, § 1, 
6, § 6, c en g, 8, § 1, 26 en 42, § 3, 
C.I.M.-Verdrag.) (1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. LYKES BROTHERS STEAMSHIP 

CORPORATION) 

ARREST 

(A.R. nr. 4752) 

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

Over het middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 1382, 1984 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 2 van de gecoi:irdi
neerde wetten op de handelsvennoot
scbappen van 30 november 1935 (Wet-
hoek van Koophandel, titel IX), 12, 13 
van de wet van 5 mei 1872 op de com
missieovereenkomst, 1, 3", van de wet 
van 26 juni 1967 betreffende bet statuut 
van de tussenpersonen op bet gebied van 
bet goederenvervoer, 5 van de wet van 
23 juli 1926 tot oprichting van de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen, 1 van bet koninklijk besluit van 
21 maart 1961 waarbij de nieuwe statu
ten van de Nationale Maatscbappij der 
Belgische Spoorwegen worden vastge
steld, 1, 6, 8, 26, 42, § 3, van de Interna
tionale Overeenkomst betreffende bet 
goederenvervoer per spoorweg (C.I.M.) 
van 25 februari 1961, goedgekeurd door 
de wet van 4 maart 1964, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet arrest, om de exceptie van 
ontoelaatbaarheid van de vordering tot 
vrijwaring van de rederij Lykes Brothers 
Steamship Corporation wegens schade 
aan de zich onder de hoede van de 
N.M.B.S. bevindende goederen tegen ei
seres te verwerpen en die vordering ge
grond te verklaren, na te hebben vastge
steld dat « Ahlers, eenmaal bet vervoer 
van Bettembourg naar kaai 308 te Ant
werpen uitgevoerd zijnde, ten aanzien 
van het beoogde zeevervoer naar Hous
ton, te Antwerpen nog uitsluitend in de 
hoedanigheid van agent van de zeever
voerder, zijnde de rederij Lykes Bro------------------1 thers Steamship Corporation, optrad •, 

(1) Dit arrest maakt nog toepassing van het 
C.I.M.-Verdrag van 25 februari 1961, goe~ge
keurd bij de wet van 4 maart 1964 (Belgisch 
Staatsblad 22 januari 1965). Dit verdrag is met 
ingang van 1 januari 1975 vervangen door .het 
C.I.M.-Verdrag van 7 februari 1970, goedge
keurd bij de wet van 14 januari 1973 (Belgisch 
Staatsblad 9 mei 1973). De ten deze toepasse
lijke bepalingen zijn inhoudelijk ongewijzigd 
gebleven. 

oordeelt : « dat Ahlers weliswaar de over
eenkomst van spoorvervoer (Antwerpen
Rotterdam voor rekening van de rederij 
Lykes Brothers) met de N.V. Interferry 
Antwerpen had afgesloten, die op haar 
beurt de C.V. Intercontainer met de ver
zending van de containers gelastte; dat 
evenwel zowel de N.V. Interferry-Ant
werpen als de C.V. Intercontainer Brus-
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sel satelliet-organismen van (eiseres) 
zijn in het kader van de Unie van Euro
pese Spoorwegen ter bevordering van 
het internationaal goederenvervoer per 
spoor vanuit en naar Belgie, zodat de ten 
deze opgestelde vrachtbrief met vermel
ding als afzender " Intercontainer chez 
Interferry en gare d'Anvers " en de als 
geadresseerde " Intercontainer chez NS 
en gare de Rotterdam " slechts een in
tern document van internationaal spoor
vervoer voor de samenwerkende spoor
wegmaatschappijen uitmaakt; dat de 
N.V. Interferry en de C.V. Intercontainer 
aldus weliswaar ten behoeve van de 
clienteel van (eiseres) de taken van een 
commissionair-expediteur vervullen ( ... ); 
dat zij echter als organen van (eiseres), 
weze het op grond van een schijnman
daat, (eiseres) contractueel verbinden te
genover hun opdrachtgevers; dat (eise
res) overigens zelf in haar documenten 
met betrekking tot het schadegeval ( ... ) 
N.V. Ahlers als afzender en Lykes Lines 
als geadresseerde, conform de gegevens 
van het door Intercontainer op 12 juni 
1974 opgestelde aanbiedingsformulier 
(bulletin de remise), vermeld heeft •, om 
uit hetgeen voorafgaat af te leiden dat 
de rederij Lykes Brothers Steamship 
Corporation « op grond van artikel 42 
C.I.M.-Verdrag in de gecumuleerde hoe
danigheid van afzender der goederen via 
haar agent te Antwerpen en geadresseer
de te Rotterdam alleszins gerechtigd is 
een vordering in vrijwaring tegen (eise
res) in te stellen, het ongeval gebeurd 
zijnde na aanvaarding der goederen voor 
spoorvervoer door (eiseres) •, 

terwijl, eerste onderdeel, door te be
slissen - na te hebben aangenomen dat 
de Internationale Overeenkomst betref
fende het goederenvervoer per spoorweg 
van toepassing was ten minste wat de 
bepaling betreft over de personen ge
rechtigd in rechte tegen eiseres op te tre
den -, dat de door eiseres aanvaarde 
vrachtbrie£ nr. 38.307 van 12 juni 1984, 
waarop enkel de niet in het geding be
trokken cooperatieve vennootschap In
tercontainer zowel als afzender als ge
adresseerde vermeld is, slechts als een 
intern document mag worden beschouwd 
en, door te steunen op de vermeldingen 
van het aanbiedingsformulier en/of de 
commissieopdracht van expediteur ten 
behoeve van de clienteel van eiseres in 
de persoon van Intercontainer en Inter
ferry en/of een schijnmandaat of de or
ganentheorie, om de hoedanigheid van 
afzender en geadresseerde in de persoon 
van de rederij Lykes Brothers Corpora-

tion aan te nemen en haar een vorde
ringsrecht tegen eiseres toe te kennen, 
het arrest schendt : enerzijds, artikel 1 
van de Internationale Overeenkomst be
treffende het goederenvervoer per spoor
weg van 25 februari 1961, dat bepaalt dat 
dit verdrag een internationaal transport 
van goederen per spoorweg beheerst zo 
de goederen, te zamen met een vracht
brie£ waarvan artikel 6 de vermeldingen 
opsomt, ten vervoer worden aangeboden, 
artikel 6, dat in § 5, litt. b en g, de ver
meldingen van de geadresseerde en de 
afzender als verplicht voorschrijft, en ar
tikel 8, dat de waarde en de bewijs
kracht bepaalt van de C.I.M.-vrachtbrief, 
die na afstempeling geldt als bewijs van 
het vervoercontract en, anderzijds, de ar
tikelen 26 en 42, meer bepaald het derde 
lid, luidens hetwelk de personen bevoegd 
om de uit de vervoerovereenkomst voort
vloeiende vordering in te stellen, enkel 
en aileen de op de vrachtbrief vermelde 
afzender en geadresseerde zijn; zodat, 
door een beroep te doen op het begrip 
« intern document » vreemd aan de 
C.I.M. om een conform de C.I.M. opge
stelde en door eiseres aanvaarde vracht
brief te bestempelen, op de vermeldin
gen van een « aanbiedingsformulier • 
opgemaakt in de verhoudingen tussen 
commissionair-expediteurs en hun op
drachtgever, op deze verhoudingen zel£ 
ten opzichte van het vervoer in kwestie 
per spoor Antwerpen-Rotterdam en op 
de verhoudingen tussen beide Interferry 
en Intercontainer en de N.M.B.S. zelf, 
om een vorderingsrecht tegen eiseres toe 
te kennen aan eerste verweerster, het 
arrest enerzijds schendt de artikelen 26 
en 42, § 3, van het C.I.M.-Verdrag over 
de personen die bevoegd zijn een verde
ring tegen de spoorweg in te stellen, 
daar de rederij noch als afzender, noch 
als geadresseerde op de door eiseres 
voor bet litigieus internationaal vervoer 
per spoor aanvaarde vrachtbrief voor
komt, en anderzijds miskent de juridi
sche aard van de door de vervoerder 
aanvaarde vrachtbrief, enige mogelijke 
titel van een vordering steunende op de 
contractuele aansprakelijkheid van de 
vervoerder (schending van de artikelen 
1, 6 en 8 van bet C.I.M.-Verdrag); overi
gens de door het arrest vastgestelde sa
menwerking tussen de N.V. Interferry, 
de C.V. Intercontainer en eiseres, waar
bij de N.V. Interferry en de C.V. Inter
container optraden als commissionair-ex
pediteurs voor rekening van de Lykes 
Brothers Steamship Corporation, com
mittent, voor bet vervoer van Antwerpen 
naar Rotterdam, noch op grond van de 
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regels eigen aan de commissie (artikelen 
12 en 13 van de wet van 5 mei 1872, arti
kel 1, 3", van de wet van 26 juni 1967 en 
artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek), 
noch op grond van de bovenaangehaalde 
artikelen van het C.I.M.-Verdrag toestaat 
te oordelen dat een andere dan de op de 
vrachtbrief vermelde maatschappij Inter
container C.V. een vordering tegen eise
res mag instellen; door, zonder dat er 
ooit van welke overdracht van schuldvor
dering ook door Intercontainer verleend 
aan wie ook sprake was, een vorderings
recht van eerste verweerster tegen eise
res aan te nemen, hoewel zij de commit
tent van de op de vrachtbrief vermelde 
commissionair-expediteur was, het arrest 
eveneens de bovenvermelde regels over 
de commissie schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, na 

veroordeling van verweerster tot be
taling van een schadevergoeding 
aan de tot bindendverklaring opge
roepen partij, eiseres op grond van 
het C.I.M.-Verdrag van 25 februari 
1961 veroordeelt om verweerster te 
vrijwaren; 

Overwegende dat dit verdrag, lui
dens artikel 1, § 1, van toepassing is 
op goederenzendingen die met een 
rechtstreekse vrachtbrief ten ver
voer worden aangeboden; dat de 
vrachtbrief, overeenkomstig artikel 
6, § 6, c en g, onder meer de naam 
en het adres van de afzender en van 
de geadresseerde moet vermelden; 

Dat de vervoerovereenkomst, vol
gens artikel 8, § 1, is gesloten zodra 
de spoorweg van afzending het goed 
met de vrachtbrief ter verzending 
heeft aangenomen; dat artikel 26 be
paalt dat de spoorweg die het goed 
met de vrachtbrief ten vervoer heeft 
aangenomen, aansprakelijk is voor 
de uitvoering van het vervoer; 

Dat, krachtens artikel 42, § 3, de 
vorderingen wegens contractuele 
aansprakelijkheid van de spoorweg 
kunnen worden ingesteld door de af
zender en door de geadresseerde; 

Overwegende dat uit de voormel
de bepalingen volgt dat aileen de 
natuurlijke personen of rechtsperso
nen die in de vrachtbrief als afzen-

der of geadresseerde zijn vermeld, 
de vergoeding van de uit de vervoer
overeenkomst ontstane schade van 
eiseres op grand van het C.I.M.-Ver
drag kunnen vorderen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster noch als afzen
der noch als geadresseerde in de 
vrachtbrief is vermeld; dat het eise
res op grond van het C.I.M.-Verdrag 
derhalve niet wettig tot vrijwaring 
van verweerster kan veroordelen; 

Dat, zoals uit de in het middel 
aangehaalde consideransen blijkt, 
het hof van beroep de contractuele 
aansprakelijkheid van eiseres tegen
over verweerster uit andere gege
vens dan de vrachtbrief afleidt; dat 
het zijn beslissing op die gronden 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat het tweede en 
het derde onderdeel niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het eise
res veroordeelt op de vordering van 
verweerster en haar veroordeelt in 
de kosten van het hoger beroep ten 
aanzien van verweerster; verklaart 
dit arrest bindend voor de N.V. Fan 
International; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
Iaat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

25 oktober 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Dassesse. 

_l "== 
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Nr. 128 

1• KAMER - 25 oktober 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN BE· 
VOEGD OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN 
- VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ -
VEROORDELING VAN EEN PARTIJ DIE EEN 
VORDERING TOT VRIJWARING KAN INSTEL
LEN. 

2° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE
MING VAN WERK- BOUWWERK- AANSPRA
KELIJKHEID VAN DE AANNEMER- VERBOR
GEN GEBREKEN - GOEDKEURING VAN HET 
WERK. 

1" De vrijwillig tussengekomen partij 
kan cassatieberoep instellen tegen een 
voor haar bindendverklaarde beslis
sing tot veroordeling van een partij die 
ingevolge deze veroordeling een vorde
ring tot vrijwaring tegen haar kan in
stellen (1). 

2" De goedkeuring van het bouwwerk 
door de opdrachtgever ontslaat de aan
nemer niet van zijn aansprakelijkheid 
voor de verborgen gebreken, oak al 
tasten deze de stevigheid van het ge
bouw of een essentieel bestanddeel er
van niet aan (2). (Art. 1792 B.W.) 

(METAALBOUW VANDEKERCKHOVE N.V. T. HI
LAIRE LANNOY EN ZONEN N.V., SOLVAY EN CIE 
N.V.; SOLVAY EN CIE N.V. T. HILAIRE LANNOY EN 
ZONEN N.V., METAALBOUW VANDEKERCKHOVE 

N.V.) 

ARREST 

(A.R. nrs. 4758 en 4759) 

zieningen dienen te worden ge
voegd; 

Over het door eerste verweerster, 
de naamloze vennootschap Hilaire 
Lannoy en zonen, aangevoerde mid
del van niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening van eiseres, de naamlo
ze vennootschap Solvay en Cie, en 
hieruit afgeleid dat tussen eiseres 
en eerste verweerster geen geding 
werd aangegaan voor de feitenrech
ter en dat de bestreden beslissing 
ten bate van verweerster geen ver
oordeling uitspreekt ten laste van ei
seres: 

Overwegende dat eiseres, de 
naamloze vennootschap Solvay en 
Cie, vrijwiilig tussenkwam in het ge
ding tussen eerste verweerster, de 
naamloze vennootschap Hilaire Lan
noy en zonen, en tweede verweer
ster, de naamloze vennootschap Me
taalbouw Vandekerckhove, teneinde 
« te (horen) zeggen voor recht dat 
vertoogster als partij inzake zal mo
gen opkomen »; dat eiseres voor het 
hof van beroep rechtstreeks tegen 
eerste verweerster concludeerde en 
derhalve, ten aanzien van de vorde
ring van deze laatste, partij werd in 
het geding; dat het arrest de vorde
ring van eerste verweerster princi-
pieel gegrond verklaart en deze be
slissing bindend verklaart voor eise
res; 

Dat de voorziening mitsdien ont
vankelijk is; 

Over het middel, dat gelijkluidend is 
voor beide voorzieningen, en afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1142, 1143, 
1144, 1147, 1319, 1320, 1322, 1788, 1789, 
1790, 1792, 1799, 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet en van 

RET HOF; - Gelet op het bestre- het algemene rechtsbeginsel, het « be
den arrest, op 11 mei 1984 door het schikkingsbeginsel », 

Hof van Beroep te Gent gewezen; doordat, na te hebben vastgesteld dat 
Overwegende dat twee partijen te- eerste verweerster zich in 1976 over de 

gen dezelfde beslissing voorziening verkleuring van een groot deel der plas
in cassatie instellen; dat beide voor- tiekplaten, die door de naamloze ven-----------------l nootschap Metaalbouw Vandekerckhove 

in de dakbedekking van een opgebouwde 
(1) Zie Cass., 28 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 

124). 

(2) Cass., 13 maart 1975 (A.C., 1975, 783); zie 
Cass., 18 mei 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 1006) 
en 18 okt. 1973 (A. C., 1974, 202) met noot W.G. 

fabriek gebruikt wt!rden, bekloeg, en nu 
er vaststond dat dit werk definitief goed
gekeurd was geworden, het arrest - dat 
voor de naamloze vennootschap Solvay 
en Cie bindend verklaard wordt - de 
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vordering van de naamloze vennootschap 
Hilaire Lannoy en zonen principieel ge
grond verklaart en beslist dat de naamlo
ze vennootschap Metaalbouw Vande
kerckhove gehouden is de schadelijke 
gevolgen van haar wanprestatie te her
stellen, op grand dat, in feite, • het niet 
wordt betwist dat de door Vandekerckho
ve geplaatste plastiekplaten in de loop 
van het jaar 1976 begonnen te verkleu
ren en zodanig donker werden dat zij 
het daglicht in veel mindere mate door
lieten dan normaal voorzien • en, in 
rechte, dat enerzijds dit verschijnsel een 
verborgen gebrek uitmaakt waarvoor de 
naamloze vennootschap Metaalbouw 
Vandekerckhove aansprakelijk is, nu 
• de aannemer verantwoordelijk blijft 
voor de verborgen gebreken die zich na 
de aanvaarding van het werk hebben ge
manifesteerd, zelfs wanneer deze gebre
ken de stevigheid van het gebouw of een 
essentieel bestanddeel ervan niet in ge
vaar brengen • en dat anderzijds de vor
dering tot herstelling in natura, rekening 
houdend met de vervanging van de plas
tiekplaten, zonder voorwerp geworden is, 
maar dat de gewijzigde vordering tot be
taling van de geleden schade toelaatbaar 
is, 

terwijl, eerste onderdeel, de aannemer 
niet aansprakelijk is voor de verborgen 
gebreken die zich na de aanvaarding van 
het werk hebben gemanifesteerd, wan
neer deze gebreken noch de stevigheid 
van het gebouw, noch een essentieel be
standdeel ervan in gevaar brengen; na 
de aanvaarding de aannemer slechts bin
nen de perken van de tienjarige aanspra
kelijkheid gehouden is voor de gebreken 
die de stevigheid van het gebouw of een 
essentieel bestanddeel ervan in gevaar 
brengen; het arrest dat slechts een ver
kleuringsverschijnsel van de plastiekpla
ten van de dakbedekking met verminde
ring van het doorlaten van het daglicht 
als gebrek in aanmerking neemt, doch 
zonder het in gevaar brengen van de ste
vigheid van het gebouw of van een es
sentieel bestanddeel ervan vast te stel
len, en door niettemin de aansprakelijk
heid van de naamloze vennootschap 
Metaalbouw Vandekerckhove als aanne
mer wegens het verborgen karakter van 
het gebrek na de aanvaarding van het 
werk in aanmerking te nemen, de artike
len 1142, 1143, 1144, 1147, 1788, 1789, 
1790, 1792, 1799 en 2270 van het Burger
iijk Wetboek schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verkleuringsverschijnse
len en de vermindering van het licht 
doorlatend vermogen van de door ei
seres, de naamloze vennootschap 
Metaalbouw Vandekerckhove, ge
plaatste plastiekplaten zich pas na 
verloop van tijd manifesteerden en 
een verborgen gebrek uitmaakten; 

Overwegende dat de goedkeuring 
van het werk door de eerste ver
weerster, eiseres niet vrijstelde van 
haar aansprakelijkheid voor de ver
borgen gebreken, ook al werden 
door deze gebreken de stevigheid 
van het gebouw of een essentieel be
standdeel ervan niet aangetast; 

Dat het arrest, uit de omstandig
heid dat het gebrek van de plastiek
platen een verborgen gebrek was, 
wettig afleidt dat de vergoeding er
van ten laste valt van eiseres, de 
naamloze vennootschap Metaalbouw 
Vandekerckhove; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven op de algemene rol on
der de nrs. 4758 en 4759; verwerpt 
de voorzieningen; veroordeelt de ei
seressen in de kosten van hun 
respectieve voorziening. 

25 oktober 1985 - 1' kamer - Voorzit·· 
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier, De Gryse en 
Dassesse. 
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Nr. 129 

1' KAMER - 25 oktober 1985 

ERFENISSEN - WEGMAKEN OF VERBOR
GEN HOUDEN VAN GOEDEREN VAN DE NALA
TENSCHAP - SCHENKING MET VRIJSTELLING 
VAN INBRENG - SCHENKING DIE RET BE
SCHIKBAAR GEDEELTE TEN DELE OVER
SCHRIJDT. 

De erfgenaam die een hem met vrijstel
Jing van inbreng gedane schenking 
wegmaakt of verborgen houdt, kan 
geen aanspraak maken op enig aan
deel hierin, ook al overschrijdt zij 
slechts ten dele het beschikbaar ge
deelte (1). (Art. 792 B.W.) 

(D'HEYGERE G. T. D'HEYGERE B. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4764) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 792 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest oordeelt dat ter za
ke het zonder enig belang is of de hand
giften, gedaan door de erflaters aan eise
res, al dan niet gebeurden met vrijstel
ling van inbreng en de sanctie van de 
erfrechtelijke heling toepast op het ge
heel van deze handgiften, 

terwijl schenkingen die vrijgesteld zijn 
van inbreng, slechts tot de goederen van 
de nalatenschap behoren voor het dee! 
dat het beschikbaar gedeelte overtreft, 
met het gevolg dat de sanctie van artikel 
792 van het Burgerlijk Wetboek, dat en
kel toepasselijk kan zijn op heling van 
de goederen van de nalatenschap, slechts 
kan slaan op dat gedeelte van deze 
schenkingen dat, na de inkorting, tot de 
goederen van de nalatenschap zou beho
ren: 

nalatenschap hebben weggemaakt 
of verborgen gehouden, geen aan
spraa.k op enig aandeel in de wegge
maakte of verborgen gehouden za
ken kunnen maken; 

Overwegende dat de met vrijstel
ling van inbreng gedane schenkin
gen onderworpen blijven aan de re
gels betreffende het beschikbaar 
gedeelte en de inkorting; dat zodani
ge schenkingen, evenzeer als de 
schenkingen die zonder vrijstelling 
van inbreng zijn gedaan, krachtens 
artikel 922 van het Burgerlijk Wet
hoek, in hun geheel in aanmerking 
moeten worden genomen voor het 
vormen van de massa met het oog 
op het berekenen van het beschik
baar gedeelte; dat zij deswege als 
zaken van de nalatenschap moeten 
worden beschouwd; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de sanctie, bepaald bij artikel 792 
van het Burgerlijk Wetboek, op het 
geheel van de ten deze geschonken 
en door eiseres verborgen zaken 
slaat, onverschillig of die voordelen 
door de erflaters al dan niet met 
vrijstelling van inbreng zijn toege
kend; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

25 oktober 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Van Ommeslaghe en 
Biitzler. 

Overwegende dat artikel 792 van Nr. 130 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
de erfgenamen, die goederen van de 3' KAMER _ 28 oktober 1985 

(1) Cass., 20 maart 1970 (A.C., 1970, 689). Zie 
Cass., 8 maart 1974 (A. C., 1974, 748). 1° LOON - BEGRIP - NIEUWJAARSPREMIE. 
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2° JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKAN
TIEGELD - BEDIENDEN - BEREKENING - IN 
AANMERKING TE NEMEN LOON - NIEUW
JAARSPREMIE. 

1" Nieuwjaarspremies die aan de werk
nemers worden toegekend wegens ter 
uitvoering van hun arbeidsovereen
komst verrichte arbeid, zijn loon (1). 

2" Een nieuwjaarspremie, die aan de be
diende is toegekend wegens ter uitvoe
ring van zijn arbeidsovereenkomst ver
richte arbeid, komt in aanmerking 
voor de berekening van zijn vakantie
geld, waarop hij bij het beeindigen van 
zijn dienstbetrekking recht heeft (2). 
(Art. 46 K.B. 30 maart 1967.) 

(DELEY T. HEYMANS E.A., ALS CURATOREN VAN 
HET FAILLISSEMENT « S.E.O. •) 

ARREST 

(A.R. nr. 4843) 

worden of het de bedoeling van de wet
gever was in dit artikel aan het begrip 
" brutowedde " een andere inhoud te ge
ven dan in artikel 38. Er is geen ver
klaarbare uitleg waarom de wetgever 
een voordeliger regeling zou voorzien 
hebben voor de bediende die uit dienst 
treedt, dan voor degene die in dienst 
blijft. Voor de eerste zou voor de bereke
ning van het vakantiegeld de eindejaars
premies niet (lees : wei) in aanmerking 
komen, terwijl dit wei (lees : niet) het ge
val zou zijn voor de tweede. Daarenbo
ven dienen de bepalingen van artikel 
(lees : titel) III, hoofdstuk I, van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 in 
hun geheel beschouwd te worden, zodat 
niets toelaat te besluiten dat aan het be
grip " normale bezoldiging " en de " bru
towedde " die luidens dit koninklijk be
sluit als berekeningensbasis dienen voor 
het vakantiegeld, een andere betekenis 
dient gehecht, naargelang bet de toepas
sing geldt van artikel 38 of 46 »; het ar
beidshof bet hoger beroep gegrond ver
klaart, aldus de eindejaarspremie uit het 
begrip « brutowedde •, bedoeld in artikel 
46 van het koninklijk besluit van 30 

RET HOF; - Gelet op bet bestre- maart 1967, werend, 
den arrest, op 17 oktober 1984 door 
bet Arbeidsbof te Gent gewezen; terwijl bet met toepassing van het 

tweede lid van artikel 9 van de bij 
Over het middel, afgeleid uit de schen- koninklijk besluit van 28 juni 1971 ge

ding van de artikelen 9, inzonderheid coordineerde wetten betreffende de jaar
tweede lid, van de bij koninklijk besluit lijkse vakantie der werknemers uitge
van 28 juni 1971 gecoordineerde wetten vaardigde koninklijk besluit van 30 
betreffende de jaarlijkse vakantie van de maart 1967 in artikel 46 bepaalt: « Wan
werknemers, en 46, inzonderheid eerste neer een bediende onder de wapens ge
en tweede lid, van het koninklijk besluit roepen wordt, of wanneer zijn contract 
van maart 1967 tot bepaling van de alge- een einde neemt, betaalt zijn werkgever 
mene uitvoeringsmodaliteiten van de hem, bij zijn vertrek, 14 t.h. der bij hem 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie tijdens het lopend vakantiedienstjaar 
der loonarbeiders, dit laatste, wat de ver- verdiende brutowedde, eventueel ver
melde percentages betreft, gewijzigd hoogd met een fictieve wedde voor met 
door het koninklijk besluit van 9 april effectief gewerkte dagen gelijkgestelde 
1975 en aangevuld bij koninklijk besluit dagen van arbeidsonderbreking. Heeft 
van 20 juli 1970, de bediende de op vorig dienstjaar be-

doordat bet arbeidshof in de bestreden trekking hebbende vakantie nog niet ge
beslissing, na te hebben vastgesteld dat noten, dan betaalt de werkgever hem bo
de eindejaarspremie als loon moet wor- vendien 14 t.h. der bij hem tijdens dat 
den beschouwd, oordeelt: « De wetgever vakantiedienstjaar verdiende brutowed
heeft de inhoud van het begrip " bruto- de, eventueel verhoogd met een fictieve 
wedde " in het artikel 46 van bet konink- wedde voor met effectief gewerkte dagen 
lijk besluit van 30 maart 1967 niet om- gelijkgestelde dagen van arbeidsonder
schreven, zodat er dient nagegaan te breking »; de brutowedde, waarvan spra
------------------1 ke is in deze bepalingen, niet aileen het 

(1) Cass., 3 april 1978 (A.C., 1978, 872) met 
concl. O.M. in R.W., 1977-78, M41; Cass., 22 
feb. 1982, A.R. nr. 3365 (A.C., 1981-82, 799). 

(2) Zie Cass., 22 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 77) 
en 10 jan. 1983, A.R. nr. 3683 (A.C., 1982-83, 
nr. 272). 

werkelijk genoten loon in geld omvat, 
alsmede de voordelen in natura, doch te
vens alle premies, tegemoetkomingen of 
voordelen waarop de werknemer krach
tens zijn arbeidsovereenkomst recht 
heeft, zoals, ten deze, de eindejaarspre
mie; het arbeidshof derhalve, niet zonaer 
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de in het middel vermelde wetsbepalin
gen te schenden, kon besluiten dat ten 
deze geen rekening moest worden gehou
den met de eindejaarspremie, om het va
kantiegeld, waarop eiser bij het einde 
van zijn dienst recht had, te berekenen : 

Overwegende dat artikel 46 van 
het koninklijk besluit van 30 maart 
1967 als berekeningsgrondslag van 
het vakantiegeld van de bediende 
wiens arbeidsovereenkomst een 
einde neemt, aanwijst de brutowed
de verdiend tijdens het lopende va
kantiedienstjaar; dat dit vakantie
geld derhalve wordt berekend op 
aile voordelen die als loon tijdens 
het betrokken vakantiedienstjaar 
aan de bediende zijn toegekend; 

Overwegende dat nieuwjaarspre
mies die aan de werknemers wor
den toegekend wegens ter uitvoe
ring van hun arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, loon zijn en derhal
ve voor de berekening van het va
kantiegeld, met toepassing van het 
genoemde artikel 46, in aanmerking 
komen; 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt dat de aan eiser betaalde 
« eindej aarspremie » niet werd toe
gekend wegens ter uitvoering van 
zijn arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid; dat het integendeel oordeelt, 
zonder op dit punt te worden aange
vochten, dat « eindejaarspremies » 
als loon moeten worden beschouwd; 

Dat het arbeidshof derhalve zijn 
beslissing dat de bedoelde premie 
niet in aanmerking komt voor de be
rekening van het vakantiegeld bij 
het einde van eisers dienstbetrek
king, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

wege meer gevorderde ontzegt; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

28 oktober 1985 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Nelissen Grade. 

Nr. 131 

3" KAMER - 28 oktober 1985 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 
SOCIALE ZAKEN - TERRITORIALE BEVOEGD
HEID - GESCHILLEN INZAKE ARBEIDSOVER
EENKOMSTEN VOOR HANDELSVERTEGEN
WOORDIGERS. 

De handelsvertegenwoordiger die in 
verscheidene gerechtelijke arrondisse
menten werkzaam is, mag een geschil 
inzake zijn arbeidsovereenkomst aan
hangig maken bij de arbeidsrechtbank 
van een van die arrondissementen (1). 
(Art. 627, 9•, Ger.W.) 

(ANNABEL P.V.B.A. T. SMITS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4860) 

HET HOF; Gelet op het 
bestreden arrest, op 21 januari 1985 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-
Om die redenen, vernietigt bet be- ding van artikel 627, 9•, van het Gerech

streden arrest, in zoverre het beslist 
1
_te_I_ij_k_w_e_t_b_o_ek_, ---------

dat de bevoorrechte schuldvordering 
wat het vakantiegeld van eiser be
treft, slechts eenentachtigduizend 
negentien frank beloopt en het des-

(1) Gedr. St. Kamer, 1965-66, nr. 59/49, biz. 
108; PETIT J., Arbeidsgerechten en Sociaal 
Procesrecht, nr. 509. Zie ook : Cass., 9 juni 
1980 (A.C., 1979-80, nr. 629). 
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dOdrdat het arbeidsbof, na te hebben 
vastgesteld dat, luidens artikel 627, 9•, 
van het Gerechtelijk Wetboek, in het 
algemeen de rechter bevoegd is van de 
plaats die bestemd is voor de exploitatie 
van de onderneming, de uitoefening van 
het beroep of de werkzaamheid van de 
vennootscbap, oordeelt • dat dit inhoudt 
dat de handelsvertegenwoordiger zijn 
vordering ter :z:ake mag brengen voor de 
rechter van de plaats waar hij, lui dens 
zijn arbeidsovereenkomst, zijn activiteit 
uitoefent; dat, wanneer, zoals in casu, de 
handelsvertegenwoordiger in uitvoering 
van zijn arbeidsovereenkomst prestaties 
Ievert in verschillende gerechtelijke 
arrondissementen, uit de ratio legis van 
voormeld wetsartikel voortvloeit dat hem 
als aanlegger de keuze toekomt het 
geding in te leiden voor de arbeidsrecbt
bank van een deze arrondissementen "•. 
de beslissing van de eerste rechter 
hervormt die oordeelde dat de Arbeids
rechtbank van Antwerpen onbevoegd 
was, aangezien verweerder in zijn sector 
onder meer de provincia Antwerpen te 
verwerken had, en het boger beroep van 
verweerder gegrond verklaart, op grond : 
• dat de wetgever het keuzerecht van de 
werknemer niet heeft beperkt, in die zin 
dat de ene plaats waar hij zijn aoti.viteit 
uitoefent, voorrang heeft op een andere 
plaats waar hij zijn activiteit uitoefent; 
dat nergens in de wet sprake is van een 
voorrang van de plaats waar de werk
gever bet loon moet uitbetalen of waar 
de activiteiten gecentraliseerd worden; 
dat de plaats van de woonplaats van 
(verweerder) evenmin als voorrang 
bebbende plaats door de wet is aange
wezen, de zaak aan zich trekt en, met 
bet oog op conclusies ten gronde, in 
voortzetting stelt, 

terwijl artikel 627, 9•, van het Gerech
telijk Wetboek, voor alle gescbillen 
bedoeld, onder meer, in de artikelen 578 
en 582, 3• en 4•, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de bevoegdheid instelt van de 
recbter van de plaats waar de mijn, de 
fabriek, de werkplaats, het magazijn of 
bet kantoor gelegen is, en in het alge
meen van de plaats die bestemd is voor 
de exploitatie van de onderneming, de 
uitoefening van het beroep of de werk
zaambeid van de vennootschap, van de 
vereniging of van de groepering; ten 
deze de bevoegdbeid van de rechter van 
de plaats die bestemd is voor de uitoefe
ning van bet beroep, als richtinggevend 
criterium werd aanvaard door partijen 
en feitenrechters; inzake gescbillen 

tussen een werkgever en een handelsver
tegenwoordiger die over een sector 
beschikt welke zich uitstrekt over 
verschillende gerechtelijke arrondisse
menten, de bevoegdheid dient te worden 
erkend van de rechter van de plaats 
waar de in betwisting zijnde opdracht 
werd uitgevoerd of, wanneer de betwis
ting geen betrekking heeft op een of 
meer, specifieke en lokaliseerbare door 
de handelsvertegenwoordiger uitge
voerde opdrachten, maar slaat op een 
algemene verbintenis die voortvloeit uit 
de arbeidsovereenkomst, of haar bei:Hndi
ging, als dusdanig, van de rechter van de 
plaats waar de aan alle opdrachten 
gemeen zijnde verrichtingen worden 
uitgevoerd, of waar de verrichtingen van 
de bandelsvertegenwoordiger gecentrali
seerd worden; als indicien voor een 
dergelijke lokalisatie kunnen :worden 
aangenomen : de plaats waar het loon 
wordt betaald, de plaats waar de dagtaak 
wordt aangevat en beeindigd, de plaats 
waar de verslagen worden opgesteld, 
waar de briefwisseling wordt ontvangen 
en van waaruit ze wordt verstuurd, waar 
de telefoon wordt ingesteld, en andere; 

het arbeidshof ten deze vaststelde, 
zoals overigens uit de procedurestukken 
blijkt, dat de vordering van verweerder 
betrekking had op de vaste wedde voor 
juni 1982, indexatiekosten, commissie
lonen bij contracteinde, tekort inza
ke feestdagenvergoeding, vakantiegeld
einde-dienst, achterstallig vakantiegeld, 
verbrekingsvergoeding en uitwinnings
vergoeding; deze vorderingen alle betrek
king hebben op algemene verbintenissen 
voortvloeiend uit de arbeidsovereen
komst, of de beiHndiging ervan, en niet 
op verrichtingen die aan een bepaalde 
plaats zijn verbonden; het arbeidshof, 
derbalve door te stellen dat, aangezien 
verweerder luidens zijn arbeidsovereen
komst zijn activiteiten uitoefende in 
verschillende gerechtelijke arrondisse
menten, hem, als aanlegger, de vrije 
keuze toekwam om het geding in te 
leiden voor de arbeidsrechtbank van een 
van dezer arrondissementen, en door 
aldus de bevoegdheid te erkennen van 
de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, 
zonder vast te stellen hetzij dat de 
aanbangige vordering betrekking had op 
een opdracht of verplichting uitgevoerd 
in het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, hetzij dat het geheel van de 
opdrachten gecentraliseerd werd op een 
plaats in het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, de bevoegdheidsregel, om-
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schreven in artikel 627, 9", van het Nr. 132 
Gerechtelijk Wetboek, miskent: 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 627, 9", van het Gerechtelijk 
Wetboek, onder meer, de plaats 
waar het beroep wordt uitgoefe
nend, in aanmerking komt voor de 
aanwijzing van de territoriaal 
bevoegde rechtbank inzake de in 
deze bepaling vermelde geschillen 
die bij de arbeidsgerechten aan
hangig worden gemaakt; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder 
als handelsvertegenwoordiger zijn 
beroep uitoefende in verscheidene 
gerechtelijke arrondissementen, 
waaronder het arrondissement 
Antwerpen, beslist dat hij, als eiser, 
gerechtigd was zijn werkgever te 
dagvaarden voor de arbeidsrecht
bank van dit arrondissement; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat het geding nopens 
de uitvoering van de verbintenissen 
voortvloeiende uit een arbeidsover
eenkomst, mag worden ingeleid voor 
welke arbeidsrechtbank ook binnen 
het rechtsgebied waarvan de werk
nemer tewerkgesteld is, de in het 
middel vermelde wetsbepaling niet 
schendt; 

Dat het middel derhalve faalt 
naar recht; 

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

3• KAMER - 28 oktober 1985 

DIENSTPLICHT - VRIJSTELLING EN VOOR· 
LOPIGE AFKEURING OP LICHAMEL!JKE 
GROND - KEURINGSCRITERIA - BEOORDE· 
LING DOOR DE HERKEURINGSRAAD. 

Behoudens afwijkende aanwijzing in de 
tabel van lichaamsgebreken en ziekten 
oordeelt de herkeuringsraa.d niet vrij 
of het gebrek of de ziekte ongeschikt
heid voor de dienst tot gevolg heeft (1). 
(K.B. 5 nov. 1971, art. 1 en tabel I, 3 en 
5.) 

(DENOO) 

ARREST 

(A.R. nr. M 577 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 augustus 1985 
door de Herkeuringsraad van de 
provincie West-Vlaanderen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14, § 3, van 
het koninklijk besluit van 30 april 1962 
tot coordinatie der dienstplichtwetten, 1 
van het koninklijk besluit van 18 juli 
1962 tot vaststelling van de lichaamsge
breken en ziekten welke vrijstelling of 
voorlopige afkeuring van de dienstplich
tigen tot gevolg hebben, 1, 3", van bet 
koninklijk besluit van 5 november 1971 
tot wijziging van de reglementering be
treffende de keuringscriteria inzake li
chamelijke geschiktheid voor de militai
re dienst, de dienstnemingen en de 
wederdienstnemingen, · gewijzigd bij 
hoofdstuk II, artikel 8, van bet konink
lijk besluit van 11 februari 1975, 

doordat de herkeuringsraad, na eiser 
tot inobservatiestelling verwezen te heb 
ben op grond van de rubriek 1214 van de 
tabel van de keuringscriteria gevoegd bij 
het koninklijk besluit van 5 november 
1971 en na kennisname van het deskun
dig verslag dat de ingeroepen kwaal of 
letsel bij eiser bevestigde, in zijn ge
wraakte beslissing vaststelt dat de inge-28 oktober 1985 - 3• kamer - Voor

zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Poupart - 1-----------------

Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : · 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

(1) Zie Cass., 8 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 24), 
3 juni 1985, A.R. nr. M 388 F (A.C., 1984-85, 
nr. 598}. 
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roepen kwaal of letsel effectief voorkomt 
in de tabel gevoegd bij het koninklijk be
sluit van 5 november 1971, maar niette
min als zijn oordeel te kennen geeft dat 
zij niet van die aard is dat zij kan aan
leiding geven tot vrijstelling van militai
re dienst, 

terwijl artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 18 juli 1962 bepaalt dat de li
chaamsgebreken en ziekten welke vrij
stelling of voorlopige afkeuring van de 
dienstplichtige tot gevolg hebben, be
paald zijn in de bijlage van dit besluit, 
inmiddels vervangen door de tabel ge
voegd bij het koninklijk besluit van 5 no
vember 1971, gewijzigd bij hoofdstuk II, 
artikel 8, van het koninklijk besluit van 
11 februari 1975; er in punt 3 van het 
deel « algemeenheden », voorkomend in 
voormelde tabel, gewezen wordt op het 
gebiedend karakter, zowel van de inhoud 
van de tabel zelf als van de bijkomende 
preciseringen en onderrichtingen; punt 5 
van hetzelfde deel « algemeenheden », 
met betrekking tot de in verschillende 
kolommen van de tabel der criteria ver
strekte inlichtingen, bepaalt dat een 
kruis in kolom 7 duidt op ongeschiktheid 
volgens de aanwijzingen in kolom 4; bij 
rubriek 1214 van de voormelde keurings
criteria een kruis is aangeduid in kolom 
7; de herkeuringsraad derhalve, nadat 
hij had vastgesteld dat de door eiser 
ingeroepen kwaal of letsel, bevestigd 
door deskundig onderzoek, voorkomt in 
de tabel gevoegd bij het koninklijk be
sluit van 5 november 1971, namelijk on
der de bij de verwijzende beslissing ver
melde rubriek 1214, niet meer eigen
machtig kan oordelen dat deze kwaal of 
letsel niet van die aard is dat zij aanlei
ding kan geven tot vrijstelling van mili
taire dienst, zonder dat hij de ingeroe
pen wettelijke bepalingen schendt : 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt : « dat de door eiser inge
roepen kwaal of letsel, die evenwel 
voorkomt in de tabel gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 5 november 
1971, niet van aard is dat zij kan 
aanleiding geven tot vrijstelling van 
militaire dienst »; dat uit de daaraan 
voorafgaande beslissing van 27 
maart 1985, waarbij de inobserva
tiestelling van eiser werd bevolen, 
en uit het deskundigenverslag waar
naar de bestreden beslissing ver
wij st, blijkt dat eiser zich had be roe
pen op een kwaal of letsel onder 
rubriek 1214; 

Overwegende dat artikel 1 van het 
koninklijk besluit tot vaststelling 
van de keuringscriteria inzake licha
melijke geschiktheid voor de militai
re dienst van de dienstplichtigen 
evenals voor de dienst van de ande
re militairen en van het personeel 
van de rijkswacht, als, samen met 
het opschrift van dat koninklijk be
sluit, gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 16 mei 1978, bepaalt : « Onver
minderd de bijzondere bepalingen 
betreffende de vereiste lichamelijke 
geschiktheid om bepaalde functies 
te mogen uitoefenen in de schoot 
van de krijgsmacht, worden de ziek
ten en lichaamsgebreken die aanlei
ding geven tot ongeschiktheid ( ... ) 
vastgesteld in de tabel in bijlage bij 
dit besluit; dat volgens deel « I, Al
gemeenheden » van de genoemde ta
bel, onder lid 3, de aandacht van de 
geneesheren wordt gevestigd op het 
gebiedend karakter, zowel van de 
inhoud van de tabel zelf als van de 
bijkomende preciseringen en onder
richtingen, en onder lid 5 wordt be
paald dat een kruis in kolom 7 duidt 
op ongeschiktheid volgens de aan
wijzingen in kolom 4; dat in kolom 7 
van rubriek 1214 een kruis voor
komt, hetgeen, bij gebreke van Rf
wijkende aanwijzingen in kolom 4, 
betekent dat de bedoelde kwalen of 
letsels een ongeschiktheid tot gevolg 
hebben waarover de herkeurings
raad niet vrij kan oordelen; 

Overwegende dat de beslissing 
derhalve niet zonder schending van 
de voormelde bepalingen en van ar
tikel 14, § 3, van de Dienstplichtwet, 
beslist dat eiser, hoewel lijdend aan 
een kwaal of letsel als vermeld on
der rubriek 1214, toch geschikt is 
voor de 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-
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de beslissing; verwijst de zaak naar · derhalve niet gehoord of onderzocht; 
de Herkeuringsraad van de provin- zulks een juiste beoordeling van eisers 
cie Oost-Vlaanderen. toestand onmogelijk heeft gemaakt: 

28 oktober 1985 - a• kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. ta3 

3• KAMER - 28 oktober 1985 

DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD -
BESLISSING NA INOBSERVATIESTELLING -
NIEUWE VERSCHIJNING NODELOOS GEACHT 
- GEWIJZIGDE SAMENSTELLING VAN DE 
RAAD. 

De herzieningsraad kan na de inobserva
tiestelling van de dienstplichtige 
slechts beslissen dat een nieuwe ver
schijning nodeloos is, indien de raad is 
samengesteld uit dezelfde leden als de
gene voor wie de dienstplichtige reeds 
is verschenen (1). (Art. 45, § 3, Dienst
plichtwet.) 

(P ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. M 579 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslisisng, op 12 september 1985 
door de Herkeuringsraad van de 
provincie Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing met name berust op de 
grand dat eiser v66r zijn inobserva
tiestelling reeds voor de herkeu
ringsraad is verschenen en er ge
hoord werd, en dat derhalve een 
nieuwe verschijning nodeloos wordt 
geacht; 

Overwegende dat artikel 45, § 3, 
van de Dienstplichtwet bepaalt dat 
de herkeuringsraad die de inobser
vatiestelling heeft gelast en die in 
het bezit is van de besluiten van 
de geneesheer-deskundige, handelt 
overeenkomstig de artikelen 43 en 
44 en dat, indien hij een nieuwe ver
schijning nodeloos acht, hij de 
dienstplichtige die reeds v66r zijn 
inobservatiestelling voor de herkeu
ringsraad is verschenen, niet op
nieuw laat oproepen; 

Overwegende dat, in de zin van 
die wetsbepaling, de nieuwe ver
schijning welke de herkeuringsraad 
nodeloos kan verklaren, een ver
schijning is voor de raad samenge
steld uit dezelfde leden als degene 
voor wie de dienstplichtige reeds is 
verschenen en door wie hij reeds is 
gehoord; 

Dat de beslissing de genoemde 
wetsbepaling schendt door, na de 
neerlegging van het deskundigen
verslag, in een andere samenstelling 
te beslissen zonder de dienstplichti
ge opnieuw te doen oproepen; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, hieruit afge- Om die redenen, vernietigt de be-
leid dat in de samenstelling van de her- t d b 
keuringsraad die de bestreden beslissing s re en eslissing; beveelt dat van 
heeft genomen, zijn vermeld dokter De dit arrest melding zal worden ge
Mondt en dokter Janssens; bij de tussen- maakt op de kant van de vernietig
beslissing van 28 mei 1985 evenwel wa- de beslissing; verwijst de zaak naar 
ren betrokken dokter Schoofs en dokter de Herkeuringsraad van de provin
Janssens; dokter De Mondt eiser, aange- cie Oost-Vlaanderen. 
zien hij bij de tweede behandeling niet , 
werd opgeroepen, nooit heeft gezien en 28 oktober 1985 - a• kamer - Voorzit-----------------1 ter en verslaggever: de h. Soetaert, afde

lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

(1) Cass., 3 jan. 1983, A.R. nr. M 322 F 
(A.C., 1982-83, nr. 257). 
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Nr. 134 

2' KAMER - 29 oktober 1985 

WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
WERKING IN DE TIJD - STRAFZAKEN - DIE
RENVOEDERS- HOEDANIGHEDEN WAARAAN 
DE GRONDSTOFFEN BESTEMD VOOR DIER
LIJKE VOEDING MOETEN VOLDOEN - BE
DROG NOPENS DE HOOFZAKELIJKE HOEDA
NIGHEDEN - HOOFDZAKELIJKE HOEDANIG
HEID BEPAALD BIJ K.B. 12 JULI 1972 -
HOOFDZAKEL!JKE HOEDANIGHEID NIET 
MEER VERMELD IN HET K.B. 13 NOVEMBER 
1981 DAT HET K.B. 12 JULI 1972 HEEFT OPGE
HEVEN - UITSPRAAK NA DE INWERKINGTRE
DING VAN HET K.B. 13 NOVEMBER 1981 - BE
DROG BLIJFT STRAFBAAR. 

Ingevolge art. 2, § 1, 1", van de wet 11 ju
li 1969 worden de hoedanigheden 
waaraan voor dierlijke voeding be
stemde grondstoffen moeten voldoen, 
bepaald bij koninklijk besluit en is be
drag nopens een der hoofdzakelijke 
hoedanigheden van die grondstoffen 
strafbaar ingevolge art. 8, § 1, 1', van 
die wet; bedrog nopens een hoofdzake
Jijke hoedanigheid bepaald bij K.B. 12 
juli 1972 blijft strafbaar, oak al is ten 
tijde van de uitspraak deze hoofdzake
Jijke hoedanigheid niet meer vermeld 
in het K.B. 13 november 1981, dat ge
nomen is krachtens dezelfde wet, die 
niet was gewijzigd, en dat het K.B. 12 
juli 1972 heeft opgeheven (1). 

(DE MEYER) 

ARREST 

(A.R. nr. 8970) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, luidend als volgt : Ei
ser werd veroordeeld ter zake van over
treding van artikel 8, § 1, 4•, van de wet 
van 11 juli 1969 betreffende de bestrij-

dingsmiddelen en de grondstoffen voor 
de landbouw, tuinbouw, bosbouw en vee
teelt. Die wetsbepaling stelt strafbaar 
het plegen van bedrog in verband met de 
hoofdzakelijke hoedanigheden of be
standdelen van grondstoffen, ten deze 
mestmeel voor rundvee. Het is namelijk 
zo dat onder de vorige wetgeving samen
gestelde voeders • Mestmeel A » een ge
halte aan suikers en zetmeel diende te 
bevatten van 25 %. Ten deze werd bij de 
ontleding vastgesteld dat dit gehalte aan 
suikers en zetmeel slechts 16,2 % be
droeg bij het ontlede monster. Bij 
koninklijk besluit van 13 november 1981, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 23 april 1982, werd echter suikers en 
zetmeel geschrapt in de lijst van hoofd
zakelijke hoedanigheden voor mestmeel 
bestemd tot voeding van rundvee. Aldus 
maakte het gei:ncrimeerde feit geen mis
drijf meer uit ten tijde van de vaststel
ling. Minstens dient volgens het retroac
tiviteitsprincipe vervat in artikel 2, twee
de lid, van het Strafwetboek de beklaag
de te worden vrijgesproken wanneer de 
strafwet die toepasselijk was ten tijde 
van de feiten, opgeheven is ten tijde van 
het vonnis. Het arrest houdt schending 
in van de wet doordat het eiser veroor
deelt wegens overtreding van artikel 8, 
§ 1, 4", van de wet van 11 juli 1969, ter
wijl het feit geen misdrij£ meer was op 
het ogenblik van de vaststelling : 

Overwegende dat artikel 8, § 1, 4°, 
van de wet van 11 juli 1969 betref
fende de bestrijdingsmiddelen en de 
grondstoffen voor de landbouw, tuin
bouw, bosbouw en veeteelt, straf
baar stelt onder meer het bedrog 
nopens een der hoofdzakelijke hoe
danigheden van de bij artikel 1, 4°, 
van die wet bedoelde grondstoffen; 

Overwegende dat de hoedanighe
den, waaraan grondstoffen bestemd 
voor dierenvoeders moeten voldoen, 
bepaald worden bij koninklijk be
sluit ingevolge artikel 2, § 1, 1°, van 
de wet van 11 juli 1969; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 13 november 1981 betref----------------1 fende de handel en het gebruik van 

(1) Raadpl.. Cass., 29 feb. 1932 (Bull. en 
Pas., 1932, I, 87), 10 feb. 1936 (ibid., 1936, I, 
150), 2 juli 1945 (ibid., 1945, I, 197), 4 juli 1949 
(ibid., 1949, I, 503) en 22 nov. 1976 (A.C., 1977 
322); Les Novelles, Dr. p{m., dee! I, druk 1956; 
nr. 311, en VANHOUDT en CALEWAERT, Belg. 
Strafrecht, dee! I, druk 1968, nr. 369. 

stoffen voor dierlijke voeding, dat 
de hoedanigheden bepaalt welke de 
grondstoffen bestemd voor dierlijke 
voeding moeten bezitten, bekendge
maakt werd in het Belgisch Staats
blad van 23 april 1982; dat, naar luid 

~~-~~ ------
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van artikel 42, § 1, van dit konink
lijk besluit, het vroeger koninklijk 
besluit van 12 juli 1972 betreffende 
de handel en het gebruik van stof
fen bestemd voor dierenvoeding, ge
wijzigd bij de koninklijke besluiten 
van 4 maart 1976, 4 november 1976, 
21 december 1977 en 5 februari 1979, 
wordt opgeheven; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van andersluidende bepalingen, het 
koninklijk besluit van 13 november 
1981 in werking is getreden te reke
nen van de tiende dag na die van 
zijn bekendmaking in bet Belgisch 
Staatsblad van 23 april 1982; 

Overwegende dat bieruit volgt dat 
op 2 februari 1982, datum waarop de 
overtreding is vastgesteld, de hoofd
zakelijke boedanigbeden welke 
grondstoffen bestemd voor dierlijke 
voeding moeten bezitten, bepaald 
werden, niet door bet koninklijk be
sluit van 13 november 1981, dat nog 
niet in werking was getreden, maar 
wel door het koninklijk besluit van 
12 juli 1972, gewijzigd als gezegd, 
dat nog niet was opgebeven; 

Overwegende dat artikel 2, tweede 
lid, van het Strafwetboek geen toe
passing vindt wanneer, zoals ten de
ze, een vroeger koninklijk besluit 
vervangen wordt door een later 
koninklijk besluit dat genomen 
werd in uitvoering van dezelfde wet 
als bet eerste, zonder dat de wet 
zelf gewijzigd werd; dat in zodanig 
geval feiten die, ingevolge bet vroe
gere koninklijk besluit, strafbaar 
waren ten tijde waarop ze werden 
gepleegd, strafbaar blijven, zelfs in
dien ze ingevolge het latere konink
lijk besluit, genomen in uitvoering 
van dezelfde wet die niet gewijzigd 
werd, ten tijde van bet vonnis geen 
strafbaar feit meer opleveren; 

Overwegende dat bieruit volgt dat 
de feiten die overeenkomstig artikel 
8, § l, 4", van de wet van 11 juli 1969 
strafbaar waren ten tijde waarop ze 
werden gepleegd, volgens de modali
teiten bepaald bij bet koninklijk be
sluit van 12 juli 1972, gewijzigd als 
gezegd, strafbaar zijn gebleven on
der dezelfde voorwaarden ten tijde 

van het bestreden arrest, niettegen
staande op dat ogenblik vermeld 
koninklijk besluit was opgeheven en 
vervangen door het koninklijk be-
sluit van 13 november 1981; -

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substan

tHHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

29 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Rasschaert, Dendermonde. 

Nr. 135 

2• KAMER - 29 oktober 1985 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - BE
SLISSING TOT VERWIJZING NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK - AANHANGIG MAKEN 
VAN DE ZAAK - DAGVAARDING - STREK
KING. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE RE
GELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDING -
MIDDEL NIET AAN DE FEITENRECHTER VOOR
GELEGD- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM AANVULLENDE 
ONDERZOEKSMAATREGEL WEIGERING 
DOOR DE RECHTER. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.3.D - DRAAGWIJDTE T.A.V. VERZOEK OM 
AANVULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL. 



---_T ~f~,._~ __ ~:_~_,-:-:-_:_~ __ ~_~ __ ~_~_ ~_ ~--] -1,-:::::------:----------,----------

.. , 

Nr. 135 HOF VAN CASSATIE 281 

1 • De feiten die aanleiding geven tot ver
volging worden bij de correctionele 
rechtbank aanhangig gemaakt door de 
beslissing waarbij de raadkamer de 
beklaagde naar die rechtbank verwijst 
en niet door de dagvaarding (1); de 
daaropvolgende dagvaarding waarbij 
het openbaar ministerie de beklaagde 
voor de rechtbank daagt op een datum 
waarop de zaak zal worden behandeld, 
strekt er slechts toe de beklaagde in te 
lichten van de plaats, dag en uur van 
de behandeling van de zaak zelve, op
dat hij zijn verdediging kan voordra
gen (2). (Art. 182 Sv.) 

2" Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel kritiek oefent op de regelmatig
heid van de dagvaarding voor de eer
ste rechter of voor de rechter in hoger 
beroep, als het niet aan de feitenrech
ter is voorgelegd en eiser zich over de 
zaak zelve heeft verdedigd (3). 

3" Uit het enkel feit dat de rechter, op 
grond dat hij zich reeds voldoende 
ingelicht acht, weigert in te gaan op 
een verzoek om een aanvullende on
derzoeksmaatregel te bevelen, volgt 
niet dat het recht van verdediging is 
geschonden (4). 

4" Art. fJ.3.d Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, dat aan de beklaagde 
het recht toekent getuigen op te roe
pen en ze onder dezelfde voorwaarden 
te doen ondervragen als de getuigen 
" a charge "• belet niet dat de rechter, 
mits hij het recht van verdediging in 
acht neemt, onaantastbaar oordeelt of 
een aanvullende onderzoeksmaatregel, 
onder meer een confrontatie van de 
beklaagde met getuigen, noodzakelijk 
is om tot zijn overtuiging te komen (5). 

(VANHAMEL T. GROUP 4 SECURITAS N.V., THE 
GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE, VEN
NOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT, DE BlJ· 

DE VREDE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9453) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 78 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest eiser veroordeelt uit 
hoofde van de betichtingen I.A.1 en 2 tot 
een gevangenisstraf van vier jaar en tot 
betaling van 322.458 frank aan de N.V. 
« De Bij-De Vrede », van een provisie 
van 100.000 frank aan « Group 4 Securi
tas », en van een provisie van 10.000.000 
frank aan • The Guardian Royal Exchan
ge Assurance », op de gronden dat uit 
het onderzoek van het exploot van dag
vaarding van 6 maart 1984 blijkt dat de
ze dagstelling geen enkele niet goedge
keurde toevoeging bevat en dat de voor
gehouden niet goedgekeurde toevoeging 
enkel betrekking kan hebben op het be
vel tot dagvaarding, waarbij de ontoerei
kende plaatsruimte op het type-formulier 
wegens het groot aantal beklaagden 
klaarblijkelijk aangevuld werd met een 
aangekleefd blad, waarop de volledige 
identiteit van al de zeventien beklaagden 
vermeld werd; dat, wat de inhoud be-----------------1 treft, een dagvaarding of dagstelling in 

(1) Cass., 6 april 1971 (A.C., 1971, 745); 
raadpl. Cass., 16 .. ept. 1980 (ibid., 1980-81, 
nr. 36) en de noot 2. 

(2) Cass., 16 sept. 1980, vermeld in de noot 1 
hiervoren, en de noot 3. 

(3) Cass., 28 okt. 1980 en 2 jan. 1981, twee 
arresten (A.C., 1980-81, nrs. 127, 566 en 567) en 
31 okt. 1984, A.R. nr. 3854 (ibid., 1984-85, 
nr. 152). 

(4) Cass., 3 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 158) 
en 21 sept. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 53). 

(5) Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 326), 6 
okt. 1981 en 3 nov. 1981 (ibid., 1981-82, nrs. 91 
en 158). 

strafzaken niet beheerst wordt door arti
kel 702 van het Gerechtelijk Wetboek, 
maar wel door de artikelen 145, 182, 184 
en 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring, die als zodanig geen gewag maken 
van enige nietigheid; dat dienvolgens een 
dagvaarding of dagstelling aileen dan 
nietig verklaard dient te worden wan
neer een essentieel bestanddeel ont
breekt of het verdedigingsrecht gekrenkt 
werd naar het beginsel neergelegd in ar
tikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek; 
dat ten deze in de dagstelling geen enkel 
essentieel bestanddeel ontbreekt; dat on
der meer de naam en voornaam van (ei
ser) als gedagvaarde persoon en de last-



282 HOF VAN CASSATIE Nr. 135 

geving hiertoe van de bevoegde procu
reur des Konings uitdrukkelijk vermeld 
zijn geworden; dat het verdedigingsrecht 
noch enig ander belang van eiser ge
schaad is geworden, hetgeen trouwens 
als zodanig niet wordt ingeroepen; dat 
uit de verschillende zittingsbladen blijkt 
dat eiser voor de correctionele rechtbank 
zich ten gronde verdedigd heeft zonder 
deze exceptie van nietigheid voor te dra
gen; dat dienvolgens er geen aanleiding 
bestaat de dagstelling en het vonnis nie
tig te verklaren, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig en duister is enerzijds te stellen 
dat de niet goedgekeurde toevoeging en
kel betrekking kan hebben op het aange
kleefd blad, waarop de volledige identi
teit der zeventien beklaagden vermeld 
werd, en anderzijds dat in de dagvaar
ding geen enkel essentieel element ont
breekt daar de naam en voornaam van 
eiser en de lastgeving tot dagvaarding 
uitdrukkelijk vermeld zijn geworden; dat 
immers uit deze motivering niet uit te 
maken is of de vermelding van de identi
teit van eiser op de dagvaarding al dan 
niet goedgekeurd is geworden (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de identiteit van ei
ser als beklaagde een wezenlijk bestand
deel is van de geldigheid van de akte 
van dagvaarding van 6 maart 1984, waar
bij de zaak voor de Correctionele Recht
bank te Hasselt werd gebracht; dat de 
identiteit van eiser op een aan het ex
ploot aangeplakt stuk is vermeld, zonder 
goedkeuring, zodat dit exploot nietig is; 
dat het feit dat eiser zich voor de correc
tionele rechtbank verdedigd heeft zonder 
dit op te werpen aan de wezenlijke nie
tigheid, geen afbreuk doet (schending 
van artikel 78 van het Wetboek van 
Strafvordering) : 

Overwegende dat, in strijd met 
wat in het middel wordt aangevoerd, 
de zaak ten laste van eiser niet door 
de akte van dagvaarding van 6 
maart 1984 « voor de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt werd ge
bracht »; dat de aanhangigmaking 
gebeurde door de beschikking van 
17 februari 1984 van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hasselt; dat de dagvaarding 
van 6 maart 1984 slechts de waarde 
heeft van een dagstelling, die er toe 
strekt de beklaagde over plaats, dag 
en uur van de behandeling van de 

zaak ten grande in te lichten opdat 
hij zijn verdediging zou kunnen 
voordragen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser zich voor de 
correctionele rechtbank ten grande 
heeft verdedigd zonder er de be
weerde onregelmatigheid voor te 
dragen; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6, § 3, littera d, van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 4 novem
ber 1950 te Rome, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, en uit de misken
ning van het recht van verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt uit 
hoofde van de betichtingen I.A.1 en 2 tot 
een gev~ngenisstraf van vier jaar en tot 
betaling van 322.458 frank aan de N.V. 
« De Bij-De Vrede », van een provisie 
van 100.000 frank aan « Group 4 Securi
tas », en van een provisie van 10.000.000 
frank aan « The Guardian Royal Exchan
ge Assurance •, op de gronden : · dat het 
verdedigingsrecht van eiser niet ge
schonden is door het feit dat de onder
zoekers het niet noodzakelijk noch ge
raadzaam hebben geacht eiser te con
fronteren met Vincent Germain, Ge
breurs, Smits en Winkelmolen; dat het 
ten deze van geen belang is dat in de 
loop van het onderzoek andere personen 
als mogelijke daders eens vernoemd zijn 
geworden; dat tenslotte eiser ook nog als 
dader wordt aangeduid in de reeds ver
melde verklaringen van Vincent Ger
main en Gebreurs, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
op 22 november 1984 neergelegde conclu
sie (stuk 36, biz. 2, lid 12, en biz. 4, leden 
3 tot 5) uitdrukkelijk en omstandig stel
de dat er geen enkele confrontatie ge
houden was tussen hem en Vincent Ger
main, Smits en Gebreurs, ten gevolge 
waarvan de verklaringen dezer personen 
tegen eiser, die een alibi had en talrijke 
verklaringen in zijn voordeel, niet in zijn 
nadeel konden weerhouden worden; het 
arrest onvoldoende op dit verweer ant
woordt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het recht van eiser 
om getuigen a charge te ondervragen of 
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doen ondervragen, miskend is geworden 
door de weigering eiser te confronteren 
met de getuigen Vincent Germain, Smits, 
Gebreurs en Winkelmolen; daardoor 
eveneens bet recht van verdediging van 
eiser, die over een alibi beschikte en die 
ontkende deelgenomen te hebben aan de 
overval, geschonden werd; immers de 
verklaringen van deze personen, met de
welke eiser niet geconfronteerd is gewor
den, door het arrest aangehouden wer
den om eiser aan de hem ten laste 
gelegde feiten plichtig te verklaren 
(schending van artikel 6, § 3, littera d, 
van de Europese Conventie van 4 novem
ber 1950 en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel) : 

Overwegende, wat het eerste on
derdeel betreft, dat eiser concludeer
de in de zin zoals in het onderdeel 
is weergegeven; 

Dat de appelrechters, na omstan
dige vermelding van de feitelijke ge
gevens waarop zij hun beslissing Ia
ten steunen, met zeer uitvoerige 
weerlegging van het specifiek ver
weer van de beklaagden en bespre
king van het door eiser aangevoerd 
« alibi », dat zij onaanvaardbaar oor
delen, overwegen : « dat het verdedi
gingsrecht van (eiser) niet geschon
den is door het feit dat de onderzoe
kers het niet noodzakelijk noch 
geraadzaam hebben geacht (eiser) 
te confronteren met Vincent Ger
main, Gebreurs, Smits en Winkel
molen », waardoor zij te kennen ge
ven dat die door eiser gewenste 
confrontaties wegens de gedane 
vaststellingen niet van aard konden 
zijn hun besluitvorming te be'invloe
den; 

Dat zij aldus de conclusie van 
eiser beantwoorden; 

Overwegende, wat het tweede on
derdeel betreft, dat in strafzaken, 
wanneer, zoals ten deze, de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, 
de rechter in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze de bewijswaar
de beoordeelt van de gegevens, on
der meer de verklaringen van be
klaagden en getuigen, op grond 
waarvan hij tot zijn overtuiging 
komt en waartegen de partijen ver
weer hebben kunnen voeren; dat uit 

de enkele omstandigheid dat de 
rechter een verzoek om een aanvul
lende onderzoeksmaatregel, onder 
meer een getuigenverhoor of een 
confrontatie, afwijst omdat hij deze 
maatregel niet nodig acht om tot 
zijn overtuiging te komen, niet volgt 
dat het recht van verdediging is 
miskend; dat artikel 6, § 3, d, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden daaraan geen af
breuk doet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening tegen de 
beslissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen van de eerste twee ver
weersters wegens het niet-definitief 
karakter van de beslissingen, onder 
voorbehoud van het recht opnieuw 
cassatieberoep in te stellen « wan
neer de strafrechter zijn bevoegd
heid zal uitgeput hebben »; 

Overwegende dat het arrest aan 
die verweersters de ten aanzien van 
eiser gevorderde voorschotten toe
kent en niets aanhoudt waarover te 
zijnen aanzien later nog door de 
strafrechter uitspraak zou moeten 
worden gedaan; dat, nu de strafrech
ter zijn rechtsmacht volledig uitoe
fende, de beslissingen op de vorde
ringen van de eerste twee verweer
sters eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Dat er geen aanleiding is om akte 
te verlenen van de afstand; 

Overwegende dat eiser tegen de 
beslissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen van de drie verweer
sters tegen hem geen bijzonder mid
del aanvoert; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

29 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Delahaye. 

Nr. 136 

2' KAMER - 29 oktober 1985 

1° AANPLAKBILJETIEN - REGELING 
VAN DE AANPLAKK!NG- WETBOEK DER MET 
HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN, ART. 
200, EERSTE LID - BEGR!P. 

2° ZEGEL (MET HET ZEGEL GELIJK
GESTELDE TAKSEN)- REGEL!NG VAN 
DE AANPLAKKING - WETBOEK DER MET HET 
ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN, ART. 200, 
EERSTE LID - BEGRIP. 

3° AANPLAKBILJETIEN REGELING 
VAN DE AANPLAKKING - WETBOEK DER MET 
HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN, ART. 
200, EERSTE LID - « BEPAALDE PLAATSEN » 

- BEGRIP. 

4° ZEGEL (MET HET ZEGEL GELIJK
GESTELDE TAKSEN) - REGELING VAN 
DE AANPLAKKING - WETBOEK DER MET HET 
ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN, ART. 200, 
EERSTE LID - « BEPAALDE PLAATSEN » 

BEG RIP. 

5° AANPLAKBILJETIEN REGELING 
VAN DE AANPLAKKING - WETBOEK DER MET 
HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN, ART. 
200, EERSTE LID - K.B. 1 MAART 1960, ART. 1, 
3" - « NA 1 JANUARI 1959 VOOR HET VERKEER 
OPENGESTELDE OF OPEN TE STELLEN RIJKS
WEGEN • - BEGRIP. 

6° ZEGEL (MET HET ZEGEL GELIJK
GESTELDE TAKSEN)- REGELING VAN 
DE AANPLAKKING - WETBOEK DER MET HET 
ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN, ART. 200, 
EERSTE LID - K.B. 1 MAART 1960, ART. 1, 3° -

« NA 1 JANUARI 1959 VOOR HET VERKEER 
OPENGESTELDE OF OPEN TE STELLEN RIJKS
WEGEN »- BEGRIP. 

1• en 2• Uit de bepaling van art. 200, eer
ste lid, Wetboek der met het zegel ge
lijkgestelde taksen, luidens welke de 
regering is gemachtigd de aanplakking 
van aile hoe dan oak genaamde plak
brieven of van plakbrieven die een ze
kere grootte te buiten gaan, op bepaal
de plaatsen te verbieden, ten einde de 
schoonheid der gebouwen, monumen
ten, gezichten en landschappen te vrij
waren, vloeit voort dat de regering 
over een vrije beoordelingsbevoegd
heid beschikt om te beslissen of de 
schoonheid van bepaalde gebouwen, 
monumenten, gezichten of landschap
pen zodanig is dat ze moet worden ge
vrijwaard door een verbod van aan
plakken en van het maken van recla
me (1). 

a• en 4• De vermelding « bepaalde plaat
sen » in art. 200, eerste lid, Wetboek 
der met het zegel gelijkgestelde taksen 
betreft de plaatsen die de regering zal 
aanwijzen; de in art. 1, :J', K.B. 1 
maart 1960 aangewezen « na 1 januari 
1959 voor het verkeer opengestelde en 
open te stellen rijkswegen » beant
woordt aan het begrip « bepaalde 
plaatsen » (2). 

5•. en 6• Een v66r 1 januari 1959 bestaan
de gemeenteweg die na 1 januari 1959 
een rijksweg wordt, is eerst voor het 
verkeer op een rijksweg opengesteld 
vanaf het ogenblik dat hij een rijks
weg is (a). (Art. 1, a•, K.B. 1 maart 1960 
houdende bepaling van de verkeerswe
gen waarvoor regelen worden gesteld 
op het aanplakken en reclame maken.) 

(GILQUIN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9599) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 maart 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

(1) Cass., 2 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 331). 

(2) Zie Cass., 20 juni 1978 (A.C., 1978, 1220). 

(3) Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr. 9090 
(A.C., 1984-85, nr. 334). 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 200 van het Wet
boek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen, 107 van de Grondwet en 1, 3°, 
van het koninklijk besluit van 1 maart 
1960 houdende bepaling van de verkeers
wegen waarvoor regelen worden gesteld 
op het aanplakken en reclame maken, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om bij inbreuk op artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 14 december 1959 
een reclamebord gericht naar een gere
glementeerde verkeersweg te hebben op
gericht en de betrokken verkeersweg dit 
karakter put uit de bepaling van artikel 
1, 3°, van het koninklijk besluit van 1 
maart 1960 houdende bepaling van de 
verkeerswegen waarvoor regelen worden 
gesteld op het aanplakken en reclame 
maken dat aan de reglementering onder
werpt « de na 1 januari 1959 voor het 
verkeer opengestelde of open te stellen 
rijkswegen », 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge ar
tikel 200 van het Wetboek der met het 
zegel gelijkgestelde taksen, dat de wette
lijke basis vormt voor de reglementering 
vervat in het koninklijk besluit van 14 
december 1959, de regering gemachtigd 
wordt de aanplakking te regelen « op be
paalde plaatsen », ten einde de schoon
heid der gebouwen, zichten en land
schappen te vrijwaren, en de Koning 
aldus, door aan de reglementering te on
derwerpen « alle na 1 januari 1959 open
gestelde of open te stellen rijkswegen •, 
het wettelijk kader van artikel 200 te 
buiten gegaan is, nu uit de algemeenheid 
van de onderwerping blijkt dat de Ko
ning zich niet heeft laten leiden door de 
door de wetgever vastgelegde criteria te 
weten « op bepaalde plaatsen • en « ten 
einde de schoonheid der gebouwen, zich
ten en landschappen vrijwaren » (schen
ding van de artikelen 200 van het Wet
hoek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen en 107 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de betrokken weg, 
zoals het arrest vaststelt, reeds v66r 1959 
bestond als gemeenteweg, om na 1971 
het karakter van rijksweg te verwerven, 
en aldus geen na 1 januari 1959 « voor 
het verkeer opengestelde rijksweg » kan 
uitmaken (schending van artikel 1, 3°, 
van het koninklijk besluit van 1 maart 
1960) : 

Overwegende, wat het eerste on
derdeel betreft, dat, naar luid van 
artikel 200, eerste lid, van het Wet
hoek der met het zegel gelijkgestel-

de taksen, de regering gemachtigd 
wordt, ten einde de schoonheid der 
gebouwen, monumenten, zichten en 
landschappen te vrijwaren, de aan
plakking van alle hoe dan ook ge
naamde plakbrieven of van plakbrie
ven die een zekere grootte te buiten 
gaan, op bepaalde plaatsen te ver
bieden; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 14 december 1959 waar
bij regelen worden gesteld op het 
aanplakken en reclame maken, ge
nomen werd, zoals in het verslag 
aan de Koning wordt onderstreept, 
in het raam van de « zorg voor de 
schoonheid van de landschappen en 
van de hoofdwegen van het land » 
en « ter vrijwaring van het natuur
en stedeschoon »; dat uit de bepa
ling van artikel 200, eerste lid, van 
voormeld wetboek voortvloeit dat de 
regering over een vrije beoorde
lingsmacht beschikt om te beslissen 
of de schoonheid van bepaalde ge
bouwen, monumenten, zichten of 
landschappen zodanig is dat ze moet 
worden gevrijwaard door een verbod 
van aanplakken en van het maken 
van reclame; dat dit de rijkswegen 
in het algemeen of een deel van dit 
geheel kan betreffen; 

Overwegende dat de in artikel 
200, eerste lid, van voormeld wet
hoek weerhouden vermelding « be
paalde plaatsen » de plaatsen betreft 
die de regering zal aanwijzen; dat 
de in artikel 1, 3°, van het koninklijk 
besluit van 1 maart 1960, genomen 
ingevolge artikel 4, c, van het voor
meld koninklijk besluit van 14 de
cember 1959, aangewezen << na 1 ja
nuari 1959 voor het verkeer open
gestelde en open te stellen rijkswe
gen » een duidelijke aanwijzing 
betreft die aan het voorschrift « be
paalde plaatsen » beantwoordt; 

Overwegende, wat het tweede on
derdeel betreft, dat een verkeersweg 
niet << als rijksweg » voor het ver
keer kan worden opengesteld zolang 
die verkeersweg het karakter van 
<< rijksweg » niet heeft; 

Dat derhalve de openstelling voor 
het verkeer van de rijksweg Marte-
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larenlaan te Leuven niet kan gesitu
eerd worden v66r het in werking 
treden van het koninklijk besluit 
van 5 februari 1971, waarbij de Mar
telarenlaan te Kessel-Lo, thans Leu
ven, rijksweg nr. 792 werd; 

Overwegende dat de appelrechters 
door hun beslissing de in de beide 
onderdelen aangevoerde wettelijke 
bepalingen niet schenden; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substan

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

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

29 oktober 1985 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Blontrock en Kenis, Brussel. 

Nr. 137 

2' KAMER - 29 oktober 1985 

VOORLOPIGE HECHTENIS WET 

VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 5, DERDE LID 
- HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECH
TENIS - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN 
HET DOSSIER GEDURENDE TWEE DAGEN TER 
INZAGE VAN DE RAADSMAN VAN DE VER
DACHTE- NIET-NALEVING VAN DIE VORM
SANCTIE. 

De door art 5, derde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis voorgeschreven verplichting 
het dossier gedurende twee dagen v66r 
de dag vastgesteld voor de verschij
ning op de griffie ter beschikking te 
stellen van de raadsman van de ver-

dachte is geen op straffe van nietig
heid voorgeschreven vorm; verzuim er
van brengt slechts nietigheid mee als 
het recht van verdediging daardoor 
werd miskend (1). 

(CORTVRINDT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9960) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 september 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en uit 
de miskenning van het algemeen rechts
beginsel luidens hetwelk verzaking aan 
een recht slechts af te leiden is uit feiten 
voor geen andere uitlegging vatbaar, zo
als onder meer vervat in artikel 1045, ali
nea 1, van het Gerechtelijk W etboek, 

doordat het arrest, zoals de beroepen 
beschikking van de raadkamer, het te
gen eiser uitgevaardigde bevel tot aan
houding handhaaft voor de duur van een 
maand, en zulks om reden dat: « ... (ei
s~r) de nietigheid van de rechtspleging 
inroept om reden dat het dossier te zij
ner beschikking gesteld met het oog op 
zijn verschijning voor de raadkamer, on
volledig was; inderdaad het arrest uitge
sproken op 9 augustus 1985 door het hof 
van beroep, kamer van inbeschuldiging
stelling, zich niet in het dossier bevond 
zoals het samengesteld was bij zijn ne
derlegging ter griffie; dit. arrest inder
daad slechts gevoegd werd in de loop 
van de debatten voor de raadkamer; uit 
het proces-verbaal van de zitting van 27 
augustus 1985 van de raadkamer blijkt 
dat de raadsman van (eiser), tijdens een 
schorsing van de zitting, kennis gena-
men heeft van dit stuk en niet meende 
uitstel van de zaak te vragen om de ver
dediging zo nodig beter voor te bereiden, 
doch integendeel verklaarde niets aan 
zijn verweermiddelen te moeten toevoe
gen; er dan ook geen sprake is van 
schending van de rechten van de verde
diging », en het arrest aldus het beroep 

{1) Zie Cass., 15 feb. 1960 (A. C., 1960, 567) en 
2 maart 1983, A.R. nr. 2798 (ibid., 1982-83, nr. 
365). 
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van eiser tegen de beschikking van de 
raadkamer afwijst, omdat zou blijken 
dat eiser in eerste aanleg zou hebben 
verklaard « niets meer aan zijn verweer
middelen toe te voegen te hebben », en 
de appelrechters menen daaruit te mo
gen afleiden dat eiser in eerste aanleg 
aan zijn vordering tot uitstel wegens on
volledigheid van het dossier zou hebben 
verzaakt, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
verweermiddelen, voor de raadkamer in 
eerste aanleg aangevoerd, schriftelijk 
heeft neergelegd in een conclusie, en 
heeft gesteld : « ... bet arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling, beslis
sende over het beroep van (eiser) tegen 
de beschikking van de raadkamer gewe
zen op 30 juli 1985, niet opgenomen was 
in bet dossier tijdens de terbeschikking
stelling van dit dossier vanaf 23 augus
tus 1985 ter griffie van de Correctionele 
Rechtbank te Leuven; de raadsman van 
(eiser) recht heeft op inzage van gans 
bet dossier (artikel 5, derde lid, van de 
wet van 20 april 1874, aangevuld door ar
tikel 1 van de wet van 23 augustus 1919); 
de wettelijke bepalingen ter verdediging 
van de rechten van de verdachte werden 
geschonden », en eiser dit verweer ten 
andere heeft hernomen voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling, 

terwijl de beschikking van de raadka
mer desbetreffende vermeldt : « De voor
zitter vraagt of de verdediging bij monde 
van Mr. lsenborghs nag iets toe te voe
gen heeft aan zijn verdediging. Mr. E. 
lsenborghs zegt kennis te hebben gena
men van het arrest en verder niets aan 
zijn verweermiddelen heeft toe te voe
gen »; 

terwijl eiser, door niets toe te willen 
voegen aan deze verweermiddelen, niets 
anders kan hebben bedoeld dan de hand
having van zijn beschikkend gedeelte, te 
weten zijn verzoek om uitstel gegrond op 
de onregelmatigheid van bet hem voor
gelegde dossier, zodat bet arrest, door 
uit de in eerste aanleg door eiser ge
maakte · opmerking dat hij niets meer 
aan zijn verweermiddelen had toe te voe
gen, af te leiden dat eiser wenste te ver
zaken aan zijn vordering tot uitstel we
gens onregelmatige samenstelling van 
het dossier, en op grond daarvan te be
sluiten dat de procedure regelmatig was, 
en de rechten van verdediging van eiser 
nageleefd zijn geworden, aan de conclu
sie van eiser, en minstens aan diens ver
klaring zoals geakteerd door de raadka
mer, een betekenis en een draagwijdte 
toeschrijft die strijdig zijn met de ter-

men ervan, en de b~ 0 0 

miskent (schending '--"WWJskracht ervan 
1319 1320 1322 van h an de artikelen 
boek); ' ~t Burgerlijk Wet-

tweede onderdeel, v-- 0 

recht een begrip van s~~zakm~ aan een 
en slechts kan worden "-:l'lkte 1:11tle~gin~ is 
die voor geen andere ~fgele1d Ult. fe1ten 
baar zijn; dat, omwill mterpretatu;l vat
eiser in boger beroep ~ ':.an het f~1t dat 
der heeft voorgehoude biJ conclus1e ver
met onregelmatigheid.. ~ dat de procedure 
mits hem in eerste a~ was behept, ver
kamer een onvolledig ~leg voor de raad
was gegeven bet be dossier ter inzage 
mocht afleid~n uit de ~'treden ~rrest niet 
ser kennis had genol'l:::l 'Vaststelhng dat ei
kende arrest in het :p <en van het ontbre
de zitting van de ra ~oceduredossier, op 
ser hat verklaard vo ~'t:lkamer, en dat ei
beschuldigingstelling ~.., de ~amer van in
niets aan zijn Ver\l\7- (lee~· raadkamer) 
voegen te hebben, d:er~uddelen toe te 
verzaakt aan de d "t etser zou hebben 

()'Or he · procedure-onregelm&:t;· 
0 
m mgeroepen 

daad deze laatste "'" ~ghe1d; dat inder
kon en moest worde <erklaring van eiser 
delijke uitdrukking Q. opgevat als de dui
het beschikkend gecl"qn de wil van eiser 
ste aanleg genomen ~elte va.n zijn in ee~
teerd in het eerste () onclus1e, zoals gect
ven (schending vq, ~derdeel, te handha
rechtsbeginsel en 'V ~ bet aal?gehaalde 
alinea 3 van het Ge El.n bet arbkel 1045, 

' l:'echtelijk W etboek) : 

Overwegende <lq,t . b" 
sie neergelegd tel:' .e~~er lJ conclu
gustus 1985 van z1ttmg van 27 au-
de Rechtbank va d.e raadkamer van 
Leuven vorderde ll. Eerste Aanleg te 
vrijheidstelling v « de :voorlopige in
len » wegens rn_an (el~er) te beve
recht van verde~~k~nmng van zijn 
hem voor inzage lgmg, do.or~at het 
stelde dossier o ter be.schlkkmg ge-

:n.volledlg was· 
Overwegende q h ' 

baal van dezelf at . e~ proces-ver-
dat : de zitting <ie Zlttmg vaststelt 
einde Mr. Isenterd g~schorst ten 
stellen kennis t orghs 10 staat te 
het dossier gev~ nemen van het bij 
neming van de eg~e .arrest, na her
borghs op vraa z1ttmg Mr. I.sen
zegde kennis g van de voorz1tter 
van het arrest ~enomen te . hebben 
zijn verdedigin n verder mets aan 
voegen; · g te hebben toe te 

Overwegende dat in de door het 
middel ontwikkelde gedachtengang 
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eiser aldus zijn vordering om invrij
heidstelling bevestigde wegens 
schending van zijn recht van verde
diging, maar, in strijd met wat in 
het middel wordt aangevoerd en in 
overeenstemming met wat door de 
appelrechters juist wordt vastge
steld, geenszins om uitstel voor de 
behandeling van de zaak verzocht; 

Dat, nu eiser geen uitstel vroeg, 
de termen van die niet bestaande 
vordering niet konden miskend wor
den, terwijl van een verzaking aan 
die niet bestaande vordering geen 
sprake kan zijn; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 5, meer bepaald 
artikel 5, laatste lid, van de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechtenis, als 
gewijzigd en aangevuld bij artikel 1 van 
de wet van 23 augustus 1919, en voor zo
veel als nodig uit de miskenning van het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest, zoals de beroepen 
beschikking van de raadkamer, het te
gen eiser uitgevaardigde aanhoudings
mandaat handhaaft voor de duur van 
een maand, en zulks om reden dat : « ... 
(eiser) de nietigheid van de rechtsple
ging inroept om reden dat het dossier te 
zijner beschikking gesteld met het oog 
op zijn verschijning voor de raadkamer 
onvolledig was; inderdaad het arrest, uit
gesproken op 9 augustus 1985 door het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, zich niet in de bundel be
vond zoals het samengesteld was bij zijn 
nederlegging ter griffie; dit arrest inder
daad slechts gevoegd werd in de loop 
van de debatten voor de raadkamer; uit 
het proces-verbaal van de zitting van 27 
augustus 1985 van de raadkamer blijkt 
dat de raadsman van verdachte, tijdens 
een schorsing van de zitting, kennis ge
nomen heeft van dit stuk en niet meen
de uitstel van de zaak te vragen om de 
verdediging zo nodig beter voor te berei
den, doch integendeel verklaarde niets 
aan zijn verweermiddelen te moeten toe
voegen; er dan ook geen sprake is van 
schending van de rechten van de verde
diging •; en het arrest derhalve vaststelt 
dat het dossier dat eiser gedurende twee 
dagen ter inzage heeft gehad v66r zijn 
verschijning voor de raadkamer op 27 
augustus 1985, onvolledig is geweest, 

terwijl artikel 5, laatste lid, van de wet 
op de voorlopige hechtenis eiser het 
recht waarborgt gedurende twee . dagen 
inzage te nemen van het dossier dat 
minstens moet bestaan uit al die stuk
ken die de voortgang van het onderzoek 
aantonen; het in casu ontbrekende stuk, 
namelijk het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 9 augustus 
1985, besluit tot verlenging van het tegen 
eiser bestaande aanhoudingsmandaat, 
om redenen die te maken hebben met 
voortgang van het tegen eiser lopende 
onderzoek en eiser aldus van deze reden
geving kennis moet kunnen nemen ten
einde zijn verdediging voor de raadka
mer op 27 augustus 1985 ernstig voor te 
bereiden; en terwijl artikel 5, voornoemd, 
van de wet op de voorlopige hechtenis 
het recht van verdediging beoogt te 
waarborgen en de niet-naleving ervan al
dus de nietigheid van de procedure met 
zich moet brengen; zodat het arrest, dat, 
in navolging van de beroepen beschik
king, weigert de nietigheid van de proce
dure vast te stellen, nu de onvolledigheid 
van het dossier vaststaat, aan eiser de 
door de wet verschafte waarborgen van 
verdediging ontzegt (schending van de 
vooraan het middel aangehaalde wette
lijke bepalingen) : 

Overwegende dat de door artikel 
5, derde lid, van de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis 
voorgeschreven pleegvorm het dos
sier gedurende twee dagen v66r de 
dag vastgesteld voor de verschijning 
op de griffie ter beschikking te stel
len van de raadsman van de ver
dachte, niet is voorgeschreven op 
straffe van nietigheid en het ver
zuim ervan slechts nietigheid mee
brengt als het recht van verdediging 
daardoor werd miskend; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit hun vaststellingen « dat uit het 
proces-verbaal van de zitting van 27 
augustus 1985 van de raadkamer 
blijkt dat de raadsman van (eiser), 
tijdens een schorsing van de zitting, 
kennis genomen heeft van dit stuk 
en niet meende uitstel van de zaak 
te vragen om de verdediging zo no
dig beter voor te bereiden, doch in
tegendeel verklaarde niets aan zijn 
verweermiddelen te moeten toevoe
gen » wettig hebben kunnen oorde-
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len dat het recht van verdediging 
van eiser niet werd miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

29 oktober 1985 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. A. De 
Bruyn. 

Nr. 138 

2• KAMER - 30 oktober 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
STRAFZAKEN - BURGERLUKE RECHTSVOR
DERING - ENIG MIDDEL NIET ONTVANKE
LIJK - GEEN lNVLOED OP DE ONTVANKE
LIJKHEID VAN DE VOORZIENING. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERlNGEN - BE
SLlSSlNGEN OP DE WEDERZIJDSE BURGER
LUKE RECHTSVORDERlNGEN VAN DE ElSER 
EN VAN EEN MEDEBEKLAAGDE - GEMEEN
SCHAPPELUKE ONWETTIGHEID VAN DIE BE
SLISSINGEN - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN DE 
ElSER- VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINI
TIEVE BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING 
VAN DE VERWEERDER - ZELFS !NDIEN DE 

VOOR EEN AAN EEN DERDE VEROORZAAKT 
ONGEVAL HELEMAAL TEN LASTE VAN EEN 
BEKLAAGDE WORDT GELEGD, MET UITSLUI
TING VAN DE ANDERE BEKLAAGDE - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSlNG OP DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE EER
STE BEKLAAGDE TEGEN DE TWEEDE BE
KLAAGDE - BESL!SSING TOT VR!JSPRAAK 
VAN DE TWEEDE BEKLAAGDE EN TOT AFWIJ
ZING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING VAN EEN DERDE TEGEN DEZE BE
KLAAGDE OOK ONWETTIG - ONBEPERKTE 
VOORZIENING VAN DE EERSTE BEKLAAGDE 
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT 
VEROORDELING VAN DIE BEKLAAGDE 
STREKT ZICH UIT TOT DE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE 
DERDE TEGEN DE TWEEDE BEKLAAGDE -
GRENS. 

1" In strafzaken heeft de niet-ontvanke
lijkheid van het enige cassatiemiddel 
geen invloed op de ontvankelijkheid 
vim de voorziening van de burgerlijke 
partij tegen de beslising op de door 
haar tegen de beklaagde ingestelde 
burgerl1jke rechtsvordering (1). 

2" Wanneer een par-!-ij zich in cassatie 
heeft voorzien tegen de beslissing op 
de door een medebeklaagde tegen 
haar ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering en tegen de beslissing op de 
door haar tegen die medebeklaagde 
ingestelde rechtsvordering en die be
slissingen op dezelfde onwettigheid ge
grond zijn, Jeidt de vernietiging van de 
beslissing op eisers rechtsvordering tot 
vernietiging van de niet definitieve be
slissing op verweerders rechtsvorde
ring, zelfs indien de eiser, zonder be
rusting, afstand heeft gedaan van zijn 
voorziening (2). 

3" Wanneer een beslissing de aansprake
lijkheid voor een aan een derde ver
oorzaakt ongeval helemaal ten laste 
legt van een beklaagde, met uitsluiting 
van de andere beklaagde, en de vernie
tiging van die beslissing gegrond is op 
een onwettigheid die deze gemeen 
heeft met de beslissing tot afwijzing 
van de rechtsvordering van die derde 
tegen de tweede beklaagde strekt de 
vernietiging, op de onbeperkte voorzie
ning van de eerste beklaagde, van de 

ElSER, ZONDER BERUSTING, AFSTAND HEEFT 1-----------------
GEDAAN VAN ZIJN VOORZ!ENlNG. 

(1) Zie Cass., 29 maart 1984, A.R. nr. 6804 

3° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN _ (A.C., 1983
"
84

• nr. 
439

)-

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - BE- (2) Cass., 23 dec. 1981, A.R. nr. 1947 
SLISSING WAARBIJ DE AANSPRAKELIJKHEID (A.C., 1981-82, nr. 269). 
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beslissing op de door hem tegen de 
tweede beklaagde ingestelde burger
Jijke rechtsvordering, zich uit tot de 
beslissing op de door de derde tegen 
de tweede beklaagde ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering, in zoverre die 
beslissing t.a. v. de eerste beklaagde is 
gewezen (3). 

(PITIIA T. MINART, DELFOSSE P., DELFOSSE F., 
DEJASSE, GOUKENS M., GOUKENS E.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4418) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 16 april 1985 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de burgerlijke 
beschikkingen van het bestreden 
vonnis die eiser betreffen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen Patrick Delfosse, 
beklaagde, ingestelde civielrechte
lijke vordering: 

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

Dat bet middel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen Dieudonne Minart, 
beklaagde, ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Over de door verweerder tegen de 
voorziening aangevoerde grond van 
niet-ontvankelijkheid, hieruit afge
leid dat het enige middel niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang : 

Overwegende dat de eventuele 
niet-ontvankelijkheid van een mid
del, zelfs al is er maar een, geen in
vloed heeft op de ontvankelijkheid 
van de voorziening; 

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

Over het hierboven weergegeven 
middel: 

Over de door verweerder teg€m 
het middel aangevoerde grond van 
niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit 
haar gebrek aan belang : 

Overwegende dat het middel aan 
het bestreden vonnis verwijt niet te 
antwoorden op eisers conclusie ten 
betoge dat ·niet hij maar Patrick 
Delfosse aansprakelijk was; 

Dat het middel geen betrekking. 
heeft op de beslissing waarbij de 
correctionele rechtbank, bij de uit
spraak over de door eiser tegen ver
weerder Dieudonne Minart ingestel
de civielrechtelijke vordering, beslist 
dat laatstgenoemde geen enkele 
schuld heeft, en zich derhalve onbe
voegd verklaart om van die rechts
vordering kennis te nemen; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissing op de 
door eiser tegen Patrick Delfosse, 
beklaagde, ingestelde civielrechte
lijke vordering zich uitstrekt tot de 
door dezelfde onwettigheid aange
taste beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen van de verweer
ders tegen eiser, en zulks ondanks 
de afstand die niet geldt als berus
ting; 

Overwegende dat de beslissing, 
waarbij aileen eiser met uitsluiting 
van verweerder Delfosse aansprake
lijk wordt verklaard voor de door de 
verweerders geleden schade, ook -----------------1 geldt voor de beslissingen op de ci

(3) Cass., 2 juni 1981, A.R. nr. 6436 
(A.C., 1980-81, nr. 565). 

vielrechtelijke vorderingen die ener
zijds tegen eiser, anderzijds tegen 
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Delfosse zijn ingesteld; dat die be
slissingen om dezelfde reden nietig 
zijn; dat de vernietiging zich derhal
ve moet uitstrekken tot het beschik
kende gedeelte betreffende de tegen 
Delfosse ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen, in zoverre die beslis
singen kunnen worden aangevoerd 
tegen het verhaal dat eiser tegen 
Delfosse zou kunnen uitoefenen, in 
zoverre deze laatstgenoemde mede
aansprakelijk zou worden verklaard; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening, 
in zoverre ze gericht is tegen de be
slissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen van de verweerders te
gen eiser; vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre : 1 o het uitspraak 
doet over de civielrechtelijke vorde-
ringen tegen eiser; 2° het uitspraak 
doet over de door eiser tegen Pa
trick Delfosse ingestelde civielrech
telijke vordering; go het ten aanzien 
van eiser beslist dat verweerder Pa
trick Delfosse niet aansprakelijk is 
voor de door de verweerders Dieu
donne Minart, Martine Goukens en 
Emile Goukens geleden schade; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; veroordeelt eiser en de verweer
ders Dieudonne Minart, Patrick Del
fosse, Martine Goukens en Emile 
Goukens ieder in een zesde van de 
kosten; veroordeelt de verweerders 
Fernand Delfosse en Marguerite De
j asse in de resterende kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Ber
gen, zitting houdende in hager be
roep. 

Nr. 139 

1 • KAMER - 31 oktober 1985 

1° VERZEKERING - WET 24 DEC. 1908 
TOT VOORLOPIGE UITBREIDING VAN DE 
BEVOEGDHEID VAN HET GEMEENSCHAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFONDS - TERUGWER
KING. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WET 24 DEC. 1968 TOT VOORLOIGE UIT
BREIDING VAN DE BEVOEGDHEID VAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS - TERUGWERKING. 

1 o en 2" Art. 2, § 2, van de wet van 24 
dec. 1988 tot voorlopige uitbreiding van 
de bevoegdheid van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds is niet uit
gesloten van de terugwerkende kracht 
die de wetgever aan die wet in haar 
geheel heeft toegekend (1). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG-
FONDS T. MR. Y. DUMON Q.Q.} 

ARREST (vertaling) 

(A.R. nr. 7318) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 van het Burger
lijk Wetboek, 1 en 2, inzonderheid § 2, 
van de wet van 24 december 1968 tot 
voorlopige uitbreiding van de bevoegd
heid van het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, toegelaten bij het ko
ninklijk besluit van 31 januari 1957, en 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat niet uit
sluitend aan eiser de bedragen kunnen 
worden toegewezen die, sedert het von
nis van faillissementsverklaring van de 
naamloze vennootschap Prevoyance et 
Prosperite, aan haar betaald worden of 
haar nog verschuldigd zijn door haar 
schuldenaars wegens verplichtingen die 
rechtstreeks verband houden met de uit
voering van verzekeringsovereenkom-

30 oktober 1985 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rappe - GelJjk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca-1----------------
ten: mrs. Houtekier, Kirkpatrick en 
Draps. 

(1) Zie Cass., 16 juni 1983, A.R. nr. 3847 
(A.C., 1982-83, nr. 577). 
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sten, op grand : « dat niet alle bepalingen 
van de wet van 24 december 1968 toepas
selijk zijn verklaard op de toestanden 
die v66r de inwerkingtreding van de wet 
zijn ontstaan; dat de in de wet van 24 de
cember 1968 bedoelde terugwerkende 
kracht betrekking heeft op de bepalin
gen van de §§ 1 en 2 van artikel 1 en bij
gevolg op de bepalingen van artikel 2, 
§ 1, maar niet op het recht op exclusieve 
toewijzing dat bij artikel 2, § 2, aan het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
is toegekend; dat, ten deze, de niet terug
werkende kracht niet noodzakelijk elk 
gevolg ontneemt aan artikel 2, § 2, dat 
natuurlijk kan worden toegepast naar 
aanleiding van faillissementen die na de 
wet plaatshebben; dat de eerste rechter, 
op juiste gronden die het hof (van be
roep) overneemt, trouwens heeft gewe
zen op de niet-toepasselijkheid van de 
aangevoerde wetsbepaling die bij faillis
sement het gemeenschappelijk pand van 
de schuldeisers zou · verminderen », 

terwijl het arrest erkent dat de wetge
ver niet noodzakelijk in uitdrukkelijke 
bewoordingen moet te kennen geven dat 
hij aan een wet terugwerkende kracht 
wil verlenen; dat die wil met name kan 
blijken uit de omstandigheid dat die wet, 
bij gebrek aan terugwerke:.1de kracht, 
geen betekenis zou hebben; de wet van 
24 december 1968 uitsluitend strekt tot 
voorkoming of vermindering van het 
nadeel dat, wegens het faillissement van 
sommige verzekeringsmaatschappijen 
binnen twee jaar v66r de inwerkingtre
ding van deze wet, de verzekerden van 
die maatschappijen en de benadeelde 
derden lijden; geen enkele bepaling van 
die wet van toepassing is op de faillisse
menten die na de inwerkingtreding er
van plaatshebben; artikel 2, § 2, van de 
wet van 24 december 1968, bij gebrek 
aan terugwerkende kracht, bijgevolg 
geen betekenis zou hebben; derhalve het 
arrest, dat aan eiser het hem bij artikel 
2, § 2, van de wet van 24 decmeber 1968 
toegekende recht op exclusieve toewij
zing ontzegt omdat deze bepaling geen 
terugwerkende kracht heeft, niet naar 
recht is verantwoord (schending van alle 
in het middel aangewezen bepalingen): 

Overwegende dat uit de tekst en 
uit de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 24 december 1968 
tot voorlopige uitbreiding van de 
bevoegdheid van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds, toegela
ten bij het koninklijk besluit van 31 
januari 1957, volgt dat die wet tot 

doel heeft het nadeel te beperken 
dat, wegens het faillissement, bin
nen twee voorafgaande jaren, van 
verzekeringsmaatschappijen van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen, werd geleden, 
enerzijds, door de verzekerden die 
werden veroordeeld om henadeelde 
personen schadeloos te stellen, an
derzijds, door die personen zelf; dat 
die voorlopige wet, die « in de tijd 
beperkte maatregel », enkel aange
nomen en afgekondigd is in afwach
ting van de goedkeuring van een 
ruimer wetsontwerp dat de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle 
van de verzekeringsondernemingen 
is geworden; 

Overwegende dat de exclusieve 
toewijzing aan eiser, krachtens arti
kel 2, § 2, van de wet van 24 decem
ber 1968, van de bedragen die, se
dert het vonnis van faillissements
verklaring, betaald zijn of nog ver
schuldigd zijn door de schuldenaars 
van de verzekeraar wegens verplich
tingen die rechtstreeks verband hou
den met de uitvoering van verzeke
ringsovereenkomsten tot dekking 
van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid inzake motorrijtuigen, een 
compensatie is voor de nieuwe ver
plichtingen die bij die wet aan eiser 
zijn opgelegd om het nadeel te ver
minderen dat wegens aan de wet 
voorafgaande faillissementen aan 
particulieren is toegebracht; 

Dat artikel 2, § 2, van die wet niet 
is uitgesloten van de terugwerkende 
kracht die de wetgever aan de wet 
in haar geheel heeft toegekend; 

Dat het arrest, dat geen rekening 
houdt met die terugwerkende 
kracht, die wet 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-
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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. 

31 oktober 1985 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont en Van Ommeslaghe. 

Nr. 140 

1• KAMER - 31 oktober 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
VERGOEDING BETAALD DOOR DE OVERNE
MENDE PACHTER AAN DE OVERDRAGENDE 
PACHTER - WETTIGHEID. 

Art. 2, § 1, vervat in art. III Pachtwet, 
verbiedt niet dat de pachter die een 
pacht overneemt een vergoeding be
taalt aan de overdragende pachter (1). 

(ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEVELOP
PEMENT ECONOMIQUE ET D'AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE DU HAINAUT OCCIDENTAL C.V. 

T. CLAUS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7329) 

van artikel III, « wet tot beperking van 
de pachtprijzen "• van de wet van 4 no
vember 1969 tot wijziging van de pacht
wetgeving en van de wetgeving betref
fende het recht van voorkoop ten gunste 
van huurders van landeigendommen, 11 
van de Grondwet, 1131 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest van 7 ok
tober 1980 voor recht zegt dat de ver
weerders jegens eiseres aanspraak kon
den maken op de zogenaamde « prij-
zij ·-vergoeding ten bedrage van 198.440 
frank en doordat het arrest van 22 mei 
1984 dat bedrag opneemt in de vergoe
ding die aan de verweerders toekomt, en 
zulks op grond (zie arrest 7 oktober 1980, 
bladzijde elf) dat: « (de verweerders) de 
gronden die zij pachten enkel kunnen 
vervangen als zij dat soort vergoeding 
aan de uittredende pachter betalen; het 
hof (van beroep), voor een andere streek, 
een vergoeding van 22.500 frank per 
hectare had aangenomen (arrest van 8 
maart 1976); de gerechtelijke deskundige, 
die als gewezen ambtenaar van de regis
tratie op een ruime ervaring kan bogen 
en die de streekt goed kent, 27.500 frank 
per hectare heeft voorgesteld; het hof 
(van beroep) geen geldige reden ziet om 
zijn beoordeling door een andere te ver
vangen; derhalve een vergoeding dient te 
worden aangenomen die als volgt is be
rekend: 7,2610 x 27.500 frank = 198.440 
frank •, 

terwijl artikel 2, vervat in artikel III, 
« wet tot beperking van de pachtprij
zen », van de wet van 4 november 1969, 
bepaalt dat, voor de in pacht gegeven 
gronden de maximaal toegelaten pacht
prijzen overeenstemmen met hun kadas
traal inkomen, waarop een coefficient 
wordt toegepast, « die door de provin-

HET HOF; - Gelet op de bestre- ciale commissie voor de pachtprijzen is 
den arresten, op 7 oktober 1980 en vastgesteld •; de beperking van de pacht-
22 mei 1984 door het Hof van Be- prijzen de landbouwgronden meer bin
roep te Bergen gewezen; nen het bereik wil brengen; wanneer de-

gene die zijn pacht overdraagt of ervan 
Overwegende dat de voorziening afziet ten voordele van een nieuwe pach

beperkt is tot de beslissing van het ter een « prijzij • vraagt, aan de 
hof van beroep, die in de twee be- aspirant-pachter van een landbouwgrond 
streden arresten voorkomt en waar- een last wordt opgelegd die de maximaal 
bij aan de verweerders een vergoe- toegelaten pachtprijs overstijgt; die last 
ding van 198.440 frank, « prijzij » zeer zeker onwettig is vermits hij af-

d breuk doet aan de dwingende wetgeving 
genaamd, wordt toegeken ; tot beperking van de pachtprijzen; daar-

Over bet middel, afgeleid uit de schen- uit volgt dat de bestreden arresten niet 
ding van de artikelen 2, inzonderheid § 1, zonder schending van de wet van 4 no-_-----------------l vember 1969, artikel Ill, eiseres konden 

(1) Zie Cass., 13 jan. 1977 (AC., 1977, 542) en 
31 maart 1978 (ibid., 1978, 865). 

veroordelen om aan de verweerders een 
vergoeding van 198.440 frank te betalen 
voor de « prijzij • die eventueel aan een 
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uittredende pachter zou zijn verschul
digd; de bestreden arresten bovendien, 
door aan de verweerders een onwettige 
en bijgevolg onbillijke vergoeding toe te 
kennen, het grondwettelijk beginsel mis
kennen dat zegt dat de onteigende een 
billijke schadeloosstelling moet ontvan
gen (schending van artikel 11 van de 
Grondwet); de arresten, ten slotte, door 
bij voorbaat uitwerking te verlenen aan 
een verbintenis - namelijk het betalen 
van een prijzij aan de uittredende pach
ter - die bij onderstelling op een onge
oorloofde oorzaak steunt en derhalve 
geen enkele uitwerking kan hebben, ook 
de artikelen 1131 en 1133 van het Bur
gerlijk Wetboek schenden: 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 2, § 1, van artikel III, « wet tot 
beperking van de pachtprijzen », 
van de wet van 4 november 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving en 
van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van 
houders van landeigendommen, de 
maximaal toegelaten pachtprijzen 
overeenstemmen met het kadastraal 
inkomen van die gronden, waarop 
een coefficient wordt toegepast die 
in elke provincie door de provinciale 
commissie voor de pachtprijzen 
wordt vastgesteld; 

Overwegende dat de verpachter 
bijgevolg, zonder de voormelde 
wetsbepalingen te schenden, hoven 
de maximaal toegelaten pachtprijs 
geen zogenaamde « prijzij »-vergoe
ding kan vragen aan de pachter, om 
eerder met hem dan met een andere 
de pachtovereenkomst te sluiten; dat 
de opbrengst uit het verhuren van 
zijn gronden immers niet meer mag 
bedragen dan de maximaal toegela
ten pachtprijs; 

Overwegende dat daarentegen uit 
die wetsbepaling, die afbreuk doet 
aan de wilsautonomie en derhalve 
strikt moet worden toegepast, niet 
volgt dat de pachter die zijn pacht 
overdraagt met de overnemer, de 
nieuwe exploitant, niet zou mogen 
overeenkomen dat laatstgenoemde 
hem (in ruil voor zijn werk aan de 
geexploiteerde gronden) een « prij
zij » zal betalen die volgens het ge
bruik in bepaalde streken aan de 

uittredende pachter wordt betaald; 
dat een dergelijke « prijzij » klaar
blijkelijk deel uitmaakt van de prijs 
van de pachtoverdracht; 

Overwegende dat het arrest van 7 
oktober 1980, met betrekking tot de 
door de verweerders gepachte 
gronden die worden onteigend, zegt 
« dat zij enkel andere gronden kun
nen vinden als zij dat soort vergoe- . 
ding (" prijzij ") aan de uittredende 
pachter betalen »; 

Dat de bestreden arresten derhal
ve hebben kunnen beslissen, zonder 
de in het middel aangevoerde wets
bepalingen te schenden, dat bij de 
berekening van de onteigeningsver
goeding rekening moest worden ge
houden met de « prijzij » die de ver
weerders aan de uittredende pach
ter zouden moeten betalen om nieu
we gronden te kunnen pachten; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

31 oktober 1985 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 141 

1" KAMER - 31 oktober 1985 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE OVERHEID - WET VAN 20 FEB. 
1978 BETREFFENDE DE DOUANE-ENTREPOTS 
EN DE TIJDELIJKE OPSLAG - GROVE NALA
TIGHEID VAN EEN AMBTENAAR :VAN DE AD
MINISTRATIE - GEVOLG. 
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De wet van 20 feb. 1978 betreffende de 
douane-entrepots en de tijdelijke op
slag wordt niet geschonden door de 
rechter die, op grand van art. 19 van 
die wet, de Staat aansprakelijk ver
klaart voor de schade die door grove 
nalatigheid van een ambtenaar van de 
administratie overkomen is aan in een 
gemeentelijk entrepot der douane en 
accijnzen opgeslagen goederen. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 

T. COUTELLIER, STAD NAMEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7330) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 juni 1984 in boger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, 4, 19 en 29, 
inzonderheid tweede lid, van de wet van 
20 februari 1978 betreffende de douane
entrepots en de tijdelijke opslag, 

doordat bet bestreden vonnis, met be
vestiging van de beslissing van de eerste 
rechter, zegt dat eiser aansprakelijk was 
voor de schade aan verweerders goede
ren die in de lokalen van verweerster 
waren opgeslagen, eisers rechtsvorde
ring tot vrijwaring tegen verweerster af
wijst en hem veroordeelt om aan ver
weerder een bedrag van 16.800 frank als 
schadevergoeding te betalen, vermeer
derd met de compensatoire interest van
a£ 8 januari 1979, de gerechtleijke inte
rest en de kosten van beide instanties; 
en doordat het aldus beslist op grond 
« dat appellant (thans eiser) blijkbaar uit 
bet oog verliest dat bet litigieuze entre
pot een 11 openbaar entrepot 11 is overeen
komstig de indeling van de wet van 20 
februari 1978; dat _ artikel 4 van die wet 
bepaalt dat 11 bet openbaar entrepot een 
gebouw is waarvan de bewaking uitslui
tend bij de administratie berust 11

; ... dat 
de bewaker het vermoeden van fout dat 
op hem rust, slechts dan mag omkeren 
als hij aantoont dat niet bet gebrek van 
de zaak maar de schade aan een vreem
de oorzaak (toeval of overmacht), bet 
toedoen van een derde of van de getrof
fene te wijten is; dat zulks ten deze niet 
het geval is, nu de schade uitsluitend te 
wijten is aan de breuk van een waterlei-

ding ten gevolge van de vorst; dat die 
breuk bet gevolg is van een grove nala
tigheid van de bewaker die, in de loop 
van de maand januari tijdens een stren
ge winter, aile nodige voorzorgen moest 
nemen om een dergelijk incident te ver
mijden dat in dergelijke omstandigheden 
helemaal niet onvoorzienbaar was; dat 
artikel 19 van de wet van 20 februari 
1978 derhalve van toepassing is; dat bij
gevolg aileen appellant (thans eiser) aan
sprakelijk is, zoals de eerste rechter had 
beslist », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, bet bestreden von

nis, hoe dan ook, de voornoemde artike
len 19 en 29, tweede lid, schendt door te 
oordelen dat eiser een « grove nalatig
heid » zou hebben begaan door niet aile 
nodige voorzorgen te nemen om de 
breuk van een waterleiding ten gevolge 
van de vorst te voorkomen; de verplich
ting om de breuk van de waterleiding 
ten gevolge van vorst te voorkomen, im
mers uitsluitend op verweerster rustte, 
aangezien zij ingevolge artikel 29, twee
de lid, belast was met bet onderhoud van 
de lokalen en met bet uitvoeren van de 
nodige herstellingen; daaruit volgt dat 
bet bestreden vonins, met schending van 
die bepaling, oordeelt dat eiser, en niet 
verweerster, een grove nalatigheid heeft 
begaan door de breuk van de waterlei
ding niet te voorkomen en dientengevol
ge verweerders rechtsvordering tegen ei
ser aanneemt en laatstgenoemdes rechts
vordering tot vrijwaring tegen verweer
ster afwijst (schending van de artikelen 
19 en 29, tweede lid, van de wet van 20 
februari 1978) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 19 van 
de wet van 20 februari 1978 bepaalt 
dat « de administratie in geen geval 
verantwoordelijk is voor de in het 
entrepot opgeslagen goederen, be
halve wanneer het verlies of de 
schade te wijten is aan een grove 
nalatigheid of een daad van haar 
ambtenaren »; 

Dat luidens artikel 29, tweede lid, 
van dezelfde wet het gemeentebe
stuur de door de administratie nodig 
geachte lokalen verstrekt, belast is 
met het onderhoud ervan en zonder 
uitstel de nodige herstellingen moet 
laten uitvoeren; 
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Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat er geen enkel 
gebrek aan onderhoud is a,ange
toond en evenmin aan eiser is ge
meld, maar dat de breuk van de wa
terleiding waardoor verweerder 
schade heeft geleden, hieruit volgt 
dat de administratie niet aile voor
zorgen heeft genomen die, in de 
maand januari tijdens een strenge 
winter, noodzakelijk waren om een 
dergelijk incident te vermijden dat 
onder die omstandigheden helemaal 
niet onvoorzienbaar was; 

Dat de appelrechters uit die vast
stellingen en overwegingen wettig 
hebben kunnen afleiden dat eiser 
ingevolge artikel 19 van de wet van 
20 februari 1978 aileen aansprake
lijk was ten gevolge van een grove 
nalatigheid van zijn aangestelde; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; · 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis zijn beslissing naar recbt 
verantwoordt door vast te stellen 
dat eiser, op grond van artikel 19 
van de wet van 20 februari 1978, 
aansprakelijk is en door te beslissen 
dat verweerster belemaal niet aan
sprakelijk is wegens gebrek aan on
derhoud; dat de aangevoerde grief 
derbalve, ook al was bij gegrond, 
geen enkele invloed kan bebben op 
de wettelijkbeid van de beslissing; 

Dat dit onderdeel van bet middel 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voor.2;iening; veroordeelt eiser in de 
kost~n. 

31 oktober 1985 - 1" kamer - Voorzit

Nr. 142 

1" KAMER - 31 oktober 1985 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA

KEN - BEPERKT HOGER BEROEP - BEPERK
TE DEVOLUTIEVE KRACHT. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - ONDERZOEKSMAATREGEL BEVOLEN 
DOOR DE EERSTE RECHTER - TWEEDE BE
SCHIKKING UITGESPROKEN OP GROND VAN 
DIE MAATREGEL - HOGERE BEROEPEN TE
GEN BEIDE BESCHIKKINGEN - GEVOLGEN. 

1" De devolutieve kracht van het hager 
beroep ingesteld tegen een beschik
king betreffende voorlopige maatrege
len tijdens het geding tot echtschei
ding, onttrekt de zaak aan de voorzit
ter van de rechtbank van eerste aan
leg enkel binnen de perken van het 
door de partijen ingestelde hager be
roep (1). (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.) 

2" Wanneer de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg inzake voorlo
pige maatregelen tijdens het geding 
tot echtscheiding een onderzoeksmaat
regel heeft bevolen en vervolgens op 
grand van die maatregel een tweede 
uitspraak heeft gedaan, behoeft de 
rechter, die kennis neemt van het ha
ger beroep tegen elk van die beschik
kingen, de zaak niet meer naar de eer
ste rechter te verwijzen (2). (Art. 1068, 
tweede lid, Ger.W.) 

(D ... T. M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7368) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 23 maart 1982 door 
bet Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 1----------------
- Verslaggever: mevr. Charlier, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en Simont. 

(1) Zie Cass., 24 nov. 1972 (A.C., 1973, 298). 

(2) Zie Cass., 28 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 498). 
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doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel, in 
het kader van de voorlopige maatregelen 
ter zake van een door eiseres ingestelde 
vordering tot echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten, op 31 oktober 1979 en 11 
maart 1981 beschikkingen had genomen 
waartegen respectievelijk op 21 novem
ber 1979 en 8 april 1981 hoger beroep 
was ingesteld, de zaken samenvoegt en 
de twee hogere beroepen evenals het in
cidenteel beroep van verweerder aan
neemt en, met overneming van de motie
ven, de beschikking van 11 maart 1981 
bevestigt waarbij het voorlopig bestuur 
over de kinderen van de partijen aan 
verweerder was toevertrouwd, het be
zoekrecht van eiseres was vastgesteld, 
zij was veroordeeld om aan verweerder 
een bijdrage in de kosten van onderhoud 
en opvoeding van de kinderen te betalen, 
voor zoveel nodig zegt dat de beschik
king van 31 oktober 1979 « geen uitwer
king meer zal hebben vanaf (11 maart 
1981) wat betreft de daarin vervatte tij
delijke maatregelen » en de overige pun
ten van de vordering van de partijen af
wijst, 

terwijl het geschil betreffende de voor
lopige maatregelen tijdens het geding tot 
echtscheiding, ingevolge de devolutieve 
kracht van het hoger beroep tegen de be
schikking van 31 oktober 1979, sedert 21 
november 1979, datum van het ver
zoekschrift van hoger beroep, in zijn ge
heel was onttrokken aan de voorzitter 
van de rechtbank, die derhalve niet be
voegd was om na die datum daarvan 
kennis te nemen; de beschikking van 11 · 
maart 1981 derhalve nietig is; die nietig
heid, welke volgt uit de miskenning van 
de regels inzake de devolutieve kracht 
van het hoger beroep en de rangorde 
van de gerechten, gesteld in artikel 1068, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
de openbare orde raakt, zodat de appel
rechters ze ambtshalve moesten opwer
pen, wat ze niet hebben gedaan; het ar
rest, door de beschikking van 11 maart 
1981, waarvan het de motieven over
neemt, te bevestigen, ook die nietigheid 
overneemt; het arrest derhalve artikel 
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt: 

Overwegende dat het arrest met 
name zegt dat de voorzitter van de 
rechtbank een beschikking heeft ge
nomen « op 31 oktober 1979 (aange
vochten beschikking), waarbij hij de 
vordering van M ... D ... om haar ver-

blijfplaats van Brussel naar Parijs 
over te brengen, afwees, de uit
spraak over de andere hoofdvorde
ringen uitstelde om een aanvullend 
maatschappelijk onderzoek te laten 
uitvoeren, dokter Pierre De Baets, 
neuropsychiater, als deskundige 
aanstelde om het kind E... en haar 
ouders te onderzoeken; dat de voor
zitter preciseert dat de kinderen in 
afwachting van een verdere uit
spraak tijdelijk aan hun moeder ble
ven toevertrouwd met een bezoek-
recht voor de vader, en L ... M ... 
veroordeelde om aan M... D ... , als 
bijdrage in het onderhoud en de op
voeding van de kinderen, het bedrag 
van vijfduizend frank (2 x 2.500 
frank) te betalen, afgezien van de 
kinderbijslag », en een andere be
schikking « op 11 maart 1981 (de 
aangevochten beschikking), waarbij 
de voorzitter van de rechtbank het 
voorlopig bestuur over de kinderen 
E ... en N ... aan hun vader L ... M ... 
toevertrouwde, aan M ... D ... een be
zoekrecht heeft toegestaan voor het 
tweede en vierde weekend van de 
maand van vrijdag 20 uur tot zon
dag 19 uur, met dien verstande dat 
het bij de grootvader langs vaders
zijde van de kinderen, V ... M ... , op 
het nr. 110 van de Albaniestraat te 
Sint-Gillis, wordt uitgeoefend, waar 
L... M... de kinderen zal brengen en 
afhalen; M ... D ... bovendien haar be
zoekrecht mocht uitoefenen tijdens 
de Kerst-, Paas- en zomervakantie, 
met verbod Belgie met de kinderen 
te verlaten tijdens de uitoefening 
van het bezoekrecht; dat M ... D ... bij 
dezelfde beschikking werd veroor
deeld om aan L ... M ... , als bijdrage 
in de kosten van onderhoud en op
voeding van de kinderen, het bedrag 
van 4.000 frank (2 x 2.000 frank) 
per maand, afgezien van de kinder
bij slag, te betalen, welk bedrag gei:n
dexeerd is »; 

Dat het. arrest vervolgens erop 
wijst dat eiseres in haar ver
zoekschrift van hoger beroep van 21 
november 1979 « de eerste rechter 
verwijt dat hij haar geen toestem
ming heeft gegeven om op het nr. 79 
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van de Saint-Blaisestraat te Parijs 
te verblijven, dat hij haar geen uit
kering tot levensonderhoud heeft 
toegekend, dat hij heeft beslist dat 
het bezoekrecht te Brussel en niet 
te Parijs zal worden uitgeoefend, 
dat hij L ... M ... heeft veroordeeld tot 
het betalen van een bijdrage in de 
kosten van onderhoud en opvoeding 
van de kinderen van 2 x 2.500 
frank vanaf 1 november 1979 en niet 
van 2 x 5.000 frank vanaf 14 juni 
1979, dat hij heeft vastgesteld dat de 
partijen geen nieuwe kosten hadden 
gemaakt, in plaats van L ... M ... in de 
kosten te veroordelen »; 

Overwegende dat uit die vermel
dingen blijkt dat het boger beroep 
van eiseres tegen de beschikking 
van 31 oktober 1979 beperkt was en 
geen betrekking had op de beslis
sing waarbij bewaring van de kinde
ren voorlopig aan eiseres werd toe
vertrouwd en evenmin op de beslis
sing die een maatschappelijk onder
zoek beval alvorens over de andere 
punten van de vordering uitspraak 
te doen; 

Dat derhalve niet blijkt dat de be
schikking van 11 maart 1981, door 
het voorlopig bestuur over de kinde
ren aan verweerder toe te vertrou
wen, de in artikel 1068, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek ge
stelde regels inzake de devolutieve 
kracht van het boger beroep en de 
rangorde van de gerechten heeft 
miskend; 

Overwegende dat laatstgenoemde 
beschikking voor het overige enkel 
voorlopige maatregelen heeft geno
men die volgen uit het toevertrou
wen van het voorlopig bestuur over 
de kinderen aan de vader, en geen 
uitspraak heeft gedaan over de be
slissingen van de beschikking van 
31 oktober 1979 waartegen boger be
roep was ingesteld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het arrest, dat de beroepen be
schikking van 31 oktober 1979 bevestigt, 
behalve in zoverre daarin werd beslist 
over de uitkering voor eiseres zelf en 
over haar verblijfplaats, welke beschik
king de beslissing over de overige pun
ten van de vordering had uitgesteld om 
een aanvullend maatschappelijk onder
zoek te laten verrichten en dokter Pierre 
De Baets, neuropsychiater, als deskundi
ge had aangesteld om het kind E ... en de 
ouders te onderzoeken en suggesties te 
doen aangaande de toewijzing van het 
recht van bewaring en de regeling van 
het bezoekrecht voor de ouder die de be
waring niet uitoefent, met name op 
grond van de verslagen van het maat
schappelijk onderzoek en van het neu
ropsychiatrisch deskundigenonderzoek 
van dokter De Baets, beslist het voorlo
pig bestuur over de kinderen van de par
tijen aan verweerder toe te vertrouwen, 

terwijl, naar luid van artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de appelrechter de zaak naar de 
eerste rechter moet verwijzen indien hij, 
zelfs gedeeltelijk, een door laatstgenoem
de bevolen onderzoeksmaatregel beves
tigt; die bepaling geen onderscheid 
maakt naargelang het boger beroep ge
richt is tegen de bevolen onderzoeks
maatregel zelf of tegen een andere be
schikking van het aangevochten vonnis; 
zij evenmin een onderscheid maakt 
naargelang die onderzoeksmaatregel al 
dan niet is uitgevoerd; het arrest derhal
ve, door de zaak niet naar de eerste 
rechter te verwijzen na bevestiging van 
de onderzoeksmaatregelen van de be
schikking van 31 oktober 1979, doch door 
integendeel op grond van die intussen 
uitgevoerde maatregelen ten gronde uit
spraak te doen, artikel 1068, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat artikel 1068, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek weliswaar bepaalt dat boger 
beroep tegen een eindvonnis of te
gen een vonnis alvorens recht te 
doen het geschil zelf aanhangig 
maakt bij de rechter in boger be
roep, maar dat het tweede lid van 
datzelfde artikel bepaalt dat die 
rechter de zaak naar de eerste rech
ter moet verwijzen indien hij, zelfs 
gedeeltelijk, een door laatstbedoelde 
bevolen onderzoeksmaatregel beves
tigt; 
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Dat in die bepaling geen onder
scbeid wordt gemaakt naargelang 
bet boger beroep gericbt is tegen de 
onderzoeksmaatregel zelf of tegen 
een andere bescbikking van bet 
aangevochten vonnis; 

Overwegende dat het arrest, na 
over onderscheidene punten van de 
vordering uitspraak te hebben ge
daan, voor het overige, de beroepen 
beschikking van 31 oktober 1979 be
vestigt; dat deze, alvorens uitspraak 
te doen over de bewaring van de 
kinderen, met name een aanvullend 
maatscbappelijk onderzoek en een 
deskundigenonderzoek had bevolen; 

Overwegende evenwel dat oak bij 
de appelrechter aanhangig was het 
hoger beroep van eiseres tegen de 
beschikking van 11 maart 1981, 
waarbij na de uitvoering van de op 
31 oktober 1979 bevolen onderzoeks
maatregel en op de basis daarvan 
uitspraak werd gedaan; 

Dat de appelrechter, nu die twee
de beschikking was uitgesproken en 
daartegen hager beroep was inge
steld, de zaak niet meer kon verwij
zen naar de eerste rechter waaraan 
de zaak was onttrokken; 

Dat de appelrechter, door aldus 
uitspraak te doen, geenszins artikel 
1068, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek heeft geschonden, dat 
niet van toepassing is wanneer de 
eerste rechter reeds uitspraak heeft 
gedaan ten gevolge en op de basis 
van de vroeger bevolen onderzoeks
maatregel; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1138, 3', van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat bet arrest, nu bet moest uit
spraak doen over bet hoger beroep van 
eiseres tegen de bescbikking in kort ge
ding van 31 oktober 1979, in zoverre ver
weerder daarbij werd veroordeeld om 
aan eiseres een bijdrage voor levenson
derhoud van 2.500 frank per maand en 
per kind vanaf 1 november 1979 te beta
len, die bescbikking bevestigt enkel op 
grond « dat de bijdrage in de kosten van 

onderhoud en opvoeding van de kinde
ren door de eerste rechter op billijke wij
ze is beoordeeld •, 

terwijl het verzoekschrift van hoger 
beroep van eiseres van 21 november 1979 
inzonderheid wilde Iaten zeggen, met 
wijziging van de beschikking van 31 ok
tober 1979, dat verweerder de bijdrage 
voor levensonderhoud sedert 14 juni 
1979, datum van de gedinginleidende ak
te, was verschuldigd; eiseres in haar re
gelmatige conclusie voor de appelrechter 
die vordering heeft gehandhaafd; geen 
enkele overweging van bet arrest, dat de 
beschikking van 31 oktober 1979 beves
tigt in zoverre zij had bepaald dat ver
weerder zijn bijdrage voor levensonder
boud vanaf 1 november 1979 moest 
betalen, antwoordt op de tegen deze be
scbikking gericbte grief, die hieruit is af
geleid dat de uitkering vanaf bet geding
inleidend exploot moest worden betaald; 
bet arrest derbalve niet regelmatig met 
redenen is omkleed; het arrest altbans, 
door geen uitspraak te doen over de vor
dering tot uitkering tot levensonderhoud 
voor de periode van 14 juni tot 1 novem
ber 1979, nalaat uitspraak te doen over 
een gevorderde zaak, en derhalve artikel 
1138, 3', van bet Gerecbtelijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat het arrest in 
geen van zijn consideransen ant
woordt op de conclusie van eiseres 
die wilde bereiken dat verweerders 
bijdrage in de kosten van onder
baud en opvoeding van de kinderen 
vanaf 14 juni 1979 verschuldigd zou 
zijn; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de be
schikking van 31 oktober 1979 van 
de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste aanleg te Brussel bevestigt 
in zoverre zij de datum met ingang 
waarvan verweerder een uitkering 
van 5.000 frank tot onderhoud van 
de kinderen moet betalen, bepaalt 
op 1 november 1979; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

31 oktober 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 143 

3' KAMER - 4 november 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID -
BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID, AMBTSHALVE ONDER
ZOCHT DOOR HET HOF VAN CASSATIE- GE
RECHTELIJK WETBOEK, ART. 1097, DERDE LID. 

Wanneer het Hof ambtshalve een middel 
van niet-ontvankelijkheid wenst te on
derzoeken, beveelt het de verdaging 
van de zaak (1). 

(GENGLER T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN; LANDSBOND DER CHRISTE
LIJKE MUTUALITEITEN T. ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 7333 en 7340) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1984 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest zijn ge
richt; dat zij dienen te worden ge-
voegd; 

melijk de hoofdvordering, tegen de 
naamloze vennootschap Royale Bei
ge, en de andere, namelijk de subsi
diaire vordering, tegen de eiser Gen
gler is gericht; 

Overwegende dat de eerste vorde
ring ertoe strekte de verweerster 
Royale Belge te doen veroordelen 
om aan de Landsbond te betalen ai
le uitkeringen die hij als verzeke
ringsinstelling inzake ziekte en in
validiteit aan Gengler had gedaan 
voor een ongeval dat op 22 juli 1976 
was gebeurd, terwijl de verweerster 
Royale Belge verplicht was Gengler 
te vergoeden voor de gevolgen van 
een arbeidsongeval dat zich op 14 
oktober 1974 had voorgedaan en 
waarvan het eerstvermelde ongeval 
het gevolg zou zijn; 

Overwegende dat de tweede vor
dering ertoe strekte de eiser Gen
gler te doen veroordelen tot terugbe
taling van de vergoedingen wegens 
arbeidsongeschiktheid die hij na het 
tweede ongeval van zijn verzeke
ringsinstelling inzake ziekte en in
validiteit had ontvangen; 

Overwegende dat, in zoverre de 
voorziening van Gengler gericht is 
tegen de beslissing op de hoofdvor
dering van de Landsbond der Chris
telijke Mutualiteiten tegen de Roy
ale Beige, het Hof meent ambtshal
ve een middel van niet-ontvankelijk
heid te moeten onderzoeken dat 
hieruit is afgeleid : enerzijds, dat 
tussen eiser en Royale Belge geen 
geding aanhangig was en dat eiser 
niet is veroordeeld ten gunste van 
deze vennootschap, en, anderzijds, 
dat eiser de Royale Belge niet als 
verweerster, maar enkel tot bin
dendverklaring van het arrest heeft 
opgeroepen; 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over twee vorderingen 
van de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten, waarvan de een, na- Om die redenen, voegt de onder ---------------1 de nrs. 7333 en 7340 op de algemene 

(l) Cass., 22 maart 1982, A.R. nr. 3336 
(A.C., 1981-82, nr. 439). 

rol ingeschreven voorzieningen; ge
let op artikel 1097 van het Gerechte-
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lijk Wetboek, verdaagt de zaak tot 
23 december 1985; houdt de kosten 
a an. 

4 november 1985 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal -.,.. Advocaten : 
mrs. Draps, Gerard en Simont. 

Nr. 144 

3" KAMER - 4 november 1985 

INTEREST - GERECHTELIJKE INTEREST -

BEGRIP - ZOWEL COMPENSATOIRE ALS MO
RATOIRE INTEREST. 

Gerechtelijke interest kan zowel com
pensatoire als moratoire interest zijn 
(1). 

(• INSTITUT SAINT LUC » V.Z.W. T. MONDRY) 

ARREST ( vertaJinlfj 

(A.R. nr. 7398) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 oktober 1984 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen

ingeleid als vertrekpunt stelt; dat het be
streden arrest voor recht verklaart en 
beslist dat de door het arrest van 10 ja
nuari 1984 toegekende gerechtelijke inte
rest verschuldigd is vanaf de datum 
waarop het geding is ingeleid, op grond : 
« dat het (arbeids)-hof een gemeenrech
telijke schadevergoeding heeft toege
kend; dat het een compensatoire schade
vergoeding betreft, toegekend om de 
schade te vergoeden die (verweerder) 
heeft geleden door zijn onregelmatig ont
slag, dat wil zeggen door de foutieve 
niet-uitvoering van de overeenkomst 
door appellante; dat het hof het bedrag 
van die schade en derhalve van de scha
devergoeding ex aequo et bono heeft 
vastgesteld door te zeggen dat de schade 
is ontstaan op het ogenblik van het ont
slag toen de fout is begaan en rekening 
gehouden met alle beoordelingsgegevens 
die op dat ogenblik voorhanden waren; 
dat het hof, benevens die schadevergoe
ding van 350.000 frank, gerechtelijke in
terest op dat bedrag heeft toegekend; dat 
die gerechtelijke interest geen specifieke 
vorm van schadevergoeding uitmaakt 
maar het verlengstuk vormt van de com
pensatoire vergoeding, en hierdoor wordt 
verantwoord dat de gerechtelijke beslis
sing terugwerkende kracht heeft tot op 
de dag van de vordering, wat op zijn 
beurt wordt uitgelegd door het feit dat 
de pleiters niet de dupe mogen zijn van 
de onvermijdelijke traagheid van de 
rechtsbedeling; ( ... ) dat daaruit volgt dat 
de gerechtelijke interest, die het hof in 
zijn arrest van 10 januari 1984 had toe
gekend, vanaf de datum van de vorde
ring, dat wil zeggen van de gedinginlei
dende dagvaarding, is beginnen te lo
pen », 

ding van de artikelen 1134, 1146 tot 1155, terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
1319, 1320, 1322, 1382 van het Burgerlijk artikel 793 van het Gerechtelijk Wet
Wetboek, 23, 24, 25, 793 van het Gerech- boek, de rechter die een onduidelijke of 
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet, dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, 

doordat het arrest vaststelt dat het ar- die kan uitleggen, zonder evenwel de 
beidshof bij arrest van 10 januari 1984 daarin bevestigde rechten uit te breiden, 
eiseres had veroordeeld om aan verweer- te beperken of te wijzigen; het arrest 
der een bedrag van 350.000 frank te beta- van 10 januari 1984 eiseres veroordeelt 
len als schadevergoeding, te vermeerde- om aan verweerder het bedrag van 
ren met de gerechtelijke interest, en dat 350.000 frank te betalen « te vermeerde
de partijen het arbeidshof verzoeken die ren met de gerechtelijke interest », als 
beslissing uit te leggen, nu appellante schadevergoeding voor de ex aequo et 
(thans eiseres) betoogt dat de toegeken- bono geraamde schade ten gevolge van 
de gerechtelijke interest vanaf de datum een contractuele tekortkoming, waarbij 
van het arrest van 10 januari 1984 begint het uitdrukkelijk stelt dat er geen wette
te lopen, en ge1ntimeerde (thans ver- lijke interest is verschuldigd aangezien 
weerder) de datum waarop het geding is het schadevergoeding betreft en geen 
------------------1 loon- of opzeggingsvergoeding; de rechter 

de schade moet ramen op de dag van 
zijn beslissing; de interest die gerechte-(1) Cass., 2.2. juni 1971 (A.C., 1971, 1073). 
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lijke interest wordt genoemd, een com
pensatoire of moratoire interest kan zijn; 
de compensatoire interest, die vergoe
ding beoogt van de bijkomende schade 
te wijten aan de vertraging waarmee de
gene die de fout heeft begaan de oor
spronkelijke schade herstelt, betrekking 
heeft op de omvang van de schade en in
tegrerend dee! uitmaakt van de vergoe
ding; de feitenrechter op onaantastbare 
wijze beoordeelt of compensatoire inte
rest als aanvullende vergoeding dient te 
worden toegekend en wat het vertrek
punt van die interest is; de moratoire in
terest begint te !open vanaf de beslissing 
tot vaststelling van de vergoeding tot de 
dag waarop zij wordt betaald; de rechter 
de moratoire interest op het bedrag van 
een schuldvordering tot schadevergoe
ding niet mag Iaten !open v66r de beslis
sing waarbij deze wordt toegekend; de 
rechter, die gerechtelijke interest zonder 
enige verduidelijking toekent, op onaan
tastbare wijze beslist dat die interest 
moratoir is en slechts met ingang van 
zijn beslissing is verschuldigd; nu het ar
rest van 10 januari 1984 de aard van de 
toegekende gerechtelijke interest hele
maal niet verduidelijkt, de door deze be
slissing toegekende interest noodzakelijk 
een moratoire interest is; daaruit volgt 
dat het arrest, door te beslissen dat de 
bij het arrest van 10 januari 1984 van 
het Arbeidshof te Brussel toegekende in
terest een compensatoire interest is die 
verschuldigd is vanaf de datum waarop 
het geding is ingeleid, de in het arrest 
van 10 januari 1984 bevestigde rechten 
van de verweerder uitbreidt en wijzigt 
(schending van artikel 793 van het Ge
rechtelijk Wetboek), het gezag van ge
wijsde van die bes!issing miskent (scherr
ding van de artikelen 23, 24 en 25 van 
het Gerechtelijk Wetboek), de beslissing 
uitlegt op een wijze die met haar be
woordingen en haar draagwijdte onver
enigbaar is en aldus de bewijskracht er
van miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), en de regel miskent dat de ge
rechtelijke interest noodzakelijk een mo
ratoire interest is wanneer de rechter die 
de interest heeft toegekend de aard er
van niet verduidelijkt (schending van de 
artikelen 1134, 1146 tot 1155 en 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiseres in de aan
vullende conclusie die zij had neergelegd 
in het kader van de procedure tot uitleg
ging van · een arrest, aanvoerde dat ver
weerder in zijn hoofd- en aanvullende 
conclusie voor het arbeidshof enkel de 

veroordeling van eiseres tot betaling van 
compensatoire interest vanaf 1 juli 1978 
had gevraagd; hij die interest vorderde 
op grand van de wet tot bescherming 
van het loon die ten deze niet toepasse
lijk is; eiseres daaruit afleidde dat het 
arbeidshof geen compensatoire interest 
kon toekennen zonder ultra petita uit
spraak te doen; daaruit volgt dat het ar
rest dat dit regelmatig bij conclusie on
derworpen middel niet beantwoordt, niet 
regelmatig naar de eis van artikel 97 van 
de Grondwet met redenen is omkleed : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arbeidshof, 

waarbij een moeilijkheid is aanhan
gig gemaakt inzake de uitlegging 
van zijn beslissing van 10 januari 
1984 die eiseres wegens foutieve 
niet-uitvoering van de tussen de par
tijen gesloten arbeidsovereenkomst 
had veroordeeld om aan verweerder 
een bedrag van 350.000 frank scha
devergoeding te betalen, « te ver
meerderen met de gerechtelijke in
terest "• in het bestreden arrest, op 
grond van de in het middel weerge
geven redenen, oordeelt dat die ge
rechtelijke interest een compensa
toire interest was; 
· Overwegende dat de gerechtelijke 

interest een moratoire of een com
pensatoire interest kan zijn en 
laatstbedoelde interest een integre
rend deel uitmaakt van de toegeken
de vergoeding; 

Overwegende dat het arrest van 
10 januari 1984 dat de gerechtelijke 
interest toekent op een vergoeding 
voor schade ten gevolge van een 
contractuele tekortkoming, enkel 
doordat het die interest niet verdui
delijkt, niet noodzakelijk beslist dat 
het een moratoire interest toekent; 

Dat het bestreden arrest, door te 
beslissen dat het wei degelijk een 
compensatoire interest betreft, noch 
de bewijskracht van het arrest van 
10 januari 1984, noch het gezag van 
gewijsde ervan miskent en de in dat 
arrest bevestigde rechten van ver
weerder niet uitbreidt noch wijzigt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 
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Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest in 
geen van zijn consideransen ant
woordt op de conclusie van eiseres 
ten betoge dat het arrest, nu ver
weerder de veroordeling van eiseres 
tot betaling van compensatoire inte
rest slechts met ingang van 1 juli 
1978 en op grond van de wet op de 
bescherming van het loon had ge
vorderd, een dergelijke interest niet 
met ingang van een vroegere datum 
dan 1 juli 1978 kon toekennen zon
der ultra petita uitspraak te doen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het de vordering tot uitlegging ont
vankelijk verklaart en beslist dat de 
door het arrest van 10 januari 1984 
van het Arbeidshof te Brussel toege
kende interest vanaf 1 juli 1978 is 
verschuldigd; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Bergen. 

4 november 1985 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Nelissen Grade en De Bruyn. 

Nr. 145 

2• KAMER - 5 november 1985 

GEMEENSCHAP, GEWEST - VLAAMS 
GEWEST - RAAD EN EXECUTIEVE VAN DE 

VLAAMSE GEMEENSCRAP - UITOEFENING IN 
RET VLAAMSE GEWEST DOOR DIE RAAD EN 
EXECUTIEVE VAN DE BEVOEGDREDEN VAN 
DE GEWESTORGANEN VOOR DE AANGELE
GENREDEN BEDOELD IN ART. 107QUATER GW. 
- UITOEFENING VAN EEN ATTRIBUUT VAN 
DE RECRTSPERSOONLIJKREID VAN RET 
VLAAMSE GEWEST (1). 

Wanneer de Raad en de Executieve van 
de Vlaamse Gemeenschap in het 
Vlaamse Gewest optreden ter uitoefe
ning van de bevoegdheden van de ge
westorganen voor de aangelegenheden 
bedoeld in art. 107quater Gw., doen zi.J 
dat ter uitoefening van een attribuut 
van de rechtspersoonl1jkheid van het 
Vlaamse Gewest. (Art. 1, § 1, tweede 
lid, en 3, eerste lid, van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen.) 

(COLIN A. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP, 
GEMEENTE BRECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 8778) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
van eiser gericht is « tegen alle be
schikkingen van het arrest wat hem 
betreft, zowel op straf- als op bur
gerlijk gebied »; 

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

A. waardoor eiser aan de « bijko
mende betichting » (overtreding van 
de bepalingen van het koninklijk be
sluit van 27 mei 1977 op de rang
schikking van de Brechtse Heide als 
landschap) niet plichtig wordt ver
klaard: 

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

(1) Raadpl. NEELS L., « De Vlaamse Executie
ve », R. W., 1981-1982, kol 1299. 
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B. waardoor eiser, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, we
gens de « oorspronkelijk ten laste 
gelegde feiten » (overtredingen van 
de bepalingen van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw) wordt veroordeeld : 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
het hof van beroep, met bevestiging 
van het beroepen vonnis en met toe
passing van artikel 65, § 1, van de 
Stedebouwwet, beveelt dat de plaat
sen in hun vroegere staat zullen 
hersteld worden : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken 
niet blijkt dat een middel dat de 
openbare orde raakt, ambtshalve 
moet worden aangevoerd; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op : 

A. de civielrechtelijke vorderingen 
van de verweerster en de Vlaamse 
Gemeenschap op grond van artikel 
23 van de wet van 7 augustus 1931 
en van de beide verweersters tot 
toekenning van een dwangsom : 

Overwegende dat het hof van be
roep eensdeels zich onbevoegd ver
klaart om van de eis van de Vlaam
se Gemeenschap op grond van de 
wet van 7 augustus 1931 kennis te 
nemen, anderdeels de vorderingen 
tot toekenning van een dwangsom 
afwijst als ongegrond; 

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

B. de overige civielrechtelijke vor
deringen van de verweerster, de ge
meente Brecht : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

C de civielrechtelijke vordering 
van de verweerster de Vlaamse Ge
meenschap op grond van overtredin
gen van de Stedebouwwet: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3ter, 59bis, §§ 1 en 
2, 97, 101quatervan de Grondwet, 1, 3, 4, 
5, 6 en 82 van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 op de hervorming van de 
instellingen, 

doordat het arrest de vordering van de 
Vlaamse Gemeenschap, in zoverre zij ge
steund is op de wet van 29 maart 1962 
houdende de organisatie van de ruimte
lijke ordening en de stedebouw, ontvan
kelijk heeft verklaard. 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
uitdrukkelijk telt dat de aangelegenheid 
betreffende de ruimtelijke ordening en 
de stedebouw, de natuurbescherming en 
het natuurbehoud door de bijzondere wet 
van 8 agusutus 1980 in artikel 6, § 1, aan 
het Vlaamse Gewest is toevertrouwd, 

zodat het arrest beslist, in strijd met 
zijn motieven, minstens tegenstrijdig 
motiveert en de ingeroepen grondwets
en wetsartikelen schendt; 

tweede onderdeel, de in het middel 
aangehaalde bepalingen, en in het bij
zonder artikel 82 van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980, wei de bevoegdheid 
geven aan de Vlaamse Executieve het 
Vlaamse Gewest in en buiten rechte te 
organiseren, doch geenszins de Vlaamse 
Gemeenschap toelaat bevoegdheden uit 
te oefenen die toegewezen zijn aan het 
Vlaamse Gewest, 

zodat het arest de ingeroepen wetsbe
palingen, en in het bijzonder artikel 3ter 
van de Grondwet schendt door aan de 
Vlaamse Gemeenschap een bevoegdheid 
te verlenen die haar niet door de Grand
wet en de bijzondere wet op de hervor
ming van de instellingen van 8 augustus 
1980 is toegewezen : 

Overwegende dat artikel 6, § 1, I, 
1", van de bijzondere wet van 8 au
gustus 1980 tot hervorming der in
stellingen als aangelegenheid be
doeld in artikel 107 quater van de 
Grondwet, dus als gewestelijke 
bevoegdheid, aanwijst : « de stede
bouw en de ruimtelijke ordening »; 

Overwegende dat artikel 3, eerste 
lid, van dezelfde wet aan de Vlaam
se Gemeenschap en aan het Vlaam
se Gewest afzonderlijk rechtsper
soonlijkheid verleent; 
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Overwegende dat het tweede lid 
van zelfde artikel bepaalt dat « voor 
het Vlaamse Gewest ( ... ) de attribu
ten van de rechtspersoonlijkheid, 
overeenkomstig {die) wet, inzonder
heid artikel 1, (worden) uitgeoe
fend »; 
Overw~gende dat artikel 1, § 1, 

tweede hd, van dezelfde wet bepaalt 
dat de Raad en de Executieve van 
de Vlaamse Gemeenschap in het 
Vlaamse Gewest de bevoegdheden 
uitoefenen van de gewestorganen 
voor de aangelegenheden bedoeld in 
artikel 107 quater van de Grondwet, 
onder de voorwaarden en op de wij
ze bepaald door die wet; 

Dat aldus aan de organen van de 
Vlaamse Gemeenschap bevoegdheid 
wordt verleend om de bevoegdheden 
van de gewestorganen voor de be
doelde aangelegenheden uit te oefe
nen; dat zij, wanneer zij ter uitoefe
ning van de bevoegdheden van de 
gewestorganen optreden, dit doen 
ter uitoefening van een attribuut 
van de rechtspersoonlijkheid van 
het Vlaamse Gewest en niet van de 
Vlaamse Gemeenschap, wier be
voegdheid door artikel 1 van de wet 
van 8 augustus 1980 niet wordt ge
raakt; 

Dat het middel gegrond is; 

5 november 1985 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. K. Ver Berne, Antwerpen. 

Nr. 146 

2" KAMER - 5 november 1985 

VERHAAL OP DE RECHTER- AMBTE
LIJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE VEREIST. 

Daar het verhaal op de rechter een bur
gerlijk geding is, kan het enkel wor
den ingesteld bij een door een advo· 
caat bij het Hof van Cassatie onderte
kend verzoekschrift (1}. (Artt. 478, 
1080, 1140 tot 1147 Ger.W.) 

(DREES J., DREES M.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9630) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van 15 mei 1985, waarbij 
Jacobus Drees en Mathias Drees 
verklaren verhaal op de rechter in 
te stellen tegen de ambtenaren van 
het openbaar ministerie bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren; 

Overwegende dat het verhaal op 
de rechter wordt ingeleid door een 
ter griffie van het Hof van Cassatie 
in te dienen verzoekschrift, dat de 
middelen bevat, ondertekend is door 
de partij of haar bijzondere gemach
tigde en vooraf betekend is aan de 
rechter of aan de amtbenaar van 
het openbaar ministerie op wie ver
haal wordt genomen; dat, nu zoda
nig verhaal een civielrechtelijke vor-

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vordering van eerste verweerster op 
grond van overtreding door eiser 
van de bepalingen van de Stede
bouwwet ·van 29 maart 1962; 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; veroordeelt eerste 
verweerster in het overige vijfde; 
verwijst de aldus beperkte zaak 1---------------
naar het Hof van Beroep te Brussel. (I) Cass., 8 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 25). j 
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dering is, het verzoekschrift · boven
dien door een advocaat bij het Hof 
van Cassatie moet worden onderte
kend; 

Overwegende dat ten deze het 
verzoekschrift van 15 mei 1985 niet 
door een advocaat bij het Hof is on
dertekend; 

Dat het verzoek derhalve niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de arti
kelen 478, 1080, 1140 tot 1147 van 
het Gerechtelijk Wetboek, verwerpt 
het verzoekschrift; veroordeelt de ei
sers in de kosten. 

5 november 1985 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal. 

Nr. 147 

2" KAMER - 6 november 1985 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELL!NG VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- STRAFZAKEN- INDIENEN VAN CONCLUSIE 
- VERDAGING NAAR EEN LATERE TERECHT-
ZITTING - VONNIS UITGESPROKEN DOOR 
EEN ANDERS SAMENGESTELDE RECHTBANK 
- GEVOLG. 

Nietig is het vonnis dat is gewezen door 
' een rechtbank waarvan een lid de te· 

rechtzitting niet heeft bijgewoond 
waarop het debat is geopend met de 
indiening van een conclusie, zonder 
dat het debat nadien volledig is her· 
opend of de conclusie opnieuw is inge
diend (1). 

(l) Cass., 20 mei 1975 (A.C., 1975, 1004) en 20 
nov. 1984, A.R. nr. 8639 (ibid., 1984-85, nr. 176). 

(RADERMECKER, MARCOURT T. SPROTEN, GE
MEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4276) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 februari 1985 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre de voorzieningen van 
de eisers gericht zijn tegen de be
slissingen op hun civielrechtelijke 
vorderingen tegen de verweerder 
Yves Sproten, beklaagde : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 779, eerste lid, 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met na
me in zoverre het uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vorderingen van de ei
sers tegen de verweerders, (blijkens de 
vermeldingen van het vonnis en het pro
ces-verbaal van de terechtzitting van 21 
februari « 1984 » - lees « 1985 » - van. 
de Correctionele Rechtbank te Luik) op 
de terechtzitting van 21 februari 1985 is 
gewezen door « de h. Simonis, waarne- · 
mend voorzitter, mevr. Freson, rechter, 
en de h. Rigo, rechter met opdracht », 

terwijl uit de vermeldingen van het 
proces-verbaal van de zitting van 13 de
cember 1984, waarnaar het bestreden 
vonnis verwijst en waarop « de heren Si
monis, waarnemend voorzitter; Plateus, 
rechter, en mevr. Freson, plaatsvervan
gend rechter met opdracht » zitting had
den, blijkt dat mr. Delfosse (raadsman 
van de eisers in deze zaak) een conclusie 
neergelegde (die de dagtekening droeg 
van 13 december 1984) en de vermeldin
gen van de processen-verbaal van de la
tere terechtzittingen waarop de h. Simo
nis, waarnemend voorzitter, mevr. Fre
son en de h. Rigo, plaatsvervangende 
rechter met opdracht, zitting hadden, na
melijk de terechtzitting van 24 januari 
1985 (waarop mevr. Freson verslag uit
bracht, mr. Joiris voor de tweede ver
weerder, alsook mrs. Schmidt en Werry 
voor eerstgenoemde verweerder een con
clusie neerlegden, en waarop mr. Delfos
se en mr. Marcourt in hun middelen 
werden gehoord) of die van 7 februari 
1985 (waarop het vonnis voor uitspraak 
werd verdaagd naar 21 februari 1985) de 
verklaring niet bevatten dat de door mr. 
Delfosse op de zitting van 13 december 
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1984 voor de eisers neergelegde conclusie 
opnieuw is ingediend; het bestreden von
nis bijgevolg, nu het mede is gewezen 
door rechter Rigo die niet aile zittingen 
van de Correctionele Rechtbank te Luik 
over de zaak heeft bijgewoond, nietig is: 

Overwegende dat het vonnis ver
wijst naar de processen-verbaal van 
de terechtzittingen van 13 december 
1984, 24 januari en 7 februari 1985 
van de correctionele rechtbank; 

Overwegende dat blijkens de ge
dingstukken dat rechtscollege op 13 
december 1984 was samengesteld uit 
de rechters Simonis, waarnemend 
voorzitter, Plateus en Freson; dat op 
die dag de debatten zijn geopend 
met de neerlegging van de conclusie 
waarin de eisers de persoonlijke 
fout van verweerder aanvoerden; 
dat de rechtbank de zaak voor ver
dere behandeling verdaagde tot 24 
januari 1985; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank na laatstvermelde datum 
en tot de uitspraak van het vonnis 
bestond uit de rechters Simonis, 
Freson en Rigo; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de debatten 
volledig zijn hernomen en evenmin 
dat de door de eisers ter zitting van 
13 december 1984 neergelegde con
clusie op de latere terechtzittingen 
opnieuw is ingediend voor het an
ders samengestelde rechtscollege; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het is gewezen door een rechtbank 
waarvan een lid niet alle zittingen 
over de zaak heeft bijgewoond, nie
tig is; 

Dat het middel gegrond is; 

II. ............ . 

bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de vonnis; veroordeelt iedere eiser 
in de helft van de kosten van zijn 
voorziening; veroordeelt iedere ver
weerder in de helft van de overblij
vende kosten; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep. 

6 november 1985 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Das
sesse en Simont. 

Nr. 148 

2• KAMER - 6 november 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
STRAFVERZWARING - VASTSTELLING VAN 
DE EENSTEMMIGHEID NOODZAKELIJK, ZELFS 
IN GEVAL VAN VERNIETIGING VAN HET BE
ROEPEN VONNIS. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
VERNIETIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS 
- BESLISS!NG IN HOGER BEROEP GEGROND 
OP HET VERNIETIGDE ONDERZOEK - GE
VOLG. 

1" De in art. 211bis Sv. vastgestelde re· 
gel van eenstemmigheid is van toepas· 
sing telkens wanneer de veroordeling 
in boger beroep wordt verzwaard, zelfs 
als de appelrechter het beroepen von
nis tenietdoet (1). 

2• De appelrechter die het voor de eerste 
rechter gedane onderzoek vernietigt 
en uitspraak doet over de zaak zelf, 
kan de beslissing niet staven met ge
gevens die tijdens bet vernietigde on-

Om die redenen, verleent akte 1----------------
van de afstand van de voorzieningen 
van de eisers, in zoverre ze gericht (1) Cass., 9 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 273). 

derzoek zijn verzameld (2). 

zijn tegen het Gemeenschappelijk (2) Cass., 27 okt. 1936 (Bull. en Pas., 1936, I, 
Motorwaarborgfonds; vernietigt het 399). 
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(DUBOIS T. LELANGUE E.A.; JOHNSON MATTHEY 
N.V. T. LELANGUE E.A.; LEPINE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4455) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1985 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

I. Op de voorziening van Dubois, 
beklaagde: 

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

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21lbis en 215 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, na het beroepen 
vonnis en het op de zittingen van de cor
rectionele rechtbank gedane onderzoek 
te hebben vernietigd wegens miskenning 
van het recht van verdediging, bij wege 
van een nieuwe beschikking de aan eiser 
Dubois ten laste gelegde heling tegen 
hem bewezen verklaart en hem tot een 
enkele straf van twee jaar gevangenis en 
500 frank geldboete veroordeelt, hem 
echter uitstel gedurende vijf jaar toekent 
voor het gedeelte van de hoofdgevange
nisstraf dat de reeds ondergane hechte
nis te boven gaat, en hem tevens « voor 
de duur van vijf jaar te rekenen van dit 
arrest » ontzet van alle in artikel 31 van 
het Strafwetboek opgesomde rechten, 

terwijl, nu de eerste rechter eiser Du
bois tot een gevangenisstraf van zes 
maanden en tot een geldboete van 100 
frank had veroordeeld, maar hem tevens 
uitstel gedurende vijf jaar toekende voor 
het gedeelte van de hoofdgevangenis
straf dat de duur van de voorlopige hech
tenis te hoven ging, het hof van beroep, 
niet zonder vast te stellen dat het uit
spraak deed met de eenparige stemmen 
van zijn leden, de aan eiser opgelegde 
straffen kon verzwaren; de vermelding 
van artikel 21lbis van het Wetboek van 
Strafvordering in het beschikkende ge
deelte van het arrest, wat dat betreft, 
niet ter zake doet en de in die bepaling 
vervatte regel van algemene toepassing 
is en ook geldt wanneer, zoals ten deze, 
de rechter in boger beroep het beroepen 
vonnis vermetigt en opnieuw uitspraak 
doet; het arrest bijgevolg de in het mid
del vermelde artikelen 21lbis en 215 
schendt, hetgeen zowel de beslissmg op 

de tegen eiser Dubois ingestelde straf
vordering als de beslissingen op de ci
vielrechtelijke vorderingen tegen be
klaagde Dubois en de voor hem burger
rechtelijk aansprakelijke naamloze ven
nootschap Johnson Matthey nietig 
maakt: 

Overwegende dat de eerste rech
ter eiser wegens het hem ten laste 
gelegde feit had veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van zes maanden 
met uitstel gedurende vijf jaar voor 
het gedeelte dat de voorlopige hech
tenis te hoven gaat, alsook tot een 
geldboete van honderd frank; 

Overwegende dat het arrest hem 
wegens datzelfde feit veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van twee jaar 
met hetzelfde uitstel, alsook tot een 
geldboete van vijfhonderd frank, en 
eiser bovendien, zonder vast te stel
len dat de beslissing is gewezen met 
eenparige stemmen van de leden 
van het hof van beroep, voor de 
duur van vijf jaar ontzet van de in 
artikel 31 van het Strafwetboek op
gesomde rechten; dat met de enkele 
vermelding van artikel 2llbis van 
het Wetboek van Strafvordering 
naast de andere toepasselijke wets
bepalingen niet genoegzaam is vast
gesteld dat die bepaling in acht is 
genomen; 

Overwegende dat de in artikel 
2llbis vervatte regel van de eenpa
righeid van stemmen van toepassing 
is in al de gevallen waarin de ver
oordeling in hoger beroep wordt ver
zwaard, zonder dat een uitzondering 
mag worden gemaakt voor het geval 
waarin, zoals ten deze, de appelrech
ter het hem onderworpen vonnis 
vernietigt en opnieuw uitspraak 
doet; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van artikel 
211bis van het Wetboek van Straf
vordering, gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lij ke vorderingen : 
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II. Op de voorzieningen van de 
naamloze vennootschap Johnson 
Matthey, burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij : 

A .... 

B. Op de voorziening van 30 mei 
1985: 

1) 
2) ... 
3) In zoverre de voorziening ge

richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders Lelangue, Po
ret, Wauters, Veny, Bertiaux-Denis, 
Winterthur, Bernard, Grumiaux-Cus
se en Groep Josi tegen eiseres inge
stelde civielrechtelijke vorderingen: 

Over het eerste middel, ... 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van het algemeen begin
sel van het recht van verdediging, van 
de artikelen 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 6 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en 215 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, om de aan beklaag
de Dubois ten laste gelegde heling bewe
zen te verklaren, hem deswege strafrech
telijk te veroordelen en, rechtdoende op 
de door de burgerlijke partijen tegen be
klaagde Dubois en de naamloze vennoot
schap Johnson Matthey ingestelde 
rechtsvorderingen, te beslissen dat 
laatstgenoemde te zamen met beklaagde 
in solidum gehouden is tot vergoeding 
van de schade die in noodzakelijk oorza
kelijk verband staat met de begane fout, 
onder meer de verklaringen in aanmer
king neemt, die door de beklaagden Dra
maix en Desaegher op de terechtzitting 
in eerste aanleg op 7 november 1983 zijn 
afgelegd, alsook de verklaringen van de 
met het strafonderzoek belaste personen 
op de latere zitting van 21 december 
1983, 

terwijl het arrest het beroepen vonnis 
en het op de zittingen van de correctio
nele rechtbank gedane onderzoek « ver
nietigt wegens miskenning van het recht 
van verdediging » en verklaart « opnieuw 
uitspraak te doen •; het hof van beroep 
bijgevolg niet, zoals het gedaan heeft, 
zijn beslissing kon gronden op de verkla
ringen en getuigenverklaringen die zijn 
afgelegd tijdens het onderzoek dat door 
het hof wordt vernietigd en het arrest 

derhalve aangetast is door nietigheid die 
van openbare orde is : 

Overwegende dat het arrest de be
slissing waarbij de beklaagde Du
bois wordt veroordeeld op de tegen 
hem ingestelde strafvordering en 
waarbij derhalve eisers in solidum 
met hem, haar aangestelde, veroor
deeld wordt op de civielrechtelijke 
vorderingen, onder meer grondt op 
de resultaten van het op de terecht
zittingen van 7 november en 21 de
cember 1983 van de correctionele 
rechtbank gedane onderzoek, terwijl 
het arrest het op die zittingen geda
ne onderzoek vernietigt « wegens 
miskenning van het recht van ver
dediging »; 

Overwegende dat de appelrechter, 
wanneer hij het voor de eerste rech
ter gedane onderzoek vernietigt en 
uitspraak doet over de zaak zelf, 
zijn beslissing niet mag gronden op 
gegevens die tijdens het vernietigde 
onderzoek zijn verkregen; 

Dat het middel gegrond is; 
4) .. . 

III. .. . 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede door eiser Dubois voorgedra
gen middel, dat geen ruimere cassa
tie of cassatie zonder verwijzing tot 
gevolg kan hebben, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van eiser Dubois, in zoverre ze ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders Dupont en Bod
deke tegen eiser ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen; verleent ak
te van de afstand van de op 23 mei 
1985 door de naamloze vennoot
schap Johnson Matthey· ingestelde 
voorziening; verleent akte van de af
stand van de door de naamloze ven
nootschap Johnson Matthey op 30 
mei 1985 ingestelde voorziening, in 
zoverre die voorziening gericht is te
gen de beslissingen op de door de 
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vervveerders Dupont en Boddeke te
gen eiseres ingestelde civielrechte
lijke vorderingen; vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering 
ten laste van eiser Dubois en over 
de civielrechtelijke vorderingen te
gen de eisers Dubois en de naamlo
ze vennootschap Johnson Matthey; 
vervverpt de voorziening van de 
naamloze vennootschap Johnson Mat
they voor het overige; vervverpt de 
voorziening van Lepine; beveelt dat 
van dit arrest melding zal vvorden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; laat de kos
ten van de voorziening van eiser 
Dubois ten lastt van de Staat; ver
oordeelt de eiseres, naamloze ven
nootschap Johnson Matthey, in de 
kosten van haar voorziening van 23 
mei 1985; veroordeelt genoemde ei
seres in een derde van de kosten 
van haar voorziening van 30 mei 
1985; laat de overige kosten van die 
voorziening ten laste van de Staat; 
veroordeelt eiser Lepine in de kos
ten van zijn voorziening; vervvijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

6 november 1985 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advodaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en Si
mont. 

Nr. 149 

2" KAMER - 6 november 1985 

GRAAF - NIET IN WERKING STELLEN VAN DE 
OMSCHAKELAAR - BESTANDDELEN VAN HET 
MISDRIJF. 

1 • Wanneer het proces-verbaal van een 
terechtzitting onderaan op de voorzijde 
voorzien is van de handtekening van 
de voorzitter en de griffier, dan hoeft 
de keerzijde niet te worden onderte
kend en vernietigd (1). 

2" Art. 9, § 1. KB. van 23 april 1971 hou
dende uitvoering van de {E.E.G.)-veror
dening nr. 1463/70 betreffende de in
voering van een controleapparaat in 
het wegvervoer, beschouwt bedrog niet 
als een noodzakelijk bestanddeel van 
het misdrijf « niet toezien op de goede 
werking van de tachograaf » (2). 

(LONDOT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4535) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 juni 1985 door de 
Correctionele Rechtbank te Luik in 
hager beroep gevvezen; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de feiten zich hebben voorge
daan te Bergen (Obourg) op 18 april 
1984; dat eiser terechtstond voor de Poli
tierechtbank te Luik en, in hoger beroep, 
voor de Correctionele Rechtbank te Luik; 
dat eiser ongetwijfeld voor een rechtscol
lege uit het rechtsgebied Bergen 
(Obourg) had moeten terechtstaan : 

Overvvegende dat, naar luid van 
artikel 139 van het Wetboek van 
Strafvordering, de politierechtbank 
van de plaats van het misdrijf, die 
van de verblijfplaats van de ver
dachte en die van de plaats vvaar de 
verdachte is gevonden, gelijkelijk 
bevoegd zijn; 

Overvvegende dat eiser verblijft te 
Flemalle (Avvirs) en dat de Politie-

1 ° VONNISSEN EN ARRESTEN rechtbank te Luik de rechtbank vvas 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE Van de verblijfplaats van eiser en 
TERECHTZITTING - KEERZIJDE NIET ONDER- dus bevoegd vvas; 
TEKEND EN NIET VERNIETIGD - GEVOLG. 1-----....;;..-----------

2° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS, TAXI'S- WEGVERKEER
VOERTUIG UITGERUST MET EEN TACHO-

(1) Zie Cass., 17 nov. 1982, A.R. nr. 2555 
(A.C., 1982-83, nr. 169). 

(2) Zie Cass., 11 mei 1983, A.R. nr. 2791 
(A.C., 1982-83, nr. 507). 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat op de voorzijde van het proces
verbaal van de terechtzitting van 3 mei 
1985 de vermeldingen staan die in elk 
proces-verbaal van de zitting moeten 
voorkomen, namelijk de vernietiging van 
de nietige woorden en regels, maar dat 
de keerzijde, hoewel niet ondertekend, 
niet is vernietigd : 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de door de Correctionele 
Rechtbank te Luik op 3 mei 1985 ge
houden terecbtzitting onderaan op 
de voorzijde is ondertekend door de 
voorzitter en de griffier; dat de keer
zijde geen deel uitmaakte van dat 
proces-verbaal en dus niet boefde te 
worden ondertekend en vernietigd; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat aan eiser wordt ten laste gelegd arti
kel 9, § 1, van het koninklijk besluit van 
23 april 1971 en artikel 2 van de wet van 
18 februari 1969 te hebben overtreden, 
nu hij « als bemanningslid van een voer
tuig voor nationaal goederenvervoer, uit
gerust met een tachograaf, niet heeft 
toegezien op de juiste werking van de ta
chograaf en op het intact blijven van de 
verzegelingen »; uit een door het arbeids
auditoraat te Luik verricht onderzoek 
blijkt dat de voor de tachograaf voorge
schreven verzegelingen klaarblijkelijk 
intact waren; eiser nochtans in een pro
ces-verbaal van de rijkswacht heeft toe
gegeven dat hij die dag had nagelaten de 
omschakelaar, waardoor de verschillende 
rijtijden kunnen worden afgelezen, in 
werking te stellen; eiser op het model ta
chograaf, dat conform de E.E.G.-verorde
ning is, geen fout heeft begaan; immers, 
zelfs a! zou eiser de omschakelaar niet 
in werking hebben gesteld, dan nog uit 
de plaat, zoals hij bij het dossier is ge
voegd, duidelijk de verschillende rijtij
den kunnen worden afgelezen; immers, 
het enige verschil dat bestaat tussen de 
tijd gedurende welke de vrachtwagen 
rijdt en de tijd gedurende welke hij stil
staat, duidelijk blijkt uit de dikte van de 
streep; de streep immers dikker is wan
neer de vrachtwagen rijdt dan wanneer 
hij stilstaat; aan eiser bovendien enkel 
wordt verweten de omschakelaar die de 
lichte streep dadelijk na de stilstand van 

de vrachtwagen zou doen cimlaaggaan, 
niet te hebben ingeschakeld; zoals op de 
bij het dossier gevoegde plaat aangeduid 
staat, de rijtijden gemakkelijk kunnen 
worden afgelezen uit de dikte van de 
streep die ook op de plaat is aange
bracht; eiser bijgevolg geen enkel verwijt 
treft; de rijtijden immers ook aangeduid 
staan op de plaat zoals hij oorspronke
Jijk in beslag genomen is door de rijks
wacht die eiser deed stoppen; de beken
tenissen, zoals ze door verzoeker zijn 
ondertekend, geen enkele waarde heb
ben, nu hem geen enkele andere fout 
kan worden verweten dan de fout dat hij 
een knop niet heeft ingedrukt; de gevol
gen van bet al dan niet indrukken van 
de knop duidelijk dezelfde zijn : 

Overwegende dat het onderzoek 
van bet middel het Hof ertoe zou 
nopen feitelijke gegevens na te 
gaan, waartoe bet niet bevoegd is; 

Dat bet middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat nooit enig bedrog noch het voor 
het misdrijf vereiste oogmerk om te 
schaden ten laste van eiser zal kunnen 
in aanmerking genomen worden; het al 
dan niet in werking stellen van de om
schakelaar door eiser geen enkel ver
schil uitmaakt: 

Overwegende dat de misdrijven 
waarvoor eiser is veroordeeld, wet
tig bewezen zijn door de enkele ma
terHHe vaststelling van de bij de wet 
strafbaar gestelde feiten; dat geen 
bedrog of oogmerk om te schaden 
vereist zijn; · 

Dat bet middel faalt naar recbt; 
En overwegende dat de substan

tH~le of op straffe van nietigheid 
voorgescbreven recbtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

6 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden-

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

I 
j 



312 HOF VAN CASSATIE Nr. 150 

de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. P. Lejeune, 
Brussel. 

Nr. 150 

2' KAMER - 6 november 1985 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.3, d- NOODZAAK VAN EEN AANVULLENDE 
ONDERZOEKSMAATREGEL - BEOORDELING 
VAN DE FEITENRECHTER. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - NOODZAAK VAN EEN AAN
VULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL. 

lo en 2° Art. 6.3, d, Europees Verdrag 
Rechten van de Mens ontneemt de fei
tenrechter niet het recht om op onaan
tastbare wijze te oordelen of er een 
aanvullend onderzoek moet worden 
ingeste!d dan wei of een getuige a 
charge of a decharge nog dient ge
hoord te worden opdat de rechter tot 
zijn overtuiging kan komen (1). 

(AKREMI, SOUISSI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4605) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat de voorzienin
gen enkel gericht zijn tegen de be
slissingen over de telastleggingen B, 
C enD; 

I. Op de voorziening van Hana 
Souissi, burgerrechtelijk aansprake
lijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 

(1) Cass., 23 okt. 1973 (A.C., 1974, 225). 

slaan, niet blijkt dat eiseres, burger
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening van Imed 
Akremi, beklaagde: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 6.3, d, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat het bestreden vonnis eiser we
gens vluchtmisdrijf veroordeelt tot een 
geldboete van honderd frank en hem 
voor de duur van een maand vervallen 
verklaart van het recht tot sturen op 
grand dat niets erop wrjst dat eiser geen 
vluchtmisdrijf zou hebben gepleegd, 

terwijl het bestreden vonnis had moe
ten ingaan op eisers verzoek om de eige
nares van het beschadigde huis als getui
ge te ondervragen waardoor het bewijs 
zou worden geleverd dat hij niet is door
gereden: 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie in hoger beroep betwistte 
dat hij de vlucht had genomen om 
zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrekken, en betoogde dat « hij 
naar zijn waning (in de aangrenzen
de straat) was teruggereden, waarna 
hij terstond contact (had) opgeno
men met (de) eigenares van het be
schadigde huis »; dat hij verzocht 
om haar « als getuige dienaangaan
de » te doen ondervragen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na te hebben vastgesteld 
« dat, blijkens de verklaring van de 
getuige van de feiten, (eiser} "de 
schade bekeek en teruggereden is 
zonder er zich nog iets van aan te 
trekken ", dat de feiten zich hebben 
voorgedaan omstreeks 7 uur 45 en 
dat de eigenares om 10 uur 40 
klacht heeft moeten indienen (en) 
dat niets erop wijst dat (eiser) ter
stond heeft getracht de eigenares te 
bereiken », beslist « dat het, gelet 
hierop, niet nodig is een aanvullen
de onderzoeksmaatregel te beve
len »; 
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Overwegende dat artikel 6.3, d, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, dat de be
klaagde het recht verleent getuigen 
op te roepen en ze te doen ondervra
gen op dezelfde voorwaarden als de 
getuigen a charge, de feitenrechter 
niet het recht ontneemt om op on
aantastbare wijze te oordelen of er 
grond bestaat tot een aanvullend on
derzoek dan wel of er met het oog 
op het zich vormen van een oordeel 
nog een getuige a charge of a de
charge moet worden ondervraagd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

6 november 1985 - 2' kamer - Voor· 
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver· 
slaggever : de h. Rappe - Geliikluiden· 
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. P. Struyven, 
Brussel. 

Nr. 151 

2' KAMER - 6 november 1985 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - INTERNERING GELAST DOOR 
EEN ONDERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK 
DEED OVER DE VOORLOPIGE HECHTENJS VAN 
DE VERDACHTE - WETTIG. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO· 
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 

6.1 - INTERNERING GELAST DOOR EEN ON
DERZOEKSGERECHT DAT UJTSPRAAK DEED 
OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS VAN DE 
VERDACHTE - WETTIG. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - INTERNERING GELAST DOOR 
EEN ONDERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK 
DEED OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS VAN 
DE VERDACHTE - WETTIG. 

1°, 2o en 3° Art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens wordt niet ge
schonden door de beslissing waarbii 
een onderzoeksgerecht, dat uitspraak 
deed over de voorlopige hechtenis van 
de verdachte, diens internering gelast. 
(Impliciet.) 

(TEISE) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 4637) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 september 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

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

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

6 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver· 
slaggever : ~ h. Rappe - Geliikluiden· 
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal. 
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Nr. 152 

2" KAMER - 6 november 1985 

1° UITLEVERING - RAADKAMER - UIT

VOERBAARVERKLARING VAN AANHOUDINGS
BEVEL MET HET OOG OP UITLEVERING - BE
TEKENINGSEXPLOOT - VEREISTE VERMEL
DINGEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
5.4 - RECHT OM VOORZIENING TE VRAGEN 
BIJ DE RECHTER - BEGRIP. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6 - BEPALING DIE GEEN VERBAND HOUDT 
MET DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING VOOR DE ONDERZOEKSGE
RECHTEN DIE UITSPRAAK DOEN OVER DE 
UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR 
EEN BUITENLANDSE RECHTERLIJKE OVER
HElD VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL. 

4° ONDER.ZOEKSGERECHTEN - UIT

VOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN 
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AAN
HOUDINGSBEVEL - GEEN VONNIS IN DE ZIN 
VAN ART. 97 GW. 

5° UITLEVERING UITVOERBAARVER-

KLARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLAND
SE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBE
VEL - GEEN VONNIS IN DE ZIN VAN ART. 97 

GW. 

1" en 2" Noch art. 5.4 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, noch art. 135 
Sv. houdende regeling van het recht 
van hoger beroep tegen een beschik
king van de raadkamer tot uitvoer
baarverklaring van het door een bui
tenlandse rechterlijke overheid ver
Jeend aanhoudingsbevel, vereisen dat 
het exploot van betekening van die be
schikking aan de kennis kennis geeft 
van het hoger beroep dat hij kan in
stellen en van de termijn waarbinnen 
dat beroep moet worden ingesteld (1) 

uitspraak doen over de uitvoerbaarver
klaring van een door een buitenlandse 
rechterlijke overheid verleend aanhou
dingsbevel (2). 

4" en 5" De beslissing waarbij een onder
zoeksgerecht uitspraak doet over de 
uitvoerbaarverklaring van een door 
een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel is geen tronnis in de 
zin van art. 97 Gw. (3). 

(NICOSIA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4682) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat het arrest het 
hoger beroep dat eiser had ingesteld 
tegen de op 9 september 1985 gewe
zen beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Charleroi, waarbij het door de 
Italiaanse rechterlijke overheid te
gen eiser verleende aanhoudingsbe
vel uitvoerbaar wordt verklaard met 
het oog op uitlevering, wegens laat
tijdigheid niet ontvankelijk ver
klaart; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 135 van het 
Wetboek van Strafvordering, 20 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis en van het recht van verdedi
ging, 

doordat het arrest het hoger beroep 
dat eiser had ingesteld tegen de op 9 
september 1985 gewezen beschikking 
van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Charleroi, waarbij 
het door de ltaliaanse rechterlijke over
heid tegen eiser verleende aanhoudings
bevel uitvoerbaar wordt verklaard met 
het oog op uitlevering, niet ontvankelijk 
verklaart, op grond met name « dat, of
schoon de wet van 15 maart 1874 op de 

3" Art. 6 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens houdt geen verband met de 
uitoefening van het recht van verdedi- 1------------------
ging voor de onderzoeksgerechten die 

(1) Cass., 21 mei 1985, A.R. nr. 9541 
(A.C., 1984-85, nr. 569). 

(2) Zie Cass., 9 jan. 1985, A.R. nr. 4017 
(A.C., 1984-85, nr. 281). 

(3) Zie Cass., 22 juli 1981, A.R. nr. 1827 
(A.C., 1980-81, nr. 642). 
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uitleveringen niet voorziet in de moge
lijkheid om in boger beroep te komen te
gen de beschikking tot uitvoerbaarver
klaring van het in het buitenland ver
leende bevel tot aanhouding, het Hof van 
Cassatie nochtans heeft aangenomen dat 
zodanig beroep ontvankelijk is op grond 
van artikel 135 van het Wetboek van 
Strafvordering, dat die wetsbepaling 
moet worden toegepast op elk verzet te
gen de beschikkingen van de raadkamer, 
tenzij wanneer een bijzondere wet, zoals 
de wet tot bescherming van de maat
schappij van 1 juli 1964, daarvan afwijkt, 
dat dit niet het geval is met de uitleve
ringswet van 15 maart 1874, die, wat de 
beroepsmogelijkheden betreft, al even
min verwijst naar de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis, dat ap
pellant (thans eiser) zich ten onrechte 
beroept op het bestaan van een analogie 
tussen de regels, enerzijds, betreffende 
de hechtenis ingevolge een door de bui
tenlandse overheid verleend aanhou
dingsbevel, anderzijds, betreffende de 
hechtenis op grond van de wet van 20 
april 1874 •, 

terwijl eiser ten deze niet de toepas
sing had betwist van artikel 135 van het 
Wetboek van Strafvordering en evenmin 
had betoogd dat de hechtenis in het ka
der van een uitleveringsprocedure onder 
de toepassing viel van de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechtenis; hij 
enkel had aangevoerd dat, nu de wet van 
15 maart 1874 noch naar voormeld arti
kel 135 noch naar enige andere wetsbe
paling betreffende de wijze van beteke
ning van de beroepen beschikking ver
wees, er daarvoor een beroep diende te 
worden gedaan op de wet op de voorlopi
ge hechtenis, en inzonderheid op artikel 
20, tweede lid, van die wet, dat het recht 
van verdediging met waarborgen om
ringt; dat artikel 20 aldus is opgevat dat 
die bepaling een logische toepassing kan 
vinden op de door de raadkamer in het · 
kader van een uitleveringsprocedure ge
wezen beschikking, enerzijds, omdat er 
een analogie bestaat tussen de beroeps
mogelijkheden bij uitlevering en die 
welke in de wet zijn vastgelegd bij bet 
toezicht op de aanhouding door de on
derzoeksgerechten, anderzijds, omdat 
een afdoende bescherming van het recht 
van verdediging noodzakelijk is; het hof 
van beroep, kamer van inbeschuldiging
stelling, het recht van boger beroep had 
moeten gronden op artikel 135 van het 
Wetboek van Strafvordering en, voor de 
wijze van betekening van de beroepen 
beschikking, toepassing had moeten ma-

ken van artikel 20 v~n de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechtenis: 

Overwegende dat eiser voor het 
hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, had betoogd dat 
de betekening van de bestreden be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van E.~rste Aanleg te 
Charleroi nietig was op grond dat 
in strijd met artik~l· 20 van de wet 
van 20 .april 1874 op de voorlopige 
hechtems, het betekeningsexploot 
niet vermeldde dat aan de betrokke
ne kennis gegeven was van het hem 
toe~o~ende recht om tegen die be
schlkkmg hoger beroep in te stellen 
en van de termijn waarbinnen dit 
recht moest worden uitgeoefend; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, nu het beslist dat de wijze 
waarop het recht van hoger beroep 
tegen een beschikking van de raad
kamer tot uitvoerbaarverklaring van 
het door een buitenlandse rechter
lijke overheid verleende aanhou
dingsbevel moet worden uitgeoe
fend, geregeld wordt door artikel 
135 van het Wetboek van Strafvor
dering en dat de uitleveringswet van 
15 maart 1874 daarvoor niet verwijst 
naar de wet op de voorlopige hech
tenis, de beslissing naar recht ver
antwoordt; 

Dat J;>ijgevolg, nu de wet op de 
voorlop1ge hechtenis niet van toe
pas~ing is bij uitlevering, het bete
kemn~sexploot van de beschikking 
tot mtv?erbaarverklaring niet de 
door arbkel 20, tweede lid, van de 
wet van 20 april 1874 voorgeschre
ven kennisgeving hoeft te bevatten; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over he_t f:weede middel, afgeleid uit 
de schendmg van de artikelen 5.4 en 6 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 

doordat het arrest vermeldt dat artikel 
135 van bet Wetboek van Strafvordering, 
op grond waarvan het boger beroep van 
mser ten .~e~e niet ontvankelijk is we
gens laattlJdtgheid eiser niet de rechten 
ontneemt die hem' worden gewaarborgd 
door de artikelen 5.4 en 6 van het Ver-
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drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, « vermits op die dag uitspraak is 
gedaan over het op 23 september 1985 
ingestelde hager beroep "• 

terwijl, zoals eiser in zijn conclusie 
had betoogd, artikel 5.4 juncto artikel 6 
van dat Verdrag de zienswijze wettigden 
dat het exploot van de betekening van 
de beroepen beschikking, op de wijze 
waarop die betekening geschied was, 
niet als rechtsgeldig mocht worden be
schouwd, vermits bij die betekening 
geen kennis was gegeven van de termijn 
waarbinnen het recht van boger beroep 
moest worden uitgeoefend; die bijzonder 
korte termijn van vierentwintig uren te 
rekenen van de betekening van die be
schikking, waarbij bovendien geen bij
zondere kennisgeving was gedaan van 
bet bestaan van die termijn, het onmoge
lijk maakte voorziening te vragen in de 
zin van artikel 5 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden; het feit 
dat die betekening door een ambtenaar, 
zoals een gevangenisdirecteur, geschied
de aan een gedetineerde die onmogelijk 
snel in verbinding kan treden met de 
buitenwereld, de betrokkene bovendien 
elke mogelijkheid ontnam zijn beroep in 
te stellen binnen een termijn van vieren
twintig uren; daaraan moet worden toe
gevoegd dat die korte termijn nergens 
uitdrukkelijk vermeld staat in een duide
lijke bepaling van de Belgische wet, daar 
artikel 135 van het Wetboek van Straf
vordering enkel bet recht van boger be
roep regelt van de openbare en van de 
burgerlijke partij, met als gevolg dat de 
verdachte, wanneer de termijn om boger 
beroep in te stellen tegen die beschik
king hem niet duidelijk ter kennis wordt 
gebracht, in de praktrijk de waarborgen 
verliest die hem door de artikelen 5.4 en 
6 van dat Verdrag worden geboden: 

Overwegende dat artikel 5.4 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, krachtens het
welk een ieder die door arrestatie of 
gevangenhouding van zijn vrijheid 
wordt beroofd, het recht heeft voor
ziening te vragen bij de rechter op
dat deze op korte termijn beslist 
over de wettigheid van zijn gevan
genhouding, de verplichting niet 
oplegt de gedetineerde in te lichten 
over de voorziening die hij kan in-

stellen of over de termijnen om 
voorziening te vragen; 

Dat voor het overige artikel 6 van 
dat Verdrag geen betrekking heeft 
op de uitoefening van het recht van 
verdediging voor de onderzoeksge
rechten wanneer ze, zoals ten deze, 
uitspraak doen over de uitvoerbaar
verklaring van een door een buiten
landse rechterlijke overheid ver
leend aanhoudingsbevel; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

doordat het arrest nergens antwoordt 
op eisers conclusie ten betoge dat de be
roepen beschikking hem niet bij exploot 
van gerechtsdeurwaarder maar door de 
directeur van de gevangenis was bete
kend en dat de betekening om die reden 
nietig was: 

Overwegende dat de beslissing 
van een onderzoeksgerecht dat, zo
als ten deze, uitspraak doet over de 
uitvoerbaarverklaring van een door 
een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel, geen vonnis is in 
de zin van artikel 97 van de Grand
wet; dat het arrest derhalve die be
paling niet heeft kunnen schenden; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het arrest vaststelt dat het ha
ger beroep van eiser laattijdig is, nu 
het is ingesteld meer dan vieren
twintig uren na de betekening van 
de beroepen beschikking door de di
recteur van de gevangenis te Ber
gen op 10 september 1985; 

Dat het aldus impliciet doch on
miskenbaar beslist dat de beteke
ning die was geschied bij akte van 
de gevangenisdirecteur, geldig was 
en aldus antwoordt op de in het 
middel weergegeven conclusie van 
eiser; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

6 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. P. Mayence, Char
leroi. 

Nr. 153 

1 • KAMER - 7 november 1985 

GENEESKUNDE - ORDE VAN GENEESHE

REN - TUCHTPROCEDURE - ZAAK AANHAN
GIG GEMAAKT BIJ DE RAAD VAN BEROEP 
VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN- BEGRIP. 

Een zaak is wettig aanhangig gemaakt 
bij de raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren als magistraat-asses
sor van de provinciale raad die raad 
verzocht heeft het dossier bij de raad 
van beroep aanhangig te maken en de 
voorzitter van de provinciale raad, met 
een aangetekende brief, waarbij de 
brief van de magistraat-assessor ge
voegd was, het dossier naar de raad 
van beroep heeft gezonden. (Art. 28 
K.B. van 6 feb. 1970.) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4721) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 24 september 1984 

gewezen door de raad van beroep 
met het Nederlands als voertaal van 
de Orde van Geneesheren, 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 780 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 24, §§ 1 en 2, van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 betref
fende de Orde van Geneesheren en 28 
van het koninklijk besluit van 6 februari 
1970 tot regeling van de organisatie en 
de werking van de raden van de Orde 
van Geneesheren, 

doordat de beslissing het verweer ver
werpt waardoor eiser, betreffende de fei
ten van 1980 en daarna, welke het voor
werp uitmaakten van de klacht van Dr. 
P. en welke niet door de provinciale raad 
werden behandeld, had laten gelden, ten 
eerste, dat deze feiten bij de raad van 
beroep aanhangig werden gemaakt op 
een wijze die niet strookte met de voor
schriften van voormelde artikelen 24, § 2, 
van het koninklijk besluit van 10 novem
ber 1967 en 28 van het koninklijk besluit 
van 6 februari 1970, dat zulks namelijk 
ten deze niet was gebeurd bij een aange
tekende brief aan de voorzitter van de 
raad van beroep gericht door, hetzij de 
betrokken geneesheer, hetzij de assessor 
van de provinciale raad, hetzij gezamen
lijk door de voorzitter en een ondervoor
zitter van de nationale raad, maar ge
beurd was door een niet aangetekende 
brief van de magistraat-assessor van de 
provinciale raad van 14 september 1983 
gericht aan de voorzitter en leden van 
gezegde raad, welke brief daarna aan de 
voorzitter van de raad van beroep werd 
medegedeeld door een aangetekend 
schrijven van 21 november 1983 van de 
voorzitter van de provinciale raad, ten 
tweede, dat de brief van de magistraat
assessor van 14 september 1983 niet be
schouwd kon worden als houdende een 
verzoek gericht aan de raad van beroep, 
maar een aan de provinciale raad mede
gedeeld advies uitmaakte en, ten derde, 
dat in het verslag van de zitting van de 
provinciale raad van 7 september 1983 
geconstateerd werd dat de magistraat-as
sessor adviseerde de gezamenlijke zaken 
aanhangig te maken bij de raad van be
roep, en doordat de bestreden beslissing 
stoelt op de beschouwing dat geen enke
le wettelijke bepaling zich ertegen verzet 
dat het verzoek van de magistraat-asses
sor de raad van beroep bereikt via de 
provinciale raad, dat aileen vereist is dat 
het aanhangig maken geschiedt op ver-
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zoek van de magistraat-assessor, bet
geen ten deze bet geval was, en dat de 
aanvraag per aangetekende post gericbt 
wordt aan de voorzitter van de raad van 
beroep, hetgeen eveneens het geval was, 
en verder dat bet geen wettelijke vereis
te was dat de brief van de magistraat-as
sessor aan de provinciale raad eveneens 
aangetekend zou moeten verstuurd zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, de boger 
ingeroepen artikelen 24, § 2, van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 en 28 van het koninklijk besluit 
van 6 februari 1970, wat betreft het we
gens vertraging recbtstreeks aanhangig 
maken van een zaak bij de raad van be
roep, vereisen dat, ten eerste, bet ver
zoek daartoe uitga, hetzij van de betrok
ken geneesbeer, hetzij van de magis
traat-assessor van de provinciale raad, 
hetzij gezamenlijk van de voorzitter en 
een ondervoorzitter van de nationale 
raad, en niet van de voorzitter van de 
provinciale raad, en ten tweede, dat bet 
verzoek gericht worde aan de voorzitter 
van de raad van beroep, en niet aan de 
voorzitter en leden van de provinciale 
raad; zodat de bestreden beslissing, door 
aan te nemen dat de raad van beroep ge
vat kon worden door een verzoek van de 
magistraat-assessor van de provinciale 
raad, gericbt aan de voorzitter en !eden 
van die raad en daarna door de voorzit
ter van die raad aan de voorzitter van de 
raad van beroep medegedeeld, de in dit 
onderdeel vermelde wettelijke bepalin
gen schendt; 

tweede onderdeel, de bestreden beslis
sing, door te verklaren dat de brief van 
de magistraat-assessor van de provin
ciale raad van 14 september 1983 een 
verzoek inhield gericht aan de voorzitter 
van de raad van beroep en aldus aan ge
zegde raad van beroep, de bewijskracht 
miskent welke door de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
aan voormelde brief gehecht wordt, ge
zien uit de tekst van die brief blijkt dat, 
niet alleen de brief gestuurd werd aan 
de provinciale raad, maar dat de inhoud 
van de brief, en dus het eventueel daarin 
vervatte verzoek, gericbt was aan de pro
vinciale raad; 

derde onderdeel, de bestreden beslis
sing geen antwoord inhoudt op het mid
del waardoor eiser liet gelden dat uit het 
verslag van de zitting van de provinciale 
raad van 7 september 1983 bleek dat de 
magistraat-assessor adviseerde dat de 
gezamenlijke zaken aanhangig zouden 
worden gemaakt bij de raad van beroep, 
welk gebrek aan antwoord gelijkstaat 

met een gebrek aan de door de artikelen 
97 van de Grondwet, 780 van het Gerech
telijk Wetboek en 24, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 vereiste motivering : 

W at de eerste twee onderdelen be
treft: 

Overwegende dat artikel 28 van 
het koninklijk besluit van 6 februari 
1970 bepaalt dat wanneer de provin
ciale raad geen enkele beslissing 
heeft genomen binnen zes maanden 
vanaf de ontvangst van het be
zwaar- of verzoekschrift, waarvan 
sprake in artikel 20 van het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967, de gezamenlijke zaak aanhan
gig wordt gemaakt bij de raad van 
beroep, op verzoek onder meer van 
de assessor van de provinciale raad 
en dat de aanvraag bij aangeteken
de brief gericht wordt aan de voor
zitter van de raad van beroep; 

Dat die bepaling niet vereist dat 
het verzoek door de assessor van de 
provinciale raad rechtstreeks aan de 
voorzitter van de raad van beroep 
wordt gericht; 

Overwegende dat de magistraat
assessor bij brief van 14 september 
1983 de provinciale raad van de Or
de van Geneesheren te Antwerpen 
verzocht de « gezamenlijke bundel 
betreffende de nieuwe klacht ... aan
hangig te maken bij de raad van be
roep ten einde voor een goede en 
vlugge rechtsbedeling samen behan
deld te worden met het hangende 
beroep tegen de beslissing van deze 
raad van 17 februari 1982 »; 

Dat de bestreden beslissing con
stateert dat het dossier op 21 no
vember 1983 bij aangetekende brief 
door de voorzitter van de provinciale 
raad te Antwerpen werd doorge
stuurd aan de raad van beroep en 
dat voormelde brief van 14 septem
ber 1983 gevoegd was bij de aange
tekende zending; 

Dat de raad van beroep, zonder de 
bewijskracht van de brief van 14 
september 1983 te miskennen noch 
de in het eerste onderdeel vermelde 
bepalingen te schenden, heeft kun-
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nen beslissen dat die brief bestemd 
was voor de voorzitter van de raad 
van beroep en dat de .zaak overeen
komstig de wettelijke vereisten bij 
de raad aanhangig was gemaakt; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit wat vooraf

gaat blijkt dat de raad van beroep 
oordeelt dat de magistraat-assessor 
een verzoek heeft gedaan; 

Dat de raad van beroep aldus de 
conclusie beantwoordt die het optre
den van de magistraat-assessor als 
een << adviseren » voorstelde; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

7 november 1985 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Mahillon, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Bayart. 

Nr. 154 

1" KAMER - 7 november 1985 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT - BUR
GERLIJKE ZAKEN - MISKENNING VAN DE BE
WIJSKRACHT VAN AKTEN- BEGRIP. 

De beWljskracht van een schenkingsakte 
wordt miskend door het vonnis waarin 
de rechter op bepaalde woorden van 
die akte steunt om eruit af te leiden 
dat daarin een erfdienstbaarheid van 
overgang wordt bevestigd, zonder acht 
te slaan op andere passages van de-

zelfde akte, volgens welke o.a. de 
schenker zich op eigen risico tegen el
ke erfdienstbaarheid kon verzetten en 
het beding aan wie dan oak niet meer 
rechten kon geven dan hJj reeds bezat. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(DEBONNEZ, MUYLE T. CA'ITEEUW) 

ARREST 

(A.R. nr. 4760) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 september 1984 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brugge in hoger beroep gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 824, 1045 van bet 
Gerechtelijk Wetboek, 706, 708, 894, 1121, 
1122, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, en van het alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
verzaking van beperkte interpretatie is, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat, 
overeenkomstig de akte verleden door 
notaris Benoni David te Koolskamp op 
19 juli 1922, ten voordele van het woon
huis met afhankelijkheden en mede
gaande erven, thans toebehorende aan 
verweerster, staande en gelegen te Ar
dooie, Sprietstraat, bekend ten kadaster 
sectie E, nr. 453/f, een recht van uitweg 
en overgang met een breedte van drie 
meter tot aan de pomp, van en naar de 
Sprietstraat te Ardooie eeuwig en onver
geld gevestigd is langs de voorgevels van 
de aldaar opgerichte drie aanpalende wo
ningen, en dat eisers als eigenaars van 
het aanpalend perceel grand, bekend ten 
kadaster sectie E, nr. 453/g, gehouden 
zijn deze erfdienstbaarheid van uitweg 
en overgang, op een breedte van drie 
meter tot aan de pomp, te eerbiedigen, 
en dienvolgens eisers veroordeelt om de 
uitwegstrook voor de voordeur en ven
sters van de waning van verweerster tot 
aan de Sprietstraat terug op een vrije 
breedte van drie meter te brengen, tot 
aan de pomp, deze uitwegstrook in zijn 
vorige staat te herstellen en aile hinder
nissen te verwijderen, op de volgende 
gronden : « Het is ter zake weinig be
langrijk te weten welke de toestand is 
geweest sedert de akte van vestiging van 
het recht van overgang dat door ver
weerster wordt opgevorderd in de akte 
van 15 mei 1905 en uitgebreid bij de akte 
van 19 juli 1922 en de toestand in werke .. 
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lijkheid tot 1978. In de akte van 26 juni 
1978 is opgenomen dat de bestaande erf
dienstbaarheden dienen gerespecteerd te 
worden. Er is duidelijk melding gemaakt 
van het beding van overgang ten voorde
le van het erf van verweerster naar de 
Sprietstraat, zoals dit werd opgenomen 
in de akte van 19 juli 1922. De tekst van 
deze laatste akte is trouwens integraal 
opgenomen. Welke ook de wijziging zou 
kunnen zijn die aan het gebruik, de mo
daliteiten of de breedte van de doorgang 
v66r 1978 zou zijn geweest, is het duide
lijk dat in de akte van 26 juni 1978, die 
eiseres als begiftigde bindt, de overgang 
opnieuw is voorzien op drie meter breed
te en aan dezelfde modaliteiten als in 
1922. Tevergeefs stellen eisers dat de ak
te van 26 juni 1978 bij het bedingen van 
het respecteren van de bestaande erf
dienstbaarheden ook vermeldt: behou
dens zich te verzetten tegen of voordeel 
te trekken uit de actieve erfdienstbaar
heden indien er bestaan; alles op eigen 
risico; nochtans zonder dat onderhavig 
beding aan om het even wie meer rech
ten zou kunnen geven dan hij reeds be
zit, hetzij krachtens regelmatige of niet 
overgeschreven titels, hetzij krachtens 
de wet. Het is immers ter zake niet be
twist dat er een recht van overgang be
staat en steeds is uitgeoefend geworden, 
maar enkel de modaliteiten van gebruik 
en breedte zijn in betwisting. lndien nog 
zou kunnen aangenomen worden dat 
voormelde clausule van restrictie van 
opleggen van vroeger bedongen erf
dienstbaarheden zou verhinderen dat de 
vermelding van de overgang zoals bedon
gen in 1922 ipso facto zou herleven of 
zijn herbedongen in zijn zelfde staat en 
volgens zelfde modaliteiten zoals voor
zien in de akte van 1922, dan is er hier 
het bijkomstig element dat ,de verkoop is 
geschied volgens het aangehechte plan 
aan de schenkingsakte, waarop de over
gang, waarvan het bestaan zelf niet is 
betwist, getekend is op drie meter breed
te, daar hij rechtdoor is getrokken van 
oost naar west tot juist achter de muur 
achter de pomp, die een vast gegeven is. 
Het geheel van deze vermeldingen van 
respecteren van bestaande erfdienstbaar
heden, de vermelding van deze zoals 
voorzien in 1922 op drie meter en vooral 
de bevestiging van de tekening der uit
weg op drie meter, kan niet anders wor
den uitgelegd dan het wederbevestigen 
of het herbedingen van de overgang van 
1922 op drie meter. Indien er inderdaad 
kentekenen ter plaatse zouden zijn ge
weest die zouden wijzen op een ver-

nauwd gebruik, dan is het toch evident 
dat door het tekenen van de doorgang op 
een grotere breedte dan deze die er zou 
geweest zijn, de werkelijke wil bestond 
deze op drie meter te blijven respecte
ren. Het gaat uiteraard niet op dat eisers 
voorhouden dat de schenkingsakte een 
" res inter alios acta" zou uitmaken voor 
verweerster, nu dit een beding uitmaakt 
ten voordele van een derde, waarbij ten 
voordele van de derde, eigenaar van het 
heersend erf, een erfdienstbaarheid 
wordt toegekend of herbevestigd ten 
voordele van dit heersend erf. Verweer
ster kan op dit beding ten voordele van 
haar erf beroep doen, zelfs al was zij 
geen partij in de akte van vestiging of 
herbevestiging. Alhoewel gans de hierbo
vengestelde problematiek omtrent de 
verjaring niet aan bod komt ingevolge de 
vermeldingen van de akte van 16 juni 
1978 en het aangehechte plan, kan er 
toch op gewezen worden dat eisers uit 
het oog verliezen dat een ontkentenis 
van een proceshandeling, zoals voorzien 
in artikel 848 van het Gerechtelijk Wet
hoek, betrekking heeft op een " proces
handeling ", waaronder uiteraard het te
nietgaan door verjaring niet valt », 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
in de notariiHe akte van 26 juni 1978 de 
erfdienstbaarheid van overgang over het 
erf van de eisers terug vermeld is gewor
den met een breedte van drie meter, en 
zo ook getekend werd op het bij deze ak
te gevoegd plan, geenszins inhoudt dat 
daardoor eisers de bevrijdende verjaring 
zouden verzaakt hebben die zij verwor
ven hadden wat betreft de breedte van 
deze uitweg, die sinds meer dan 30 jaar 
slechts op twee meter werd uitgeoefend; 
nu in deze akte van 26 juni 1978 even
eens vermeld wordt dat er verzet is te
gen actieve erfdienstbaarheden en er 
door dit beding aan partijen niet meer 
rechten gegeven worden als ze reeds 
hebben, het bestreden vonnis ten on
rechte aanvaardt dat eisers de verwor
ven verjaring verzaakt hebben; immers 
deze verzaking uit deze akte niet kan af
geleid worden, daar de akte, gezien de 
verschillende clausules, voor meerdere 
interpretaties vatbaar is (schending van 
de artikelen 824 en 1045 van het Gerech
telijk Wetboek, en van het algemeen 
rechtsbeginsel); 

tweede onderdeel, nu de notariiHe akte 
van 26 juni 1978, naast de herneming 
van de erfdienstbaarheid van overgang 
over het erf van de eisers uit de vroege
re notarii:He akte van 19 juni 1922, even
eens vermeldt dat de overeenkomst ge-
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schiedt « behoudens zich te verzetten 
tegen of voordeel te trekken uit de actie
ve erfdienstbaarheden, indien er be
staan, als op eigen risico; nochtans, zon
der dat onderhavig beding aan om het 
even wie meer rechten zou kunnen ge
ven dan hij reeds bezit, hetzij krachtens 
regelmatige of niet overgeschreven titels, 
hetzij krachtens de wet », het bestreden 
vonnis de uitvoerbare kracht van dit be
ding miskent; inderdaad eisers van de uit
oefening der erfdienstbaarheid op de 
breedte van drie meter door verjaring 
bevrijd waren, zodat bet bestreden ar
rest, steunende op de akte van 26 juni 
1978, aan verweerster meer recbten toe
kent dan zij ingevolge wet of overeen
komst bezat (schending van van de arti
kelen 894, 1121, 1122, 1134, 1135 en, voor 
zoveel als nodig, 706 en 708 van bet Bur
gerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, bet bestreden vonnis, 
door te beslissen dat bet gebeel van de 
vermeldingen van de notarii:He akte van 
26 juni 1978 bevattende bet respecteren 
van de bestaande erfdienstbaarbeden, 
zoals voorzien in 1922, op drie meter en 
vooral de bevestiging van de tekening 
van de uitweg op drie meter, niet anders 
uitgelegd kan worden dan door bet we
derbevestigen en herbedingen van de 
overgang van 1922 op drie meter, de be
wijskracht van deze akte van 26 juni 
1978 miskent, daar deze evenzeer be
dingt dat ze gesloten wordt « behoudens 
zich te verzetten tegen of voordeel te 
trekken uit de actieve erfdienstbaarhe
den indien er bestaan, alles op eigen risi
co; nochtans zonder dat onderhavig be
ding aan om het even wie meer rechten 
zou kunnen geven dan hij reeds bezit, 
hetzij krachtens regelmatige of niet 
overgescbreven titels, hetzij krachtens 
de wet »; dat immers deze clausules, val
gens dewelke niet meer rechten aan ver
weerster kunnen toegekend worden en 
eisers zich verzetten tegen actieve erf
dienstbaarheden, onverenigbaar is met 
de interpretatie die het bestreden vonnis 
van de akte van 26 juni 1978 gedaan 
heeft (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechtbank 

oordeelt : « Het geheel van de ver
meldingen van respecteren van be
staande erfdienstbaarheden, de ver
melding van deze zoals voorzien in 
1922 op drie meter en vooral de be-

vestiging van de tekening der uit
weg op drie meter, kan niet anders 
worden uitgelegd dan het wederbe
vestigen of het herbedingen van de 
overgang van 1922 op drie meter( ... ) 
dit een beding uitmaakt ten voorde
le van een derde, waarbij ten voor
dele van de derde, eigenaar van het 
heersend erf, een erfdienstbaarheid 
wordt toegekend of herbevestigd ten 
voordele van dit heersend erf »; 

Overwegende dat in de onderwer
pelijke notariiHe schenkingsakte van 
26 juni 1978 wordt bedongen dat, 
spijt de verplichting van de begiftig
de aile erfdienstbaarheden te eerbie
digen, zij zich kan verzetten tegen 
elke erfdienstbaarheid « op eigen ri
sico », en nader wordt bepaald: 
« nochtans zonder dat onderhavig 
beding aan om het even wie meer 
rechten zou kunnen geven dan hij 
reeds bezit »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis in het voormelde oordeel aan 
de notarii:ile akte een uitlegging 
geeft die niet verenigbaar is met de 
bewoordingen ervan en derhalve de 
bewijskracht ervan miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslisshg daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk, zitting houdende in 
hoger beroep. 

7 november 1985 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier 
en Hutzler. 
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Nr. 155 

1" KAMER - 7 november 1985 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE 
BEGRIPPEN - BEPERKING VAN DE PERIODIE
KE HUURPRIJSAANPASSING - AANVANGSIN
DEXCIJFER - BEGRIP. 

Wanneer partijen overeengekomen zijn 
de huurprijs geregeld aan te passen 
aan het indexcijfer van de consumptie
prijzen moet worden rekening gehou
den met het aanvangsindexcijfer, in de 
zin van art. 2, § 1, vijfde lid, wet van 
10 april 1975 betreffende de huurprij
zen van woningen, t. w. het indexcijfer 
van de maand die voorafgaat aan die 
waarin de huurovei-eenkomst is geslo
ten (1). (Art. 38, § 1, wet van 30 maart 
1976.) 

(USINES SAINT-BRICE N.V. T. WYDOOGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4777) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe-
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 38, inzonderheid 
§ 1, van de wet van 30 maart 1976 betref
fende de economische herstelmaatrege
len en 2, inzonderheid § 1, van de wet 
van 10 april 1975 betreffende de huur
prijzen van woningen, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de overeenkomst tussen par
tijen in een driejaarlijkse verhoging van 
de canon voorzag en dat op grond van 
artikel 38 van de herstelwet van 30 
maart 1976 de canon van 1 april 1976 tot 
31 december 1976 niet hoger mag zijn 
dan het bedrag dat op 1 november 1975 
het resultaat zou geweest zijn van de 
toepassing van de indexeringsformule 
bepaald bij artikel 2 van de wet van 10 
april 1975, voor de toepassing van deze 
wettelijke indexeringsformule beschouwt 
als basishuurprijs de canon die op 1 no
vember 1975 gold krachtens het contrac-

tueel verhogingsbeding en als aanvangs
indexcijfer het indexcijfer van december 
1972, zijnde de maand die voorafgaat 
aan de datum (1 januari 1973) vanaf de
welke de verhoging werd bedongen, 

terwijl, eerste onderdeel, het bedrag 
dat, luidens artikel 38 van de herstelwet 
van 30 maart 1976, niet mag worden 
overschreden, niet is het bedtag dat op 1 
november 1975 ingevolge het contrac
tueel verhogingsbeding van kracht was, 
maar wel het bedrag dat op 1 november 
1975 zou zijn verschuldigd op grond van 
de indexeringsformule bepaald door de 
wet van 10 april 1975 (schending van ar
tikel 38 van de wet van 30 maart 1976); 

tweede onderdeel, voor de toepassing 
van de indexeringsformule bepaald door 
de wet van 10 april 1975 de basishuur
prijs niet is de huurprijs die het gevolg 
was van het contractueel verhogingsbe
ding, maar wel de huurprijs die de 
grondslag vormde waarop het verho
gingsbeding toepasselijk was (schending 
van artikel 2 van de wet van 10 april 
1975); 

derde onderdeel, voor de toepassing 
van de indexeringsformule bepaald door 
de wet van 10 april 1975 het aanvangsin
dexcijfer niet is het indexcijfer van de 
maand die voorafgaat aan de maand 
vanaf dewelke de bedongen contractuele 
verhoging in werking trad, maar wel het 
indexcijfer van de maand die voorafgaat 
aan de maand waarin de aanpassing 
werd overeengekomen (schending van 
artikel 2 van de wet van 10 april 1975): 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat de partijen op 5 februari 
1964 een erfpachtovereenkomst heb
ben gesloten waarvoor de jaarlijkse 
canon aanvankelijk op 240.000 frank 
werd bepaald, doch tevens een aan
passingsclausule hebben bedongen 
ingevolge dewelke de canon vanaf 1 
januari 1970 op 340.000 frank en 
vanaf 1 januari 1973 op 706.000 
frank zou gebracht worden; 

Overwegende dat artikel 2, § 1, 
vijfde lid, van de wet van 10 april 
1975 betreffende de huurprijzen van 
woningen, waarnaar artikel 38, § 1, 
van de wet van 30 maart 1976 ver
wijst, het aanvangsindexcijfer be----------------1 paalt als « het indexcijfer van de 

(1} Cass., 16 jan. 1981, A.R. nr. 2896 
(A.C., 1980-81, nr. 283). 

consumptieprijzen van de maand 
die voorafgaat aan de maand vanaf 
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welke de aanpassing bedongen 
werd »; dat in het zesde lid, voor het 
geval dat het aanvangsindexcijfer 
op de indexschaal 1953 of 1966 geba
seerd is, nog wordt gepreciseerd : 
« dan wordt het omgezet in de in
dexschaal 1971, zoals het voorkomt 
op de bij (voormelde) wet (van 10 
april 1975) gevoegde tabel »; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat het aanvangsindex
cijfer dat ten deze in aanmerking 
dient te worden genomen, het index
cijfer van de maand december 1972 
is, hetzij de maand v66r die vanaf 
welke de canon conventioneel op 
706.000 frank werd gebracht, en niet 
<< het indexcijfer van de consumptie
prijzen van de maand die vooraf
gaat aan de maand vanaf welke 
de aanpassing bedongen werd », 
de aangehaalde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het onderdeel derhalve ge
grond is; 

Overwegende dat, wegens de hier
na uit te spreken vernietiging, er 
geen aanleiding is om in te gaan op 
het eerste en het tweede onderdeel 
die tot geen ruimere cassatie kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
daarbij over de ontvankelijkheid 
van het hoger beroep uitspraak 
wordt gedaan; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 

1 de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

7 november 1985 -1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. van Heeke en De Gryse. 

Nr. 156 

1 • KAMER - 8 november 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - PER
SONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE ZAKEN 
- VEROORDELING VAN DE ElSER TEN VOOR
DELE VAN EEN VERWEERDER - VOORZIE
NING VAN DE ElSER TEGEN DIE VERWEER
DER - VEROORDELING BEKRITISEERD IN 
EEN ENKEL MIDDEL EN NIET IN DE ANDERE 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DIE ANDE
RE MIDDELEN - GEVOLG WAT DE ONTVAN
KELIJKHEID VAN DE VOORZIENING BETREIT. 

2° KOOP - VERBORGEN GEBREKEN VAN DE 
VERKOCHTE ZAAK - BURGERLIJK WETBOEK, 
ART. 1641 - VRIJWARING VAN DE VERKOPER 
- VERPLICHTING TOT VRIJWARING - VER
EISTE. 

1" Uit de enkele omstandigheid dat een 
tot staving van een voorziening aange
voerd middel niet ontvankelijk is, kan 
niet worden afgeleid dat de voorzie
ning zelf niet ontvankelijk is (1). 

2" De vrijwaring waartoe de verkoper, 
krachtens art. 1641 B. W:, voor de ver
borgen gebreken van de verkochte 
zaak is gehouden, is enkel verschul
digd als de verkoper kennis had van 
het gebruik waartoe de koper die zaak 
bestemde (2). (Impliciet.) 

(BRONSWERK B.V. VENNOOTSCHAP NAAR NE
DERLANDS RECHT T. ROYALE BELGE N.V., SOBE

Ml N.V., WINTERTHUR N.V., IRIS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4485) 

RET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 23 november 1983 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen verweerster, naam
loze vennootschap Iris : 

(1) Zie Cass., 25 jan. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 316} en 11 juni 1981, A.R. nr. 2982 
(ibid., 1980-81, nr. 584). 

(2) Zie Cass., 17 mei 1984, A.R. nr. 7056 
(A. C., 1983-84, nr. 529). 
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II. In zoverre het cassatieberoep Over het tweede middel, afgeleid uit 
gericht is tegen de overige verweer- de schending van de artikelen 1134 en 
sters: 1641 van het Burgerlijk Wetboek, 

Over het middel van niet ontvankelijk
heid van het cassatieberoep opgeworpen 
door verweerster Royale Belge, arbeids
ongevallenverzekeraar van de naamloze 
vennootschap Iris, en afgeleid uit de om
standigheid dat, nu eiseres geen middel 
aanvoert tegen het bestreden arrest in 
zoverre het de naamloze vennootschap 
Royale Belge betreft en de eventuele 
vernietiging van de beslissing betreffen
de de rechtsbetrekkingen tussen eiseres 
en de naamloze vennootschap Sobemi, 
de rechtsbetrekkingen tussen eiseres en 
de naamloze vennootschap Royale Belge 
niet kan bei:nvloeden, de voorziening bij 
gebrek aan belang derhalve niet ontvan
kelijk is: 

Overwegende dat verweerster, 
naamloze venootschap Royale Belge, 
de niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening uit de onontvankelijk
heid van de eerste twee middelen 
afleidt; dat die stelling voortvloeit 
uit een verwarring tussen de ont
vankelijkheid van de voorziening, 
enerzijds, en van de middelen, an
derzijds; 

Overwegende dat het arrest eise
res onder meer veroordeelt, in soli
dum met de naamloze vennootschap 
Sobemi, tot betaling aan de naamlo
ze vennootschap Royale Beige van 
« (1.066.212 frank x 3) : 4 (of 799.659 
frank) », met de vergoedende inte
resten vanaf de dag van de uitkerin
gen; dat het derde middel bedoelde 
beslissing aanvecht; 

Dat de voorziening dan ook ont
vankelijk is en dat die ontvankelijk
heid niet wordt opgeheven door het 
feit dat de eerste twee middelen, die 
uitsluitend op de beslissingen over , 
de verhoudingen tussen eiseres en 
de naamloze vennootschap Sobemi 
slaan, geen belang vertonen wat de 
verhoudingen van eiseres met de 
naamloze vennootschap Royale Bei
ge aangaat; 

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

doordat het arrest, om eiseres in haar 
verhouding met de naamloze vennoot
schap Sobemi aansprakelijk te stellen 
voor de vergoeding van de volledige 
schade die baar koper geleden heeft, 
overweegt dat de afwezigheid of de aan
wezigheid van een gebrek in de door ei
seres geleverde verwarmingspanelen 
moet bepaald worden op grond van de 
concrete omstandigheid waarin de gele
verde zaak met kennis van de leveran
ciers zal worden gebruikt, en als concre
te omstandigheid in aanmerking neemt 
dat de plaatsing in de werkplaats van de 
naamloze vennootschap Sobemi op 8 me
ter van de grond in een volgepropte 
werkplaats, zonder andere redelijke on
derhoudsmogelijkheid dan het beklim
men van de panelen, tot gevolg moest 
hebben dat de aangestelden van de 
naamloze vennootschap Sobemi de na
tuurlijke neiging zouden hebben om op 
de panelen steun te nemen voor het on
derhoud ervan, 

terwijl de afwezigheid of de aanwezig
heid van een gebrek enkel mag beoor
deeld worden op grond van de kennis 
door de verkoper van het gebruik waar
voor de koper de gekochte zaak bestemt 
en het arrest, om tot het bestaan van 
een gebrek te besluiten, dus niet mocht 
steunen op de feitleijke omstandigheden 
van bet gebruik van de zaak door de ko
per zonder vastgesteld te bebben dat de 
koper van bet door hem bedoelde ge
bruik kennis had gegeven aan de verko-
per: 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dat punt te worden bekriti
seerd, oordeelt dat de afwezigheid of 
aanwezigheid van een gebrek moet 
worden bepaald op grond van de 
concrete omstandigheden waarin de 
geleverde zaak met kennis van de 
leverancier zal worden gebruikt; 

Dat het verder enerzijds consta
teert dat panelen in de werkplaats 
van de naamloze vennootschap So
bemi op 8 meter van de grond in 
een volgepropte ruimte waren ge
plaatst, dat de enige mogelijkheid 
om de panelen te onderhouden was 
deze te beklimmen en erop te steu
nen voor het onderhoud ervan, en 
dat in die omstandigheid de leveran· 
cier, hetzij de nodige maatregelen 
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moest treffen om een voldoende 
draagvermogen te voorzien voor mo
gelijke overbelasting, hetzij de nodi
ge maatregelen moest nemen om de 
naamloze vennootschap Sobemi op 
de hoogte te brengen van het maxi
mumdraagvermogen; dat het arrest 
anderzijds vaststelt dat eiseres noch 
het een noch het ander deed, en in
tegendeel de naamloze vennoot
schap Sobemi misleidde door tijdens 
de montage haar eigen aangestelden 
toe te laten de panelen te gebruiken 
als loopbrug, met het gevolg dat zij 
te kort is geschoten in haar plicht 
als raadgeefster, die op haar bleef 
wegen, ook al was de koper een 
vakman, die echter ter zake niet ge
specialiseerd was; 

Overwegende dat uit die overwe
gingen en vaststellingen blijkt dat 
het arrest oordeelt dat eiseres ken
nis he eft gehad van 'het ge bruik 
waarvoor de koper, naamloze ven
nootschap Sobemi, de gekochte zaak 
bestemde; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 november 1985 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Mahillon, 
afdelingsvoorzitter Gel1jkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. van 
Heeke, Biitzler en De Bruyn. 

Nr. 157 

1' KAMER - 8 november 1985 

VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - INTERPRETATIEF VONNIS OF 
ARREST - INTERPRETATIE - BEGRIP. 

Wanneer de rechter, uitspraak doende op 
een vordering tot interpretatie van een 
door hem gewezen duistere of dubbel
zinnige beslissing, zich nader verklaart 
over de draagwijdte ervan, neemt hij 
hierdoor aileen niet de onwettigheden 
of onregelmatigheden van die beslis
sing over; die onwettigheden of onre
gelmatigheden kunnen dus op zichzelf 
geen vernietiging van het interpreta
tief arrest of vonnis tot gevolg hebben. 
(Artt. 793 e.v. Ger.W.) 

(VAN DE MOORTEL T. GERNIERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4830) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 september 1984 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 793 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet arrest van 12 januari 1984 
verweerder veroordeelt om vanaf 1 ja
nuari 1984 aan eiseres een maandelijkse 
onderhoudsuitkering te betalen van 2 x 
6.000 frank voor de kinderen en Vlin 
18.000 frank voor haarzelf, en hierbij be
paalt dat deze bedragen zullen ge'in
dexeerd worden op 1 juli en 1 januari 
van elk jaar, maar niet preciseert aan 
welk indexcijfer deze bedragen moeten 
gekoppeld worden, 

en doordat bet interpretatkf arrest 
van 13 september 1984 voor recht zegt 
dat de beschikkingen van bet ge'inter
preteerd arrest zo uitgelegd moeten wor
den dat « de maandelijkse onderhouds
bijdragen door Armand Gerniers ver
schuldigd vanaf 2 januari 1984 samen 
30.000 frank bedragen, basisbedrag van 
december 1983 », en deze beslissing als 
volgt motiveert : « De eerste rechter had 
bet onderhoudsgeld bepaald op 2 x 6.000 
frank voor de kinderen en 15.000 frank 
voor eiseres persoonlijk, zij samen 27.000 
frank per maand, dit vanaf 1 november 
1981 en met jaarlijkse indexering op ba
sis van bet indexcijfer van oktober 1981. 
Het boger beroep van eiseres beoogde de 
toekenning van 35.000 frank per maand, 
met dezelfde indexering. Verweerder van 
zijn kant vroeg bij incidenteel beroep de 

. vermindering van het globaal onder-
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houdsgeld tot 17.000 frank per maand. 
Het arrest bepaalt : " Ook wanneer reke
ning wordt gehouden met (verweerders) 
kosten van afzonderlijke woning en van 
verplaatsingen per auto naar Herentals, 
lijkt het niet overdreven, boven de on
derhoudsbijdragen van 2 x 6.000 frank 
voor de studerende zonen, het onder
houdsgeld ten behoeve van (eiseres) van
a£ 1 januari 1984 te bepalen op 18.000 
frank per maand, ge!ndexeerd van dan 
af op 1 juli en 1 januari, ... " Uit deze 
overweging blijkt zeer duidelijk dat het 
hof de bestaande regeling inzake onder
houdsgeld gewijzigd heeft met ingang 
van 1 januari 1984. Door vanaf die da
tum een nieuw basisbedrag te bepalen 
en te preciseren dat het van dan af twee
maal per jaar ge!ndexceerd zal worden, 
heeft het hof ook duidelijk de indexatie
regeling gewijzigd. Men kan dus moei
lijk staande houden dat het bedrag van 
30.000 frank zelf eerst nog vermeerderd 
moet worden met een indexaanpassing 
op basis van het indexcijfer van oktober 
1981. Logischerwijze is dit bedrag gekop
peld aan het indexcijfer van december 
1983. De vordering van eiseres, die in fei
te ertoe strekt te doen zeggen, bij wijze 
van uitlegging van het arrest van 12 ja
nuari 1984, dat het onderhoudsgeld ver
schuldigd vanaf januari 1984 35.321 frank 
per maand bedraagt en dat de verdere 
indexaanpassingen zullen geschieden op 
basis van het indexcijfer van oktober 
1981, kan dus niet ingewilligd worden. 
Tenslotte kan uit geen enkele term van 
het arrest afgeleid worden dat het hof de 
bedoeling heeft gehad het onderhouds
geld vanaf 1 januari 1984 te verhogen, 
zodat de vaststelling dat het oorspronke
lijk onderhoudsgeld, ge!ndexeerd zoals 
bepaald in de beschikking a quo in de
cember 1983 reeds 31.500 frank zou be
dragen hebben, tot geen andere uitleg
ging van het arrest noopt », 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds de 
eerste rechter, in zijn bevelschrift van 29 
april 1982, verweerder veroordeeld had 
om aan eiseres een maandelijkse onder
houdsuitkering te betalen van 2 x 6.000 
frank voor de kinderen en van 15.000 
frank voor haarzelf, en bepaald had dat 
deze bedragen jaarlijks zouden worden 
aangepast aan de indexschommelingen 
en dit naar evenredigheid ten opzichte 
van de index van oktober 1981; zoals 
blijkt uit het bestreden arrest, eiseres in 
haar beroepsakte en -besluiten de ver
meerdering van deze bedragen vorderde, 
met dezelfde indexering en verweerder 
van zijn kant bij incidenteel beroep de 

vermindering van deze bedragen na
streefde; het arrest van 12 januari 1984 
beslist dat dit incidenteel beroep « ge
woon misplaatst en als ongegrond af te 
wijzen (is) »; rekening houdend met deze 
beslissing, het arrest de aan verweerder 
ten laste gelegde maandelijkse onder
houdsuitkering niet kan verminderen 
zonder een innerlijke tegenstrijdigheid 
te bevatten; het interpretatief arrest ech
ter, waar het beslist dat de bedragen van 
2 x 6.000 frank en van 18.000 frank ge
koppeld zijn aan het indexcijfer van de
cember 1983, wei degelijk de door de eer
ste rechter vastgestelde bedragen van 2 
x 6.000 frank en van 15.000 frank gekop
peld aan het indexcijfer van oktober 
1981 vermindert, vermits deze ge!nde
xeerde bedragen in december 1983 reeds 
2 x 7.016 frank in plaats van 2 x 6.000 
frank en samen 31.566 frank in plaats 
van 30.000 frank bedroegen, 

anderzijds, uit het dispositief van het 
arrest van 12 januari 1984 blijkt dat de 
appelrechter .de door de eerste rechter 
getroffen beschikingen bevestigt voor zo
ver hij er niet explieiet anders over be
slist; het arrest niet preciseert aan welk 
indexcijfer de aan verweerder ten laste 
gelegde bedragen moeten gekoppeld wor
den; daaruit moet afgeleid worden dat de 
appelrechter betreffende dit punt het be
velschrift a quo bevestigt, en dus het in
dexcijfer van oktober 1981 als basis-in
dex gebruikt, mintens voor wat betreft 
de 2 x 6.000 frank, bedragen die hij on
gewijzigd laat, 

zodat het interpretatief arrest, waar 
het beslist dat de aan verweerder ten 
laste gelegde onderhoudsuitkeringen ge
koppeld zijn aan het indexcijfer van de
cember 1983, aan het ge!nterpreteerd ar
rest een dubbele tegenstrijdigheid ver
leent en dus niet regelmatig gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en tevens de in het ge!nter
preteerd arrest bevestigde rechten be
perkt of wijzigt (schending van artikel 
793 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, uit de vaststelling 
dat de eerste rechter op 29 april 1982 het 
onderhoudsgeld had bepaald op 2 x 
6.000 frank voor de kinderen en 15.000 
frank voor eiseres persoonlijk, en dat de 
appelrechter op 12 januari 1984 boven de 
2 x 6.000 frank voor de kinderen het on
derhoudsgeld voor eiseres persoonlijk 
vanaf 1 januari 1984 heeft gebracht op 
18.000 frank, noodzakelijk volgt dat de 
appelrechter de bedoeling heeft gehad 
om het onderhoudsgeld ten behoeve van 
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eiseres - en dus ook de totale onder
houdsbijdrage - vanaf 1 januari 1984 te 
verhogen, 

zodat het interpretatief arrest, waar 
het bes!ist dat uit geen enkele term van 
het arrest kan afgeleid worden dat het 
hof van beroep de bedoe!ing heeft gehad 
het onderhoudsgeld vanaf 1 januari 1984 
te verhogen, aan het arrest van 12 janua
ri 1984 een interpretatie geeft die onver
enigbaar is met diens termen, 

waaruit volgt dat het interpretatief ar
rest de bewijskracht toekomende aan 
het arrest van 12 januari 1984 miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat de eerste rech
ter verweerder had veroordeeld om 
aan eiseres « een maandelijkse on
derhoudsuitkering te betalen van 
6.000 frank voor ieder kind en van 
15.000 frank voor haarzelf ... te vol
doen vanaf 1 november 1981 »; dat 
hij eraan had toegevoegd « dat 
de onderhoudsuitkeringen jaarlijks 
(zouden) worden aangepast aan de 
indexschommelingen en dit naar 
evenredigheid ten overstaan van de 
index van oktober 1981 »; 

Overwegende dat het uitgelegde 
arrest van 12 januari 1984, na, ener
zijds, te hebben vastgesteld dat eise
res geen hoger beroep had ingesteld 
wat het onderhoudsgeld ten behoeve 
van de gemeenschappelijke kinde
ren aangaat, en, anderzijds, het inci
denteel beroep van verweerder als 
« gewoon misplaatst » en ongegrond 
te hebben afgewezen, de bestreden 
beschikkingen van het beroepen be
velschrift bevestigt, maar verweer
der niettemin veroordeelt « om van
af 1 januari 1984 aan (eiseres) een 
maandelijkse onderhoudsbijdrage 
ten huize uit te keren van 2 x 6.000 
frank voor de kinderen en van 
18.000 frank ten behoeve van (eise
res) zelf, bedragen te indexeren op 1 
juli en 1 januari van elk jaar »; 

Dat daaruit blijkt dat de beslis
singen waarop eiseres haar in het 
eerste onderdeel aangehaalde grie
ven laat steunen, reeds in het uitge
legde arrest van 12 januari 1984 
voorhanden waren; dat eiseres tegen 

laatstgenoemd arrest geen rechts
middel heeft uitgeoefend; 

Overwegende dat het bestreden 
uitleggend arrest van 13 september 
1984 oordeelt dat de veroordeling 
van verweerder door het arrest van 
12 januari 1984 « vanaf 1 janauri 
1984 » tot « bedragen te indexeren 
op 1 juli en 1 januari van elk jaar » 
de beslissing inhoudt dat de indexa
tieregeling wordt gewijzigd, de on
derhoudsuitkeringen voortaan ge
koppeld zijnde aan het indexcijfer 
van december 1983; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest zodoende geen interpretatie 
van het arrest van 12 januari 1984 
geeft die onverenigbaar is met diens 
termen, maar zich ertoe beperkt, 
zonder enige in het middel aange
wezen wetsbepaling te schenden, de 
draagwijdte van het uitgelegde ar
rest te preciseren; 

Dat de omstandigheid dat uitge
legde beslissingen door onwettighe
den of onregelmatigheden zouden 
zijn aangetast, op zichzelf niet de 
vernietiging kan meebrengen van tie 
uitleggende beslissing die er de be
tekenis van bepaalt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 november 1985 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: mevr. Baete
Swinnen, raadsheer - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Claeys 
Bouuaert. 
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Nr. 158 

1• KAMER - 8 november 1985 

1° OPENBAAR MINISTERIE- BURGER
LIJKE ZAKEN - VORDERING VAN AMBTSWE
GE - VOORZIENING IN CASSATIE - OPENBA
RE ORDE - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE 
- BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - PER
SONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - BURGERLIJKE ZAKEN - VOOR
ZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE -
ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE. 

go LASTGEVING - ADVOCAAT BELAST 
MET HET DOEN BETEKENEN AAN DE AMBTE
NAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN EEN 
VONNIS HOUDENDE AANNEMING VAN EEN 
ONTKENNING VAN VADERSCHAP - ADVO
CAAT, LASTHEBBER VAN ZIJN ·CLIENT. 

4° ADVOCAAT - ADVOCAAT BELAST MET 
HET DOEN BETEKENEN AAN DE AMBTENAAR 
VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN EEN VON
NIS HOUDENDE AANNEMING VAN EEN ONT
KENNING VAN VADERSCHAP - ADVOCAAT, 
LASTHEBBER VAN ZIJN CLIENT. 

5° LASTGEVING - FOUT VAN DE LAST
BEBBER BEGAAN BINNEN DE GRENZEN VAN 
DE LASTGEVING - FOUT WAARVOOR DE 
LASTGEVER AANSPRAKELIJK IS - FOUT 
VOOR DE LASTGEVER GEEN VREEMDE 
OORZAAK, TOEVAL OF OVERMACHT. 

van een hoi van beroep onder vaststel
ling dat er geen ontkenning van vader
schap is daar het vonnis, waarbij de 
ontkenning wordt aangenomen, niet 
binnen de wettelijke termijn aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand is 
betekend, onrechtmatig aan de oor
spronkelijke eiser een nieuwe termijn 
verleent om die formaliteit te vervul
len (2). (Art. 1g8, tweede lid, Ger.W.; 
art. g18, tweede en vijfde lid, B.W.) 
(Impliciet.) 

go en 4° De advocaat die ermee belast is 
een vonnis houdende aanneming van 
een ontkenning van vaderschap aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand te 
doen betekenen, treedt, in zoverre, op 
als lasthebber van zijn client (g), (Art. 
440, tweede lid, Ger.W.; artt. 1984, 1992 
en 1998 B.W.) 

5° De lastgever is aansprakelijk voor de· 
fouten van de lasthebber wanneer zij 
begaan zijn binnen de grenzen van de 
lastgeving;. die fouten kunnen op zich
zelf voor de lastgever geen vreemde 
oorzaak, toeval of overmacht opleveren 
(4). (Artt. 1148, 1169, 1302, 1984 en 1992 
B.W.) 

6° Wanneer, door de lout van de lastheb
ber, een vonnis houdende aanneming 
van een ontkenning van vaderschap 
niet binnen de wettelijke termijn aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand 
is betekend, vormt die toestand voor 
de lastgever geen overmacht, daar 
overmacht een onoverkomelijk beletsel 
onderstelt (5). (Artt. g18, tweede en 
vijfde lid, 1148 en 1984 B.W.) 

6° AFSTAMMING - ONTKENNING VAN VA-1----------------
DERSCHAP _ VONNIS WAARBIJ DE ONTKEN- (ibid., 1981-82, nrs. 286 en 456); 5 maart 1984, 
NING WORDT AANGENOMEN - VONNIS NIET. A.R. nr. 6930 (ibid., 1983-84, nr. 373). 

BINNEN DE WETl'ELIJKE TERMIJN BETEKEND 
AAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE 
STAND - FOUT VAN DE LASTHEBBER -
VO()~ DE LASTGEVER GEEN OVERMACHT. 

1 o en 2° Het openbaar ministerie kan 
zich in cassatie voorzien tegen een in· 
laatste aanleg gewezen beslissing in' 
burgerlijke zaken, wanneer de openba-, 
re orde in het gedrang komt door een 
toestand die moet worden verholpen 
(1); zulks is het geval als een arrest 

(2) De ontvankelijkheid van de voorziening 
in cassatie van het openbaar ministerie en, in 
de regel, van elke vordering die het openbaar 
ministerie, in burgerlijke zaken, op de voet 
van art. 138, tweede lid, Ger.W., ambtshalve in
stelt • telkens als de openbare orde zijn tus
senkomst vergt », hangt niet af van de voor
waarde dat een regel van openbare orde is 
geschonden. Het is nodig, maar voldoende dat 
de aangevoerde onwettigheid, ongeacht of zij 
de openbare orde al dan niet raakt, tot gevolg 
heeft dat er een toestand is geschapen die 
moet worden verholpen, omdat die toestand de ------------------1 .openbare orde in het gedrang brengt. 

(1) Zie bij Cass., 14 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 372), de cone!. van proc.-gen. Dumon, ver
schenen in Bull. en Pas., 1980, I, 696, inz. blz. 
702 tot 705; zie ook Cass., 26 sept. 1980, A.R., 
nr. 2791 (A.C., 1980-81, nr. 64); 11 jan. 1982, 
A.R. nr. 3351, en 29 maart 1982, A.R. nr. 6475 

(3) (4) en (5) Zie Cass., 24 jan, 1974 
(A.C., 1974, 576) met voetnoeten 2, 3 en 4, get. 
W.G.; zie ook Cass., 23 sept. 1982, A.R. nr. 6654 
(ibid., 1982-83, nr. 58), 6 sept. 1984, A.R. 
nr. 4205, en 22 april 1985, A.R. nr. 4684 
(ibid., 1984-85, nrs. 14 en 496). 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE ANTWERPEN T. MEURS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4862) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 318, tweede en vijf
de lid, 1148, 1169, 1302, 1984, 1991, 1992, 
1998 van bet Burgerlijk Wetboek, 48, 49 
en 50 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat bet arrest verweerder ontheft 
van bet verval bepaald bij artikel 318 
van bet Burgerlijk Wetboek met bet oog 
op de overschrijving in de registers van 
de burgerlijke stand en hem machtigt 
om binnen een nieuwe termijn van vier 
maanden bet beschikkend gedeelte van 
bet vonnis van 25 oktober 1973 samen 
met bet arrest te laten overschrijven in 
de registers van de bevoegde ambtenaar 
van de burgerlijke stand, op grond : « dat 
blijkt uit de feitelijke omstandigheden 
van het geval dat verzoeker nooit de be
doeling heeft gehad af te zien van de 
ontkenning van het vaderschap betref
fende dat meisje; dat verzoeker zelf in 
de onmogelijkheid is geweest om de ver
geten formaliteit te vervullen; dat over
macht in zijnen hoofde moet worden 
aangenomen, daar hetgeen zich onafhan
kelijk van zijn wil heeft voorgedaan, hij 
niet heeft kunnen voorzien », 

terwijl in het onderhavig geval niet be
twist wordt dat verweerder bijgestaan 
was door een raadsman die hem boven
dien schriftelijk liet weten zich te zullen 
belasten met de overschrijving van het 
vonnis in de registers van de burgerlijke 
stand; de advocaat van de partij, krach
tens artikel 440 van bet Gerechtelijk 
Wetboek, de mandataris is van de partij 
die hem aantelde; de nalatigheid van de 
raadsman de opdrachtgever bindt, voor 
zover deze tekortkoming plaatsvindt bin
nen de perken van bet mandaat: de fout 
van de mandataris derhalve beschouwd 
moet worden als de fout van de lastge
ver, zodat niet kan gewaagd worden van 
een feit onafhankelijk van zijn wil en 
derhalve van overmacht; in de gegeven 
omstandigheden overmacht inroepen dan 
ook neerkomt op de miskenning van dit 
begrip (schending van de artikelen 1148, 
1169, 1302 van bet Burgerlijk Wetboek) 

van de aard en de gevolgen van het 
mandaat (schending van de artikelen 
1984, 1991, 1992 en 1998 van het Burger
lijk Wetboek), en van de bepalingen die 
verbod opleggen om termijnen, gesteld 
op straffe van verval, te verlengen 
(schending van de artikelen 48, 49, 50 
van bet Gerechtelijk Wetboek en artikel 
318, tweede en vijfde lid, van bet Burger
lijk Wetboek); zodat bet hof van beroep 
derhalve niet vermocht, op grond van de 
ingeroepen feitelijke omstandigheden, 
overmacht te aanvaarden, de oorspron
kelijke verzoeker te ontheffen van bet 
verval bepaald door artikel 318 van het 
Burgerlijk Wetboek en hem te machti
gen binnen een nieuwe termijn van vier 
maanden de formaliteiten van de over
schrijving van bet vonnis van 25 oktober 
1973 te laten verrichten in de registers 
van de bevoegde ambtenaar van de bur
gerlijke stand : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat bij vonnis van 25 oktober 
1973 van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen het vader
schap van verweerder van een doch
ter werd ontkend; dat verweerder op 
13 november 1973 van zijn vorige 
raadsman een schrijven ontving 
waarin hem werd meegedeeld « dat 
de overschrijving van dit vonnis_ zal 
geschieden »; dat de ex-echtgenote 
van verweerder op 11 december 1982 
overleed en dat verweerder tot de 
vaststelling kwam dat bedoeld von
nis niet was overgeschreven; 

Overwegende dat de appelrechters 
zeggen dat verweerder nooit de be
doeling had af te zien van de ant
kenning van het vaderschap betref
fende het meisje; dat hij zelf in de 
onmogelijkheid was om de vergeten 
formaliteit te vervullen; 

Dat zij beslissen dat in de persoon 
van verweerder overmacht moet 
worden aangenomen omdat « het
geen zich onafhankelijk van zijn wil 
heeft voorgedaan, hij niet heeft kun
nen voorzien »; 

Overwegende dat artikel 440, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat de advocaat 
verschijnt als gevolmachtigde van 
de partij zonder dat hij van enige 
volmacht moet doen blijken, behalve 
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indien de wet een bijzondere lastge
ving eist; 

Dat de regels van de lastgeving 
van toepassing zijn op de advocaat; 

Overwegende dat de fouten of na
latigheden van de lasthebber de 
lastgever verbinden wanneer ze bin
nen de grenzen van de lastgeving 
zijn begaan en op zichzelf voor de 
lastgever geen vreemde oorzaak, 
toeval of overmacht kunnen zijn; 

Overwegende dat overmacht een 
onoverkomelijk beletsel onderstelt; 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt dat de lasthebber van ver
weerder, namelijk zijn vorige raads
man, in de onmogelijkheid verkeer
de om te handelen binnen de door 
artikel 318, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek bepaalde termijn; 

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. 

8 november 1985 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: mevr. Baete
Swinnen, raadsheer - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 159 

2" KAMER - 12 november 198!i 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF-

VORDERING - VEROORDELING WEGENS 
OVERTREDING VAN ART. 10.1.1° WEGVER
KEERSREGLEMENT - REDENGEVING. 

2° WEGVERKEER - VEROORDELING WE

GENS OVERTREDING VAN ART. 10.1.1° WEGVER
KEERSREGLEMENT - REDENGEVING. 

1" en 2° Niet regelmatig met redenen om
kleed is de beslissing die een overtre
ding van art. 10.1.1' Wegverkeersregle
ment ten Jaste van eiser tot cassatie 
bewezen verklaart, wanneer de reden
geving in het onzekere laat of de rech
ter de overtreding bewezen acht omdat 
eiser zijn snelheid niet heeft geregeld, 
dan wei omdat hij niet aandachtig is 
geweest (Art. 97 Gw.). 

(MOERMAN T. WEGENFONDS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9243) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 oktober 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 10.1.1" van het Wegverkeers
reglement, 

doordat het bestreden vonnis het von
nis van de eerste rechter in al zijn be
schikkingen bevestigt op grond van de 
overwegingen : dat uit de strafrechtelijke 
informatie blijkt dat (eiser) met zijn 
personenvoertuig Peugeot op de auto
snelweg E3 tegen de signalisatie van we
genwerken, waardoor de linker- en mid
denrijstrook voor het verkeer waren 
afgesloten, is gereden en met een schui
ne rijbeweging over de midden- en lin
kerrijstrook tot stilstand is gekomen te
gen de afsluiting van de middenberm; 
dat de eerster echter terecht heeft over
wogen dat nergens blijkt dat de signali
satie gebrekkig of ondoelmatig was; dat 
de signalisatie evenmin foutief, ondeug
delijk of verwarrend was opgesteld; dat, 
zelfs wanneer er een signalisatiepaal zou 
zijn omgevallen v66r het ongeval en niet 
door het ongeval, er nog voldoende palen 
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waren opgesteld die de weggebruikers op 
de hindernis opmerkzaam maakten; dat 
de verklaringen van de onderhoorde ge
tuigen op een gebrek aan aandacht of 
een onverantwoorde of onaangepaste 
snelheid van (eiser) wijzen, die na het 
voertuig van de getuige Scherpereel 
links te hebben ingehaald, volgens de 
verklaring van deze getuige de signalisa
tie te dicht naderde en er vervolgens 
mee in aanrijding kwam; dat zulks even
eens blijkt uit de verklaring van de ge
tuige Wullaert die opmerkte dat het 
voertuig van (eiser) scbuin naar links 
reed; dat uit de verklaringen van deze 
getuigen ook blijkt dat er op het ogen
blik van bet ongeval vrij druk verkeer 
was, docb geen enkele andere bestuur
der tegen de signalisatie is gereden, of 
de getuigen hun eigen veiligbeid onvol
doende bescbermd achtten; dat 'het feit 
of de panelen uit bout, ijzer, plastiek of 
een andere materiaal zijn vervaardigd, 
hun wijze van plaatsing, de onderlinge 
afstand en de wijze van bevesting van de 
knipperlichten van ondergescbikt belang 
zijn, zolang de signalisatie voldoet aan 
het doel waartoe zij geplaatst is, name
lijk een tijdige en voldoende informatie 
aan de weggebruikers te verschaffen om
trent de aanwezigbeid van wegenwer
ken, zoals ter zake het geval was; dat 
evenmin de conclusie van (eiser), dat 
betonbrokken op de rijbaan lagen, aan
vaardbaar is; dat het onder bet wiel van 
bet voetuig van (eiser) aangetroffen stuk 
beton afkomstig was van een door (eiser) 
omvergereden signalisatiepaneel en geen 
enkel element van bet strafrecbtelijk on
derzoek erop wijst dat zulks niet het ge
val was; dat een deskundigenonderzoek 
niet dienstig is, nu in het foutieve rijge
drag van (eiser) de uitsluitende oorzaak 
van het ongeval dient te worden gezocht, 

terwijl, eerste onderdeel, 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, .. . 
vierde onderdeel, .. . 

vijfde onderdeel, het vonnis, door te 
stellen dat uit de verklaringen van de 
onderhoorde getuigen blijkt dat eiser 
een gebrek aan aa:ildacht betoonde, of 
een onverantwoorde of onaangepaste 
snelheid voerde, hetgeen onzeker laat 
welke de precieze oorzaak was van een 
ongeval, zijn beslisising niet wettig moti
veert, daar aan eiser enkel een overtre
ding op artikel 10.1.1° van het Wegver
keersreglement werd ten laste gelegd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

zesde onderdeel, 
zevende onderdeel, 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis eiser veroordeelt wegens 
overtreding van artikel 10.1.1° van 
het Wegverkeersreglement om, als 
bestuurder op de openbare weg, zijn 
snelheid niet te hebben geregeld zo
als vereist wegens de plaatsgesteld
heid, haar belemmering, de ver
keersdichtheid, het zicht, de staat 
van de weg, de staat en de lading 
van zijn voertuig, opdat de snelheid 
geen ongevallen zou kunnen veroor
zaken noch het verkeer hinderen; 

Dat het de telastlegging bewezen 
verklaart op grand « dat de verkla
ringen van de onderhoorde getuigen 
op een gebrek aan aandacht of een 
onverantwoorde of onaangepaste 
snelheid van (eiser) wijzen, die na 
het voertuig van de getuige Scherpe
reel links te hebben ingehaald, val
gens de verklaring van deze getuige, 
de signalisatie te dicht naderde en 
er vervolgens mee in aanrijding 
kwam; dat zulks eveneens blijkt uit 
de verklaring van de getuige Wul
laert die opmerkte dat het voertuig 
van de beklaagde schuin naar 
links reed »; 

Overwegende dat die redengeving 
in het onzekere laat of de rechters 
de overtreding van voormeld artikel 
10.1.1° bewezen achten omdat eiser 
zijn snelheid niet regelde ofwel om
dat hij niet aandachtig was, welke 
laatste omstandigheid op zichzelf 
geen overtreding van artikel 10.1.1° 
van het Wegverkeersreglement ople
vert; dat de beslissing aldus niet re
gelmatig met redenen is omkleed; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die het gevolg is van 
eerstgenoemde beslissing; 

~,---~ 

- t-..:-_-_ ----
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Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot onderzoek van de overi
ge onderdelen, die niet tot cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden vonnis; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde vonnis; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde, zitting houden
de in hoger beroep. 

12 november 1985 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Marchal -
Andersluidende condusie (1) van de h. 
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. De Lathauwer, Gent, en Houte
kier. 

Nr. 160 

2" KAMER - 12 november 1985 

1° HOF VAN ASSISEN - DISCRETIONAI
RE MACHT VAN DE VOORZITrER- UITOEFE
NING. 

2° HOF VAN ASSISEN - VOORZI'ITER 
DIE, MET HET OOG OP DE ORGANISATIE VAN 
HET GETUIGENVERHOOR, v66R DE BEHAN
DELING VAN DE ZAAK GETUIGEN DIE TIJ
DENS HET ONDERZOEK WERDEN GEHOORD, 
BIJ ZICH HEEIT GEROEPEN EN HUN KENNIS 
HEEIT GEGEVEN VAN DE PUNTEN WAAROVER 
HIJ HEN WENSTE TE ONDERVRAGEN - VER
HOOR VAN DIE GETUIGEN ONDER EED SPIJT 
VERZET VAN DE VERDEDIGING - GEEN 
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING- VOORWAARDE. 

Nota arrest nr. 159 : 

(1) Het openbaar ministerie was van oordeel 
dat de bes!issing dat eiser de hem ten Iaste ge
legde overtreding van art. 10.1.1" Wegverkeers
reglement had gepleegd, wettelijk verantwoord 
bleef en regelmatig met redenen was omkleed, 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN- VOOR
Z!TrER DIE, MET HET OOG OP DE ORGANISA
TIE VAN HET GETUIGENVERHOOR, V66R DE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK GETUIGEN DIE 
TIJDENS HET ONDERZOEK WERDEN GE
HOORD, BIJ ZICH HEEFI' GEROEPEN EN HUN 
KENNIS HEEFI' GEGEVEN VAN DE PUNTEN 
WAAROVER HIJ HEN WENSTE TE ONDERVRA
GEN - VERHOOR VAN DIE GETUIGEN ONDER 
EED SPIJT VERZET VAN DE VERDEDIGING -
GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING - VOORWAARDE. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTER - BEGRIP. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN - ART. 
78 SV. - NIET GOEDGEKEURDE DOORHALING 
EN OVERSCHRIJVING - TOEPASSINGSGE
BIED. 

6° HOF VAN ASSISEN - OVERHANDI
GI~G VAN DE PROCESSTUKKEN AAN DE GE
ZWORENEN - ART. 341, EERSTE LID, SV. -
SCHRIFI'ELIJKE VERKLARINGEN VAN DE GE
TUIGEN - BEGRIP. 

7° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN - HOF VAN ASSISEN - ART. 341, EERSTE 
LID, SV. - OVERHANDIGING VAN DE PROCES
STUKKEN AAN DE GEZWORENEN - TOEZICHT 
VAN HET HOF. 

1" De voorzitter van het hof van assisen 
kan zijn discretionaire macht uitslui
tend op de zitting, tijdens de debatten, 
uitoefenen; evenwel verbiedt geen en
kele wettelijke bepaling de voorzitter 
buiten de zitting en buiten de aanwe
zigheid van de partijen en zonder eni
ge onderzoeksdaad te verrichten, het 
procesverloop of de uitoefening van 
zijn discretionaire macht voor te berei
den (1). (Artt. 268 en 269 Sv.) 

2" en 3" Het recht van verdediging wordt 
niet miskend doordat de voorzitter 
van het hoi van assisen, ter voorberei
ding van de uitoefening van zijn dis-

zowel wanneer eiser een gebrek aan aandacht 1------------------
had betoond als wanneer hij een onverant· 
woorde of onaangepaste snelheid had gevoerd, 
in acht genomen de omstandigheden van het 
ongeval als beoordeeld door de rechter. Nu het 
de mening was toegedaan dat het vijfde onder
dee! en de overige onderdelen niet konden 
worden aangenomen, concludeerde het tot de 
verwerping. 

Nota arrest nr. 160: 

(1) GARRAUD, dl. IV, druk 1926, nr. 1319; Rep. 
prat. dr. beige, dl. III, druk 1931, trefw. « Cour 
d'assises », nr. 109; Les Novelles, proc. pim, dl. 
II. vol. I, dr. 1948, nrs. 1149 e.v., inzonderheid 
nrs. 1151, 1152 en 1156. 
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cretionaire macht, v66r de behandeling 
van de zaak getuigen die tijdens het 
onderzoek werden gehoord, bij zich 
heeft geroepen en hun kennis heeft ge
geven van de punten waarover hij hen 
wenste te ondervragen, en die getui
gen onder ede heeft verhoord spijt het 
verzet van de verdediging, indien de 
beschuldigde in de mogelijkheid is aan 
die getuigen op het door hem passend 
geachte tijdstip alle door hem nuttig 
geach te vragen te stellen. 

4• De bepaling van art. 6.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens, luidens 
welke een ieder bij het .bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem inge
stelde strafvervolging recht heeft op de 
behandeling van de zaak door een on
partijdige rechter, is niet geschonden 
door de voorzitter van het hof van as
sisen die na, ter voorbereiding van de 
uitoefening van zijn discretionaire 
macht, v66r de behandeling van de 
zaak getuigen die tijdens het onder
zoek werden gehoord, bij zich te heb
ben geroepen en hun kennis te hebben 
gegeven van de punten waarover hij 
hem wenste te ondervragen, deel
neemt aan de beslissing waarbij wordt 
vastgesteld, als antwoord op de conclu
sie van de beschuldigde, dat die hande
lingen geoorloofd zijn. 

5• Art. 79 Sv., Juidens hetwelk niet goed
gekeurde doorhalingen, verwijzingen 
en overschrijvingen als niet bestaande 
worden beschouwd, is van toepassing 
op alle authentieke akten van de straf
rechtspleging (2). 

5• De schriftelijke verklaringen van de 
getuigen die, naar luid van art. 341, 
eerste lid, Sv., door de voorzitter van 
het hof van assisen niet mogen over
handigd worden aan de gezworenen 
(3), zijn aileen de stukken waarin 
schriftelijke verklaringen van de getui-

gen, afgelegd voor de onderzoeksrech
ter, zijn opgenomen (4). 

7• Het Hof is bevoegd om na te gaan of 
de processtukken die krachtens art. 
341, eerste lid, Sv. door de voorzitter 
van het hof van assisen werden over
handigd aan de gezworenen, stukken 
bevatten waarin schriftelijke verkla
ringen van de getuigen, afgelegd voor 
de onderzoeksrechter, waren opge
nomen. 

(JAUPART) 

ARREST 

(A.R. nr. 9850) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 19 juni 1985 (nr. 
4ter) en 26 juni 1985 (nr. 4quater) 
door het Hof van Assisen van de 
provincie West-Vlaanderen gewezen; 

I. Op de voorziening tegen het ar
rest nr. 4ter van 19 juni 1985: 

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

van artikel 97 van de Grondwet en uit de 
miskenning van het recht van verdedi
ging, 

doordat, eerste onderdeel: bij op 18 ju
ni 1985 regelmatig ter zitting nee:rgeleg
de conclusie eiser aanvoerde dat de in 
die conclusie genoemde feiten, namelijk 
het verstrekken van aanduidingen met 
betrekking tot de a£ te leggen getuigenis 
aan personen die v66r de opening der 
debatten bij de voorzitter van het ho£ 
van assisen ontboden werden in verband 
met de a£ te leggen getuigenis, tot gevolg 
zouden hebben dat de rechten van de 
verdediging zouden geschonden worden 
zo genoemde drie getuigen tach zouden 
gehoord worden; en gevorderd werd te 

(2) Cass., 16 maart en 15 juni 1983, A.R. 1------------------
nrs. 2719 en 3025 (A.C., 1982-83, nrs. 309 en 
570). 

(3) De overhandiging van de schriftelijke 
verklaringen van de getuigen aan de gezwore
nen brengt nietigheid van de debatten mee : 
Pand. belges, dl. 27, druk 1888, trefw. « Cour 
d'assises », nrs. 2747 en 2748; BELTJENS, Instr. 
crim., druk 1903, art. 341, nrs. 34 en 35; Rep. 
prat. dr. beige, dl. III, druk 1931, trefw. « Cour 
d'assises », nrs. 947 en 953; Les Novelles, proc. 
pEm, dl. II, vol. I, druk 1948, trefw. « Cour d'as
sises », nrs 1539 en 1540; DEcLERCQ, De rechts
pleging voor het hof van assisen, druk 1981, 
blz. 120. 

(4) Cass., 27 jan. 1863 (Bull. en Pas., 1864, I, 
40), 15 maart 1926 (ibid., 1926, I, 299), 28 feb. 
1977, motieven (A.C., 1977, 704), 21 feb. 1979 
(ibid., 1978-79, 737) en de noot 2 op biz. 739; 
FAUSTIN HELIE, Traite de J'instr. crim., deel Ill, 
druk 1869, nrs. 5169 e.v., inzonderheid nr. 5174, 
5175 en 5178; Pand. belges, dl. 27, druk 1888, 
trefw. « Cour d'assises », nrs. 2746 tot 2748, 
2754 en 2755; Rep. prat. dr. beige, dl. III, druk 
1931, trefw. « Cour d'assises », nrs. 947, 953 en 
954; Les Novelles, proc. p{m., dl. II, vol. I, druk 
1948, trefw. « La cour d'assises », nrs. 1541 e.v.; 
BRAAs, Precis de proc. penale, dl. II, druk 1951, 
nr. 981 en de noot 3 op blz. 813. 
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bevelen dat genoemde drie getuigen niet 
zouden gehoord worden, en het bestre
den arrest noch op de vordering inging, 
noch enige reden aanvoerde om dewelke 
het de op die gronden gesteunde vorde
ring verwierp en aldus artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, door het, spijts uit
drukkelijk verzet van de verdediging, on
der eed verhoren van getuigen die v66r 
de behandeling van de zaak bij de voor
zitter van het assisenhof werden geroe
pen ten einde kennis te nemen van de 
punten waarover hij hen wenste te on
dervragen ten einde, volgens termen van 
het bestreden arrest, « niet in herhaling 
te vallen met andere getuigen >>, het 
recht van verdediging wordt miskend, nu 
hieruit noodzakelijkerwijze voortvloeit 
dat bedoelde getuigen ge1nformeerd wer
den omtrent welke punten zij al dan niet 
een verklaring zouden dienen af te leg
gen, en dit van aard is om gebeurlijk po
sitieve elementen aan de getuigenverkla
ring te onttrekken, terwijl de verdedi
ging, ingevolge het niet tegensprekelijk 
karakter van de ontmoeting van de voor
zitter en de getuigen, niet in de moge
lijkheid is op voldoende wijze haar ver
weer aan te passen en in het algemeen 
op de oncontroleerbare wijze tot een na
deliger getuigenis kan leiden; 

het tweede afgeleid uit de schending 
van de artikelen 268, 269 van het Wet
hoek van Strafvordering en uit de mis
kenning van het principe van het monde
ling karakter der debatten inzake assi
sen, 

doordat, eerste onderdeel: door te stel
len dat « Krachtens deze discretionaire 
macht de voorzitter gerechtigd is de per
sonen die meegewerkt hebben aan het 
gerechtelijke onderzoek v66r de behan
deling van de zaak bij zich te roepen 
met het oog op de organisatie van het 
getuigenverhoor ten einde vertraging in 
het verloop der debatten te vermijden, 
zijn inzicht te laten kennen over de pun
ten waarover hij hen wenst te ondervra
gen, ten einde niet in herhaling te vallen 
met de ondervraging van andere getui
gen en aldus de debatten niet nodeloos 
te rekken » het bestreden arrest de arti
kelen 268 en 269 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt, nu de bedoelde 
discretionaire macht enkel mag aange
wend worden in de loop van de behande
ling van de zaak ter openbare terechtzit
ting en niet voordien; 

tweede onderdeel: het principe dat de 
debatten mondeling zijn, impliceert dat 
ter openbare terechtzitting een monde-

ling onderzoek gevoerd wordt naar de 
ten laste gelegde feiten; hiermede on
verenigbaar is dat op voorhand enige 
maatregel genomen wordt ten einde her
haling te vermijden. Hiermede is even
eens onverenigbaar voor te houden dat 
herhaling de debatten nodeloos rekt; 

het derde, afgeleid uit de schending 
van artikel 6, § 1, van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en miskenning van het algemeen 
principe dat een ieder recht heeft op be
oordeling door een onpartijdige rechter, 

doordat, eerste onderdeel: genoemde 
principes werden geschonden doordat de 
voorzitter de personen die meegewerkt 
hebben aan het gerechtelijk onderzoek 
en, cf. de termen van het bestreden ar
rest, enkel deze, bij zich geroepen heeft 
en zijn inzicht heeft laten kennen « over 
de punten waarover hij hen wenst te on
dervragen >>, zonder dit op enige wijze te 
laten blijken in enig procedurestuk, nu 
hieruit twijfels kunnen voortvloeien om
trent de onpartijdigheid van de voorzit
ter en zonder dat het vereist is dat een 
onpartijdigheid hieruit noodzakelijker
wijze voortvloeit; 

tweede onderdeel: doordat de voorzit
ter zelf deelnam aan de beraadslaging 
en de uitspraak van het bestreden arrest 
omtrent de vordering « Vast te stellen 
dat er niet de nodige waarborgen zijn 
omtrent de onpartijdigheid van de heer 
voorzitter », dezelfde principes werden 
geschonden, nu de voorzitter diende te 
oordelen omtrent een feit dat hemzelf di
rect aanbelangde : 

Overwegende dat de voorzitter 
van het assisenhof zijn discretionai
re macht uitsluitend op de zitting, 
tijdens de debatten, kan uitoefenen; 

Overwegende dat evenwel geen 
enkele wettelijke bepaling de voor
zitter verbiedt buiten de zitting en 
buiten de aanwezigheid van de par
tijen en zonder enige onderzoeks
daad te verrichten, het procesver
loop of de uitoefening van zijn 
discretionaire macht voor te berei
den; 

Overwegende dat de ten deze door 
de voorzitter van het assisenhof ge
dane en door de middelen weergege
ven voorbereidingen en het nadien 
verhoren ter zitting van de bedoelde 
getuigen het recht van verdediging 
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van eiser niet hebben geschonden, 
nu uit niets blijkt en door eiser ook 
niet wordt aangevoerd dat hem be
let werd ter zitting aan de kwestieu
ze getuigen op het door hem pas
send geachte ogenblik alle door hem 
nuttig geachte vragen te stellen; 

Overwegende dat de voorzitter 
van het assisenhof vermocht mede 
die vaststellingen te doen, waarvan 
de redengeving de conclusie van ei
ser beantwoordt; dat het feit dat het 
arrest die voorbereidende handelin
gen verkeerdelijk in de uitoefening 
van de discretionaire macht van de 
voorzitter plaatst, ter zake zonder 
belang is; dat noch die voorbereiden
de handelingen noch de mede door 
de voorzitter gedane vaststellingen 
dat zijn voorbereidende ·handelingen 
geoorloofd waren, enige twijfel om
trent de onpartijdigheid van de 
voorzitter kunnen verantwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

II. Op de voorziening tegen het ar
rest nr. 4quater van 26 juni 1985 : 

Over het eerste middel, luidende als 
volgt : De vernietiging van het tussenar
rest 4ter van 19 juni 1985 brengt mede 
dat het veroordelend arrest (4quater van 
26 juni 1985) eveneens dient vernietigd, 
nu zonder geldig tussenarrest de proce
dure niet mocht verder gezet worden, en 
het veroordelend arrest niet mocht tot 
stand komen vooraleer geldig beslist 
werd omtrent de ingestelde vorderingen 
van de verdediging : 

Overwegende dat, nu het tussen
arrest 4ter van 19 juni 1985 niet 
wordt vernietigd, zoals blijkt uit I 
hiervoren, het middel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel, luidende als 
volgt : Overschrijvingen en doorhalingen 
dienen als niet gebeurd te worden be
schouwd zo zij niet werden goedgekeurd 
(artikel 315/316 van het Wetboek van 
Strafvordering). Op het zittingsblad wer-

den talrijke woorden overschreven nadat 
de onderliggende tekst onleesbaar werd 
gemaakt door middel van ondoorzichtige 
witte lak. Aldus zijn op het honderd 
veertiende blad van het zittingsblad, in 
de zin « Er zijn geen geschreven verkla
ringen der getuigen », de woorden « er 
zijn geen » geschreven op witte onder
doorzichtige lak die de onderliggende 
tekst onleesbaar maakt. De woorden « er 
zijn geen » dienen als niet gebeurd be
schouwd, en nu de onderliggende tekst 
onleesbaar is, is de substantiiHe vormver
eiste dat geen geschreven verklaringen 
der getuigen overhandigd werden aan de 
dames en de heren van de jury, niet be
wezen door het zittingsblad en is de pro
cedure nietig : 

Overwegende dat in het proces
verbaal van de door het assisenhof 
gehouden terechtzitting, meer be
paald op het honderd veertiende 
blad vermeld is << De voorzitter over
handigt tevens aan de gezworenen 
de akte van beschuldiging, de pro
cessen-verbaal die het misdrijf vast
stellen en de processtukken. Er zijn 
geen geschreven verklaringen der 
getuigen »; dat in de zin « Er zijn 
geen geschreven verklaringen der 
getuigen », de woorden « Er zijn 
geen >> over een niet goedgekeurde 
doorhaling door middel van een on
doorzichtig produkt en zonder goed
keuring van die bovengeschreven 
woorden werden aangebracht; 

Overwegende dat de artikelen 315 
en 316 van het Wetboek van Straf
vordering geen verband houden met 
het aangevoerde middel; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 78 van het Wetboek van Straf
vordering, dat van toepassing is op 
alle authentieke akten van de straf
rechtspleging, een niet goedgekeur
de doorhaling of toevoeging als niet 
bestaande wordt beschouwd; 

Overwegende nochtans dat er 
slechts schending is van artikel 341, 
eerste lid, in fine, van het Wetboek 
van Strafvordering indien blijkt dat 
onder de aan de gezworenen over
handigde processtukken zich stuk
ken bevonden waarin schriftelijke 
ver klaringen van de getuigen, afge
legd voor de onderzoeksrechter, wa-
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ren opgenomen, wat ten deze door 
eiser niet wordt aangevoerd; 

Overwegende dat ten deze uit de 
processtukken blijkt dat zij geen 
stukken bevatten waarin schrifte
lijke verklaringen van de getuigen, 
afgelegd door de onderzoeksrechter, 
waren opgenomen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

12 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. J. Vercruysse, Brugge. 

Nr. 161 

2' KAMER - 13 november 1985 

1° VASTSTELLING VAN DE IDENTI
TEIT VAN EEN VROEGER VEROOR
DEELDE - WETBOEK VAN STRAFVORDE· 
RING, ART. 518 - VORDERING TOT VASTSTEL· 
LING VAN DE IDENTITEIT - BELANG -
BEG RIP. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - VERJA· 
RING VAN DE STRAF - GEVOLGEN. 

1° Het belang om op grand van art. 518 
Sv. een vorder.ing in te stellen tot vast
stelling van de identiteit blijft bestaan, 
oak al is de straf verjaard, daar die 

verjaring de veroordeling en de gevol
gen ervan laat voortbestaan (1). 

2° Hoewel verjaring de straf die niet bin
nen de wettelijke termijn ten uitvoer 
is gelegd, doet vervallen, Iaat zij, afge
zien van de tenuitvoerlegging van de 
verjaarde straf, de veroordeling en alle 
gevolgen ervan voortbestaan. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BERGEN T. MOHAMED) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4411) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1985 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

(1) Ret bestreden arrest had uitdrukkelijk 
beslist dat bet boger beroep van de huidige 
verweerder tegen het vonnis, waarbij uit

. spraak wordt gedaan op de vordering tot vast
stelling van de identiteit, ontvankelijk was. 

Dit arrest doet geen uitspraak over die ont
vankelijkheid en eiser betwistte geenszins de 
ontvankelijkheid van het boger beroep. Zijn 
enig middel was immers gericbt tegen de ge
grondheid van de bestreden beslissing. 

Daarenboven kon bet Rof, wegens de aard 
van die beslissing, in voorkomend geval geen 
middel van ambtswege opwerpen. Ret Rof 
stelt enkel vast dat bet bestreden arrest niet 
bekritiseerd werd « in zoverre bet beslist dat 
tegen zodanig vonnis boger beroep kan wor
den ingesteld ». 

Uit de economie van de artt. 518 tot 520 Sv. 
heeft de wetgever schijnbaar maar een rechts
middel willen to!'!staan, t.w. de voorziening in 
cassatie. 

In de memorie van toelicbting van de beer 
Albisson voor het Corps legislatif kan men het 
volgende lezen : « c'est devant le tribunal qui a 
prononce la condamnation que I'identite sera 
discutee; nul autre ne pourrait puiser dans son 
propre sein autant de lumi<?!res et de moyens 
de discerner la verite » (LocRE, Legislation ci
vile, commerciale et criminelle, bd. veertien, 
biz. 259, 1e kol.). 

In het verslag voor het Corps legislatif d.d. 
13 dec. 1808 wijst de beer Bruneau-Beaumez 
erop dat bet enkel erom gaat « de verifier si 
tel coupable, condamne, evade et repris est 
identique avec !a personne arretee et remise 
sous !a main de !a justice. Il parait evident 
que, pour etablir et constater cette identite, il 
suffit de l'examen et de la convication des ju
ges. La Cour qui a prononce la condamnation 
du coupable entend publiquement ses temoins 
et ceux appeles par le procureur-general impe
rial. L'un et !'autre neanmoins peuvent se 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over de hogere beroe
pen van het openbaar ministerie en 
van Amar Omer MOHAMED tegen 
een vonnis dat op 26 oktober 1977 
door de Correctionele Rechtbank te 
Doornik is gewezen op een krach
tens de artikelen 518 tot 520 van het 
Wetboek van Strafvordering inge
stelde vordering tot vaststelling van 
identiteit; dat het niet wordt bekriti
seerd, in zoverre het beslist dat zo
danig vonnis vatbaar is voor hoger 
beroep; 

I. Op de voorziening van de procu
reur-generaal bij het Hof van Be
roep te Bergen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 518 van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het arrest, met wijziging van 
de beslissing van de eerste rechter, het 
op 9 april 1974 door de Correctionele 
Rechtbank te Doornik gewezen vonnis 
van toepassing verklaart op Amar Orner 
MOHAMED, aannemer, geboren op 26 
januari 1928 te Forchies-la-Marche en 
thans wonende te Fontaine-l'Eveque, E. 
Vanderveldestraat 201, doch enkel in zo
verre dat vonnis Mohamed AMAR, res
taurateur, geboren op 26 januari 1928 te 
Forchies-la-Marche en wonende te Ber
gen, Jemappeslaan 68, wegens eenvoudi
ge bankbreuk en niet-inschrijving in het 
handelsregister, jegens de openbare par
tij had veroordeeld in de helft van de 
kosten, doch de vordering tot vaststelling 
van identiteit niet ontvankelijk verklaart 

bij gebrek aan belang, nu. die vordering 
ertoe strekt bovenvermeld vonnis van 
toepassing te horen verklaren op Amar 
MOHAMED, in zoverre het Mohamed 
AMAR veroordeelde tot een hoofdgevan
genisstraf van vier maanden met uitstel 
gedurende 5 jaar, alsook tot bekendma
king bij uittreksel van dat vonnis, op 
grand meer bepaald dat de bij dat vonnis 
van 9 april 1974 uitgesproken hoofd- en 
bijkomende straf thans ingevolge artikel 
92 van het Strafwetboek verjaard zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is enerzijds vast te stellen dat 
ondanks de verjaring van de straf de 
veroordeling blijft bestaan met alle 
daaraan verbonden gevolgen, en ander
zijds te beslissen dat de vordering tot 
vaststelling van identiteit niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; die tegen
strijdigheid gelijkstaat met het ontbre
ken van de door artikel 97 van de 
Grondwet voorgeschreven redengeving; 

tweede onderdeel, het arrest, nu het 
beslist dat de vaststelling van de identi
teit van een veroordeelde enkel dient te 
geschieden bij de tenuitvoerlegging van 
de veroordeling, aan artikel 518 van het 
Wetboek van Strafvordering een draag
wijdte toekent die het niet heeft en de 
toepassing van die wetsbepaling onder
werpt aan een voorwaarde die niet bij 
wet is bepaald : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest het 
op 9 april 1974 door de Correctionele 
Rechtbank te Doornik op tegen
spraak gewezen vonnis van toepas
sing verklaart op Amar Orner MO

·HAMED, doch enkel in zoverre die ----------------1 beslissing Mohamed AMAR wegens 
(Vervolg nota van vorige biz.) 

pourvoir en cassation ... » (ibid., biz. 261, 1e 
kol.). 

FAUSTIN-HELIE schrijft dat « aux termes de 
!'article 518 du Code d'instruction criminelle, Ia 
reconnaissnace de l'identite des condamnes e
vades et repris est exclusivement attribuee 
aux juges qui ont prononce Ia condamnation » 
( Traite de !'instruction criminelle, bd. II, biz. 
544, nr. 3010). 

De artt. 518 tot 520 Sv., nl. het hoofdstuk 
van dit wetboek metals titel « Vaststelling van 
de identiteit van ontvluchte en opnieuw aange
houden veroordeelden », spreken niet van 
recht van hoger beroep; art. 520 bepaalt dat de 
procureur-generaal en de aangehoudene zich 
in cassatie kunnen voorzien. 

E.L. 

eenvoudige bankbreuk en overtre
ding van artikel 44, eerste lid, van 
de gecoordineerde wetten van 20 juli 
1964 betreffende' het handelsregister 
jegens de openbare partij veroor
deelt in de helft van de kosten, en 
de vordering tot vaststelling van 
identiteit niet ontvankelijk verklaart 
bij gebrek aan belang, nu ze ertoe 
strekt bovenvermeld vonnis waarbij 
Mohamed AMAR veroordeeld wordt 
tot een hoofdgevangenisstraf van 
vier maanden met uitstel gedurende 
vijf j aar alsook tot bekendmaking 
bij uittreksel van dat vonnis, toepas-
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selijk te horen verklaren op Amar 
Orner MOHAMED; 

Dat het arrest dienaangaande ver
meldt « dat ingevolge artikel 92 van 
het Strafwetboek de bij het veroor
delend vonnis van 9 april 1974 uitge
sproken hoofd- en bijkomende straf 
verjaard zijn en dat de vordering tot 
vaststelling van identiteit te hunnen 
aanzien geen belang meer heeft, nu 
de verjaringstermijn van de uit te 
voeren veroordelingen verstreken 
is »; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus de beslissing niet regel
matig met redenen heeft omkleed of 
wettig verantwoord, vermits het ten 
deze niet ging om de uitvoering van 
de bij dat vonnis van 9 april 1974 
uitgesproken straffen en die vorde
ring tot vaststelling van identiteit in 
de zin van artikel 518 van het Wet
hoek van Strafvordering haar be
lang behield, met name voor de toe
passing van artikel 1 van het 
koninklijk besluit nr. 22 van 24 okto
ber 1934, vervangen door artikel 83 
van de wet van 4 augustus 1978 val
gens hetwelk bepaalde functies of 
beroepen niet mogen worden uitge
oefend door personen die in Belgie 
tot een vrijheidsstraf van ten minste 
drie maanden, zelfs voorwaardelijk, 
veroordeeld zijn geweest als dader 
van of medeplichtige aan, onder 
meer, eenvoudige bankbreuk; 

Dat de verjaring de straf die niet 
binnen de wettelijke termijn is uit
gevoerd, doet vervallen, maar de 
veroordeling zelf alsook alle eraan 
verbonden gevolgen laat voortbe
staan, onverschillig of de verj aarde 
straf al dan niet is ten uitvoer ge
legd; 

Dat het tweede onderdeel gegrond 
is; 

II. Op de voorziening van Moha
med: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het door de 
procureur-generaal bij het Hof van· 
Beroep te Bergen voorgedragen 
middel dat niet tot ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, in zC!verre het de vordering 
tot vaststellmg van identiteit niet 
ontvankelijk verklaart bij gebrek 
aan belang, nu ze ertoe strekt het 
op 9 april 1974 door de Correctionele 

. Rechtbank te Doornik gewezen von
nis waarbij Mohamed AMAR ver
oordeeld wordt tot een gevangenis
straf van vier maanden met uitstel 
gedurende vijf jaar alsook tot de be
kendmaking bij uittreksel van die 
beslissing, toepasselijk te horen ver
klaren op Amar Orner MOHAMED· 
verwerpt de voorziening van Mo~ 
harned; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt Mohamed in de 
kosten van de be ide voorzieningen · 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

13 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 162 

2' KAMER - 13 november 1985 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN ALLEEN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING AANHANGIG GEMAAKT 
BIJ HET HOF VAN BEROEP- OPENBAAR MI· 
NISTERIE NIET VERPLICHT ADVIES TE GE· 
VEN. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - STRAF· 
ZAKEN - ALLEEN BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING AANHANGIG GEMAAKT BIJ HET 
HOF VAN BEROEP- OPENBAAR MINISTERIE 
NIET VERPLICHT ADVIES TE GEVEN. 
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3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZ!TTING - NIET GOEDGEKEURDE 
DOORHALINGEN - DOORHALINGEN ZONDER 
VERBANO MET DE INACHTNEMING VAN SUB
STANTIELE VORMVOORSCHRIITEN - GEEN 
NIETIGHEID. 

1" en 2" Sinds de iilwerkingtreding van 
art. 4 K.B. nr. 258 van 24 maart 1936 
lwudende wijziging van art. 210 Sv., is 
het openbaar ministerie, wanneer het 
hof van beroep enkel kennis neemt 
van de burgerlijke rechtsvordering, 
niet meer verplicht hierover advies uit 
te brengen (1). 

3" Dat doorhalingen in een proces-ver
baal van de terechtzitting niet zijn 
goedgekeurd, maakt noch het proces
verbaal, noch het arrest nietig, mits 
die doorhalingen geen verband houden 
met de vermelding van een substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvorm (2). 

(GOUKENS T. MENEGUZZ!, DESAULTY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4428) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1985 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
over de burgerlijke belangen uit
spraak doet; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerders in hun hoeda
nigheid van wettelijke beheerders 
over de goederen van hun minderja
rige dochter Christelle tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 78 en, voor 
zoveel nodig, 153 en 211 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

(1) Cass., 30 jan. 1956 (Bull. en Pas., 1956, I, 
552). 

(2) Zie Cass., 26 mei 1952 (Bull. en 
Pas., 1952, I, 625). 

doordat het arrest vaststelt dat het hof 
van beroep « Mevrouw A. Bourguignont, 
advocaat-generaal, in haar advies » in 
het Frans heeft gehoord, 

terwijl het proces-verbaal van de op 10 
april 1984 door het Hof van Beroep te 
Luik gehouden terechtzitting dat doorha
lingen bevat die niet zijn goedgekeurd 
en derhalve voor niet bestaande moeten 
worden gehouden, vaststelt dat het open
baar ministerie is gehoord « in zijn vor
deringen •; dat die in voornoemd proces
verbaal van de terechtzitting van het 
Hof van Beroep te Luik voorkomende 
vermelding betreffende het optreden van 
het openbaar ministerie ontegenspreke
lijk in strijd is met de hierboven weerge
geven vermelding in het bestreden ar
rest; het Hof van Cassatie te•1 gevolge 
van die tegenstrijdige vermeldingen niet 
in staat is toezicht uit te oefenen op de 
wettigheid van de · bestreden beslissing : 

Overwegende dat aileen de rechts
vorderingen van de verweerders, 
burgerlijke partijen, aan de kennis
neming van het hof van beroep wa
ren onderworpen; 

Overwegende dat artikel 210 van 
het W etboek van Strafvordering, zo
als gewijzigd bij artikel 4 van het 
koninklijk besluit van 24 maart 
1936, het debat over het bij het hof 
van beroep aanhangig gemaakte ge
schil beperkt tot de nauwkeurig be
paalde grieven die tegen het beroe
pen vonnis zijn ingebracht en het 

· openbaar ministerie niet de ver
plichting oplegt het woord te nemen 
wanneer het geschil enkel op parti
culiere belangen betrekking heeft; 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde doorhalingen niet de ver
melding van een substantii~le of op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvorm betreffen, zodat het 
ontbreken van de goedkeuring er
van de geldigheid van het proces
verbaal van de terechtzitting en van 
het arrest niet aantast; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het derde onderdeel van het 
middel gegrond is; 

II .... 
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Om die redenen, en ongeacbt bet 
eerste en bet tweede onderdeel van 
het tweede middel die niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden, vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre 
het uitspraak doet over de door de 
verweerders in de hoedanigheid van 
wettelijke beheerders over de goede
ren van hun minderjarige dochter 
Cbristelle tegen eiser ingestelde ci
vielrechtelijke vordering en eiser in 
de kosten verwijst; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van bet ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt de verweerders in twee derde 
van de kosten en eiser in bet over
blijvende derde; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

13 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 163 

2' KAMER - 13 november 1985 

1° VERZET - STRAFZAKEN - DOEL. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VEROORDE
LING BIJ VERSTEK - VERZET - VERZWA
RING VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN 
STRAF- ONWETTIGE VERZWARING. 

1" Het verzet van de veroordeelde heeft 
enkel tot doe/ dat hij van de tegen 
hem uitgesproken veroordelingen ge
heel of ten dele wordt ontlast; dat ver
zet kan niet tot gevolg hebben dat zijn 
toestand, zoals die voortvloeit uit het 
verstekvonnis, te zijnen nadele wordt 
gewijzigd (1). 

( 1) Zie Cass., 13 juni 1960 (Bull. en 
Pas., 1960, I, 1176). 

2" Onwettig is het op verzet gewezen ar
rest dat de beklaagde, al is het maar 
wegens een enkele telastlegging, een 
zwaardere straf oplegt dan die welke 
het verstekarrest had uitgesproken en 
hem voor het overige vrijspreekt, om
dat het aldus, niettegenstaande die 
vrijspraak, de toestand van de verzet
doende partij verzwaart (2). (Artt. 187, 
188 en 208 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. ZIBOUH) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4467) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 april 1985 in boger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

I. In zoverre de voorziening ge
ricbt is tegen de beslissing waarbij 
verweerder vrijgesproken wordt van 
de telastlegging A : 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
scbreven recbtsvormen in acbt zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
ricbt is tegen de beslissing waarbij 
verweerder veroordeeld wordt we
gens de telastlegging B : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9, 97 van de 
Grondwet, 187 en 188 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat de rechtbank, bij de uitspraak 
over het verzet van verweerder, de we
gens de telastlegging B opgelegde geld
boete van 25 op 50 frank heeft gebracht, 

terwijl de rechtbank, op het enkele 
verzet van verweerder, diens toestand 
niet mocht verzwaren : 

Overwegende dat verweerder bij 
bet op 20 juni 1984 door de Politie
recbtbank te Brussel gewezen von-

(2) Zie Cass., 16 dec. 1974 (A.C., 1975, 454); 
zie ook Cass., 19 jan. 1982, A.R. nr. 6921 
(ibid., 1981-82, nr. 301) en 5 juni 1985, A.R. 
nr 4178 (ibid., 1984-85, nr 601). 
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nis was veroordeeld tot een geldboe
te van 100 frank wegens vluchtmis
drijf (telastlegging A) en tot een 
geldboete van 25 frank wegens over
treding van het Wegverkeersregle
ment (telastlegging B); 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, op het hoger beroep van 
verweerder en van het openbaar mi
nisterie, de beslissingen van de eer
ste rechter bij het op verstek gewe
zen vonnis van 31 december 1984 
heeft bevestigd; 

Overwegende dat verweerder ver
zet heeft gedaan tegen het vonnis 
van 31 december 1984; dat het be
streden vonnis, rechtdoende op dat 
verzet, verweerder met wijziging 
van het beroepen vonnis vrijspreekt 
van de telastlegging A en hem we
gens de telastlegging B met eenpari
ge stemmen veroordeelt tot een 
geldboete van 50 frank; 

Overwegende dat het verzet van 
de veroordeelde enkel ertoe strekt 
ontslagen te worden van het geheel 
of van een gedeelte van de tegen 
hem uitgesproken veroordelingen; 
dat zijn toestand, zoals die voort
vloeit uit het verstekvonnis, ten ge
volge van het instellen van dat 
rechtsmiddel niet in zijn nadeel mag 
worden gewijzigd; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het verweerder op diens 
verzet, wegens de telastlegging B 
een zwaardere straf oplegt dan die 
welke bij het verstekvonnis was uit
gesproken, de toestand van de ver
zetdoende partij verzwaart, ook al 
wordt hij van de telastlegging A 
vrijgesproken; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat eiser niet be
voegd is om zich tegen die beslis
sing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de wegens de te
lastlegging B ingestelde strafvorde
ring en over de kosten van de 
strafvordering; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Nij
vel, zitting houdende in boger be
roep. 

13 november 1965 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Helvetius - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 164 

2' KAMER - 13 november 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - JEUGDBESCHER
MING - ONTZEITING UIT DE OUDERLIJKE 
MACHT - VOORZIENING VAN DE ONTZEITE 
PERSOON. 

2° JEUGDBESCHERMING ONTZET-
TING UIT DE OUDERLIJKE MACHT - VOOR
ZIENING IN CASSATIE - VOORZIENING VAN 
DE ONTZEITE PERSOON - VORM. 

1" en 2" De voorziening in cassatie van 
een uit de ouderlijke macht ontzette 
persoon tegen het arrest van het hoi 
van beroep, jeugdkamer, waarbij de 
ontzetting is uitgesproken, moet wor
den ingesteld overeenkomstig het 
vormvoorschrift van art. 417 Sv.; zij be
hoeft niet te worden betekend aan het 
openbaar ministerie (1). (Art. 62 Jeugd
beschermingswet.) (Impliciet.) 

(1) Zie Cass., 23 juni 1969 (A.C., 1969, 1056). 
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(D ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4475) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1985 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
jeugdkamer, die eiser ontzet van de 
ouderlijke macht; 

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

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die door eiser 
op de griffie van het Hof is neerge
legd op 4 september 1985, dat is bui
ten de door artikel 420bis, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvorde
ring voorgeschreven termijn, ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

13 november 1985- 2• kamer- Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. P. Ram
quet, Luik. 

Nr. 165 

2• KAMER - 13 november 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK - HO
GER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KO-. 
NINGS - LAATTIJDIGE BETEKENING - NIET. 
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP. 

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 37 - BETEKE
NING - BEGRIP. 

lo Niet ontvankelijk is het hager beroep 
van de procureur des Konings tegen 
een vonnis van de politierechtbank, 
wanneer het. is betekend buiten de bij 
art. 205 Sv. gestelde termijn, in voor
komend geval verlengd overeen
komstig art. 644, eerste lid, van dat 
wetboek, te rekenen van de uitspraak 
van het vonnis (1). 

2° en 3° In de zin van art. 37 Ger. W., 
voordat dit artikel werd gewijzigd bij 
de wet van 24 mei 1985, bestond de be
tekening van een exploot in de afgifte 
van het afschrift van het exploot, met 
name op het politiecommissariaat. 
(Artt. 35 en 37 Ger.W.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK 
T. VAN WELDEN, DE BONDT) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. 4570) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 juni 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

I. ... 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen Josiane De Bondt ingestelde 
strafvordering : 

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

de schending van de artikelen 184 en 205 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt 
dat « de rechtspleging regelmatig is met 
uitzondering van het hoger beroep van 
de procureur des Konings tegen De 
Bondt dat laattijdig is » en de hogere be
roepen, behalve dat van de procureur 
des Konings tegen De Bondt, ontvanke
lijk verklaart, 

terwijl het exploot houdende beteke
ning aan Josiane De Bondt van het be-

20 HOGER BEROEP - STRAFZAKEN roep van het openbaar ministerie bij de 
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK - HO- 1-----------------
GER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KO
NINGS - BETEKENING - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 37 - BEGRIP. 

{1) Cass., 26 sept. 1984, A.R. nr. 3718 
(A.C., 1984-85, nr. 68). 
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rechtbank die van het boger beroep ken
nis moet nemen, en de dagvaarding om 
op 22 april 1985 te verschijnen voor de 
Correctionele Rechtbank te Luik, vervat 
in datzelfde exploot van 11 maart 1985 
dat is opgemaakt door deurwaarder Dis
ter die, daar hij niemand had aangetrof
fen, bericht had achtergelaten in de 
woonplaats van Josiane De Bondt, en 
waarvan bet afschrift onder gesloten om
slag op 21 maart 1985 aan haar is afge
geven door de politie te Seraing via de 
procureur des Konings te Luik, daar dat 
afschrift wegens de van deurwaarder 
Dister gevorderde taks van 500 frank 
niet kon worden afgegeven op bet poli
tiecommissariaat te Seraing, regelmatig 
is nu het is betekend op 11 maart 1985, 
dus binnen 25 dagen te rekenen van het 
op 21 februari 1985 door de Politierecht
bank te Luik gewezen vonnis en er een 
termijn van ten minste 10 dagen is gela
ten tussen de door De Bondt op 21 maart 
1985 in ontvangst genomen dagvaarding 
en haar verschijning voor de Correctio
nele Rechtbank te Luik, die zitting hield 
in boger beroep op 22 april 1985 : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 205 van het Wetboek van Straf
vordering het openbaar ministerie 
bij de rechtbank die van het beroep 
kennis moet nemen, op straffe van 
verval, zijn beroep aan de beklaagde 
moet betekenen binnen vijfentwin
tig dagen te rekenen van de uit
spraak van het vonnis; 

Overwegende dat, wanneer, zoals 
ten deze, het exploot niet kon wor
den betekend op de door artikel 35 
van het Gerechtelijk Wetboek voor
geschreven wijze, het op dat ogen
blik geldende artikel 37 van het wet
hoek bepaalde dat « de betekening 
bestaat in de afgifte van het af
schrift van het exploot ... op het po
litiecommissariaat ... »; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het afschrift van 
het exploot niet binnen de door arti
kel 205 van het Wetboek van Straf
vordering voorgeschreven termijn 
van 25 dagen is afgegeven op het 

niet ontvankelijk heeft verklaard, 
naar recht verantwoord is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

13 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 166 

2' KAMER - 13 november 1985 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
- VONNIS WAARBIJ DIE RECHTBANK ZICH 
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE BE
KLAAGDE DOOR HET MILITAIR GERECHT 
MOEST WORDEN BERECHT - VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING NAAR 
DE KRIJGSAUDITEUR. 

Wanneer een beschikking van de raadka
mer een verdachte naar de correctio
nele rechtbank heeft verwezen en die 
rechtbank zich onbevoegd heeft ver
klaard omdat de beklaagde door het 
militair gerecht moest worden berecht, 
beide beslissingen in kracht van ge
wijsde zijn gegaan en de beslissing 
van de correctionele rechtbank ge
grond lijkt te zijn, regelt het Hoi het 
rechtsgebied, vernietigt de beschikking 
van de raadkamer en verwijst de zaak 
naar de krijgsauditeur (1). 

politiecommissariaat; 1-----------------
Dat derhalve de beslissing waar

bij de correctionele rechtbank het 
hoger beroep van eiser laattijdig en 

(1) Cass., 4 mei 1983, A.R. nr. 2909 
(A.C., 1982-83, nr. 490); zie Cass., 19 maart 
1985, A.R. nr. 9399 (ibid., 1984-85, nr. 436). 

~-
L_ • 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI 
IN ZAKE VANDEROOST) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 4658) 

RET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 4 oktober 1985 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Charleroi; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Charleroi, bij beschikking van 
8 november 1983, na aanneming van 
verzachtende omstandigheden voor 
de eerste telastlegging, Daniel Van
deroost, werkman, geboren op 25 
april 1962 te Charleroi, wone~de te 
Pont-a-Celles, naar de correctwnele 
rechtbank heeft verwezen ter zake 
dat hij op 2 augustus 1982 door mid
del van braak, inklimming of valse 
sleutels een bromfiets van het merk 
,, Suzuki », die hem niet toebehoor
de bedrieglijk heeft weggenomen 
te~ nadele van Carl Beugnies, en 
buiten de in de artikelen 510 tot 520 
van het Strafwetboek bepaalde ge
vallen, door welk middel ook, rijtui
gen, wagons of motorvoertuigen, ten 
deze een bromfiets van het merk 
« Suzuki », geheel of ten dele heeft 
vernield of onbruikbaar gemaakt 
met het oogmerk om te schaden; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank zich, bij het op 26 juni 
1985 ten aanzien van verweerder bij 
verstek gewezen vonnis dat op 29 
augustus 1985 aan betrokkene zelf 
was betekend bij deurwaarders
exploot, onbevoegd he~ft verklaard 
om van de zaak kenms te nemen, 
op grand dat de beklaagde Vander
oost militair was ten tijde van de 
feiten en dat bijgevolg, nu het hier 
andere misdrijven betrof dan die 
wa~rvan sprake in artikel 23 van. de 
wet van 15 juni 1899 houdende t1tel 
I van het W etboek van Strafrechts
pleging voor het Leger, de gewone 
rechtbank niet bevoegd was krach
tens artikel 21 van dat wetboek; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer en het vonnis 
van de correctionele rechtbank in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en 
dat uit hun strijdigheid een geschil 
over rechtsmacht is ontstaan dat de 
loop van het gerecht belemmert; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen dat Daniel 
Vanderoost militair was op het tijd
stip waarop de hem ten laste geleg
de feiten werden gepleegd; dat, nu 
hem andere misdrijven ten laste 
worden gelegd dan die waarvan 
sprake is in artikel 23, §§ 1, 2, 3 en 
4, van de wet van 15 juni 1899 hou
dende titel I van het Wetboek van 
Strafrechtspleging voor het Leger, 
bijgevolg, krachtens artikel 21 van 
dat wetboek, alleen het militair ge
recht bevoegd was ten aanzien van 
beklaagde; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 8 november 1983 door de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Charleroi gewezen be
schikking; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beschik
king; verwijst de zaak naar de 
krijgsauditeur te Brussel. 

13 november 1985 - 2• kamer - Voor· 
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 167 

2• KAMER - 13 november 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
SLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 



T---------

f:- --------- -:---1 

Nr. 167 HOF VAN CASSATIE 345 

KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING DIE NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAART HET HOGER BEROEP VAN EEN 
VERDACHTE TEGEN DE BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER, WAARBIJ WORDT BEVOLEN 
DAT DE STUKKEN AAN DE PROCUREUR-GENE
RAAL ZULLEN WORDEN TOEGESTUURD EN 
EEN BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING 
WORDT GEGEVEN - VOORZIENING IN CASSA
TIE NIET ONTVANKELIJK, BIJ GEBREK AAN 
BELANG. 

2° HOF VAN ASSISEN - ARREST VAN 
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING - VOORZIENING IN 
CASSATIE DOOR DE BESCHULDIGDE INGE
STELD OVEREENKOMSTIG ART. 373 OF ART. 
296 SV. - TOEZICHT VAN HET HOF. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGE

LING VAN DE PROCEDURE - BEVOEGDHEID. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - REDELIJKE TERMIJN BEDOELD IN DIE 
BEPALING - BEOORDELING VAN DIE TER
MIJN - ONDERZOEKSGERECHT - GEEN 
BEVOEGDHEID. 

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHT 
REGELING VAN DE PROCEDURE - REDE
LIJKE TERMIJN, BEDOELD IN ART. 6.1 EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
BEOORDELING VAN DIE TERMIJN - RAADKA
MER- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING - GEEN BEVOEGDHEID. 

6° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - REDELIJKE TERMIJN BEDOELD IN DIE 
BEPALING - TOEPASSINGSGEBIED VAN DIE 
BEPALING. 

7° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN 
RECHTSPRAAK- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat niet ontvankelijk verklaart het 
hager beroep van een verdachte tegen 
een beschikking van de raadkamer, 
waarbij wordt bevolen dat de stukken 
aan de procureur-generaal zullen wor
den toegestuurd en een beschikking 
tot gevangenneming wordt gegeven, 
nu de kamer van inbeschuldigingstel
Jing zelf moet onderzoeken en onder
zocht heeft of er voldoende gronden 
zijn voor verwijzing naar het vonnisge
recht en of er termen waren om een 
beschikking tot gevangenneming te ge
ven (1). (Artt. 221 tot 239 Sv.) 

2" Op de voorziening in cassatie van de 
beschuldigde tegen het arrest van ver
wijzing naar het hoi van assisen, die 
overeenkomstig art. 373 of art. 296 Sv. 
is ingesteld, doet het Hoi slechts uit
spraak over de schending van de wet
ten inzake de bevoegdheid van de on
derzoeksgerechten en van het hoi van 
assisen en onderzoekt het enkel de 
nietigheden waarvan sprake is in art. 
299 van datzelfde wetboek of die voort
vloeien uit de niet-inachtneming van 
de wetten tot invoering van een debat 
op tegenspraak voor de kamer van in
beschuldigingstelling en tot regeling 
van het taalgebruik voor die kamer (2). 
(Artt. 299 en 416 Sv.) 

3", 4" en 5" Het onderzoeksgerecht dat 
uitspraak doet over de regeling van de 
procedure is niet bevoegd om te oorde
len of de redelijke termijn, bedoeld in 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens, al dan niet in acht zal wor
den genomen door het vonnisgerecht 
waarnaar het een verdachte verwijst. 

6" In zoverre het bepaalt dat een ieder 
recht heeft op de behandeling van zijn 
zaak binnen een redelijke termijn, is 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens toepasselijk op de vonnisge
rechten en niet op de onderzoeksge
rechten, die uitspraak doen over de re
geling van de procedure in strafzaken 
en, als dusdanig, niet beslissen of een 
beschuldiging in strafzaken gegrond is 

So -C~~;~~!!MC:~~!~:~O;-R s:~~~:::' .,__(3_)_. --------------
ZOEKSGERECHT - GEEN ANTWOORD OP DIE (1) Cass., 16 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 556). 

CONCLUSIE - MIDDEL MET BEROEP OP (2) Cass., 11 jan. 1983, A.R. nrs. 7610 en 7674 
SCHENDING VAN ART. 97 GW. - MIDDEL DAT (A.C., 1982-83, nr. 277); zie Cass., 3 okt. 1984, 
FAALT NAAR RECHT. A.R. nr. 3886 (A.C., 1984-85, nr. 90). 

(3) Zie Cass., 9 feb. 1982, A.R. nr. 7153 
1" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be- (A.C., 1981-82, nr. 349) en 22 dec. 1982, A.R. 

lang, is de voorziening tegen het arrest nr. 2677 (ibid., 1982-83, nr. 247). 
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7" Niet ontvankelijk is het middel waar
in enkel schending van rechtspraak 
wordt aangevoerd (4). 

8" In zoverre het zich beroept op schen
ding van art. 97 Gw., faalt naar recht 
het middel ten betoge dat geen ant
woord is gegeven op de voor een on
derzoeksgerecht genomen conclusie, 
nu zodanige grief geen betrekking 
heeft op die grondwettelijke bepaling 
(5). 

(BODDAERT, PIRON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4661) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 september 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

I. Over de voorzieningen van de 
eisers tegen het bestreden arrest, in 
zoverre dat arrest het verzet niet 
ontvankelijk verklaart dat de eisers 
hebben ingesteld tegen de beschik
king d.d. 24 juni 1985 van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik waarbij wordt bevo
len dat de stukken van het onder
zoek en de overige, in artikel 133 
van het Wetboek van Strafvordering 
vermelde stukken onverwijld zou
den worden toegezonden aan de pro
cureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Luik en waarbij tegen de 
eisers een beschikking tot gevan
genneming wordt verleend: 

Overwegende dat, nu de kamer 
van inbeschuldigingstelling na die 
beschikking van de raadkamer zelf 
moest onderzoeken en onderzocht 
heeft of er voldoende gronden wa
ren om de eisers naar het hof van 
assisen te verwijzen en of er geen 
termen waren om tegen hen een be-

(4) Cass., 17 okt, 1979 (A.C., 1979-80, nr. 117); 
zie Cass., 20 mei 1981, A.R. nr. M 290 F 
(ibid., 1980-81, nr. 542). 

(5) Zie voetnoot R.H., Cass., 2 juli 1951 (Bull. 
en Pas., 1951, I, 762). 

schikking tot gevangenneming te 
geven, de bestreden niet-ontvanke
lijkheidsverklaring voor de eisers 
geen belang kon hebben; 

Dat de voorzieningen derhalve 
niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
be lang; 

II. Over de voorziening van eiser 
Boddaert tegen het bestreden arrest, 
in zoverre het eiser naar het hof 
van assisen verwijst wegens moord, 
subsidiair wegens afpersing met de 
omstandigheid dat een doodslag is 
gepleegd hetzij om de afpersing te 
vergemakkelijken, hetzij om de 
straffeloosheid ervan te verzekeren 
en, in samenhang, wegens het zon
der rechtmatige reden dragen van 
een j acht- of sportwapen : 

Overwegende dat het Hof op het 
cassatieberoep van de beschuldigde 
tegen het arrest van verwijzing naar 
het hof van assisen, zowel wanneer 
het is ingesteld overeenkomstig arti
kel 373 van het Wetboek van Straf
vordering als wanneer het is inge
steld overeenkomstig artikel 296 van 
dat wetboek, slechts uitspraak doet 
over de schending van de wetten in
zake de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten en van het hof van 
assisen, en enkel de nietigheden on
derzoekt waarvan sprake is in arti
kel 299 van dat wetboek of die 
voortvloeien uit het niet in acht ne
men van de wetten tot invoering 
van een debat op tegenspraak voor 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling en tot regeling van het taalge
bruik voor die kamer; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het bestreden arrest, onder verwijzing 
naar een arrest d.d. 9 februari 1982 van 
het Hof van Cassatie, vermeldt dat het 
niet de taak is van een onderzoeksge
recht te oordelen of de redelijke termijn 
waarbinnen een verdachte recht heeft op 
behandeling van zijn zaak, in acht geno
men is of zal kunnen worden, 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, zich ten onrechte niet bevoegd heeft 
verklaard om te oordelen over het door 
eiser aangevoerde middel dat hieruit was 
afgeleid dat zijn zaak niet zal worden be-
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handeld binnen een redelijke termijn in 
de zin van artikel 6, lid 1, van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden; de onderzoeksgerechten die de 
verdachte naar het vonnisgerecht verwij
zen, wegens hun aard zelf, bevoegd zijn 
om uitspraak te doen over de vraag of de 
zaak al dan niet binnen een redelijke 
termijn zal kunnen worden behandeld; 
de bevoegdheid van de onderzoeksge
rechten dienaangaande bij analogie kan 
worden afgeleid uit hun bevoegdheid in
zake verjaring van de strafvordering; de 
bevoegdheid van die gerechten om de 
verjaring van de strafvordering vast te 
stellen bij de regeling van de procedure 
nooit is betwist; 

tweede onderdeel, het arrest d.d. 9 fe
bruari 1982 van het Hof waarnaar het 
bestreden arrest verwijst, niet de draag
wijdte heeft die het hof van beroep, ka
mer van inbeschuldigingstelling, eraan 
geeft; dat arrest immers enkel vermeldt 
dat artikel 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden niet van 
toepassing is voor het onderzoeksgerecht 
zelf, 

derde onderdeel, artikel 6 van het Ver
drag zijn betekenis grotendeels verliest 
wanneer, zoals het bestreden arrest doet, 
de beoordeling van de redelijke termijn 
aileen overgelaten wordt aan het vonnis
gerecht: 

W at het eerste en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn ter 
zitting van het hof van beroep, ka
mer van inbeschuldigingstelling, ge
nomen conclusie had betoogd dat er 
geen gronden waren om hem naar 
het vonnisgerecht te verwijzen op 
grond dat « de redelijke termijn » in 
de zin van artikel 6, lid 1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden zou verstreken 
zijn op het ogenblik dat dit gerecht 
van de zaak kennis zou moeten ne
men; 

Overwegende dat het bestrede11 
arrest op die conclusie antwoordt 
dat het niet de taak is van het on
derzoeksgerecht dat, zoals ten deze, 
uitspraak doet over de regeling van 
de procedure en over de verwijzing 
van de verdachte naar het vonnisge-

recht, te oordelen of de redelijke 
termijn waarvan sprake in artikel 6, 
lid 1, al dan niet in acht zal worden 
genomen; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, aldus de beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat artikel 6, lid 1, van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden, in zoverre het bepaalt 
dat een ieder recht heeft op behan
deling van zijn zaak binnen een re
delijke termijn, van toepassing is op 
de vonnisgerechten en niet op de 
onderzoeksgerechten die, zoals ten 
deze, uitspraak doen over de rege
ling van de strafrechtspleging en die 
in dat kader geen uitspraak doen 
over de gegrondheid van een straf
vordering; 

Dat die onderdelen falen naar 
recht; · 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat in dit onderdeel 
enkel de schending van de recht
spraak wordt aangevoerd, zodat het 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat het bestre
den arrest geen van de schendingen 
van de wet bevat en niet lijdt aan 
een van de nietigheden waarvan het 
onderzoek in de huidige stand van 
het geding aan het Hof is opgedra
gen; 

III. Over de voorziening van eiser 
Piron tegen het bestreden arrest, in 
zoverre het eiser naar het hof van 
assisen verwijst wegens moord, sub
sidiair wegens afpersing met de om
standigheid dat doodslag is gepleegd 
hetzij om· de afpersing te vergemak
kelijken, hetzij om de straffeloos
heid ervan te verzekeren, en in sa
menhang, wegens het zonder recht
matige reden dragen van een jacht
of sportwapen : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op de voorziening van eiser Bod
daert blijkt dat het Hof, op het cas
satieberoep van de beschuldigde te-
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gen het arrest van verwijzing naar 
het hof van assisen, zowel wanneer 
het is inges.teld overeenkomstig arti
kel 373 van het Wetboek van Straf
vordering als wanneer het is inge
steld overeenkomstig artikel 296 van 
dat wetboek, slechts uitspraak doet 
over de schending van de wetten in
zake de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten en van het hof van 
assisen, en enkel de nietigheden on
derzoekt waarvan sprake is in arti
kel 299 van dat wetboek of die 
voortvloeien uit het niet in acht ne
men van de wetten tot invoering 
van een debat op tegenspraak voor 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling en tot regeling van het taalge
bruik voor die kamer; 

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

doordat het bestreden arrest niet ant
woordt op eisers conclusie ten betoge dat 
het onderzoeksgerecht dat uitspraak 
moest doen over de verwijzing van een 
verdachte naar het vonnisgerecht, niet 
meer voldeed aan de in het arrest d.d. 22 
december 1982 van het Hof van Cassatie 
opgesomde criteria, daar dit 'arrest enkel 
gold voor de onderzoeksgerechten die 
uitspraak doen in het kader van het toe
zicht op de voorlopige hechtenis : 

Overwegende dat het niet beant
woorden van de door eiser voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
genomen conclusie geen schending 
oplevert van artikel 97 van de 
Grondwet; dat het middel, in zoverre 
het de schending van die grondwet
telijke bepaling aanvoert, faalt naar 
recht; 

Overwegende voor het overige dat 
eiser in zijn conclusie ter zitting van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het hof van beroep had be
toogd dat het onderzoeksgerecht, 
toen het uitspraak moest doen over 
de verwijzing van een verdachte 
naar het vonnisgerecht, artikel 6, lid 
1, van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden diende toe 
te passen en dat er geen redenen 
waren om daarvoor een beroep te 

doen op het arrest d.d. 22 december 
1982 van het Hof van Cassatie, ver
mits dat arrest enkel spreekt van de 
onderzoeksgerechten die toezicht uit
oefenen op de voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest vermeldt (( dat het niet de 
taak van een onderzoeksgerecht is 
te oordelen of de redelijke termijn 
waarbinnen een verdachte recht 
heeft op behandeling van zijn zaak, 
in acht genomen is of kan worden »; 

Dat het aldus eisers conclusie be
antwoordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het bestreden arrest, om te be
slissen dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het hof van beroep niet 
bevoegd is om kennis te nemen van de 
toepassing van artikel 6 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
verwijst naar het arrest d.d. 22 december 
1982 van het Hof, 

terwijl uit het arrest van het Hof en 
de begeleidende noot blijkt dat de onder
zoeksgerechten in de regel niet bevoegd 
zijn uitspraak te doen over de gegrond
heid van een strafvervolging; uit die zin
snede, en meer bepaald uit de woorden 
« in de regel », kan worden afgeleid dat 
andere dan de vonnisgerechten artikel 6 
van dat Verdrag mogen toepassen en 
met name de onderzoeksgerechten die 
uitspraak doen buiten het kader van hun 
toezicht op de voorlopige hechtenis, zoals 
bij de uitspraak over de verwijzing van 
een verdachte naar het vonnisgerecht : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest niet verwij st naar een arrest 
van het Hof van 22 december 1982, 
maar naar een arrest van 9 februari 
1982; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende voor het overige dat 
het middel, nu het enkel de schen
ding van de rechtspraak aanvoert, 
niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
miskenning van het recht van verdedi
ging, 
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doordat het bestreden arrest beslist 
dat de rechtsdag zal worden bepaald op 
de zitting van het hof van assisen van de 
provincie Luik, die gewijd zal zijn aan 
het onderzoek van het dossier van de 
doodslag op Therese Hameleers, wegens 
welk misdrijf eiser Piron bij arrest van 5 
juni 1985 in beschuldiging is gesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest ei
sers conclusie dienaangaande niet beant
woordt; 

tweede onderdeel, een dergelijke 
rechtsdagbepaling zowel het recht van 
verdediging, zoals eiser in zijn conclusie 
had uiteengezet, als artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden schendt; 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat het middel kri

tiek oefent op een beslissing die in 
de huidige stand van het geding niet 
aan de beoordeling van het Hof kan 
worden onderworpen; dat het der
halve niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat het bestre
den arrest geen van de schendingen 
van de wet bevat en aan geen van 
de nietigheden lijdt waarvan het on
derzoek in de huidige stand van het 
geding aan het Hof is opgedragen; 

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

13 november 1985 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. J. Hen
ry, P. Moureau en E. Biar, Luik. 

Nr. 168 

2" KAMER - 13 november 1985 

1° UITLEVERING - EUROPEES VERDRAG 

RECHTEN VAN· DE MENS, ART. 5.1 - GEEN 
TOEPASSING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
5.3 - BEPALING ZONDER VERBAND MET UIT
LEVERING. 

3° UITLEVERING - BESCHIKKING VAN 

UITVOERBAARVERKLARING - AARD. 

4° UITLEVERING - BESCHIKKING VAN 

UITVOERBAARVERKLARING - HOGER BE
ROEP - WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 
ART. 203, § 3 - BEPALING ZONDER VERBAND 
MET RET HOGER BEROEP TEGEN DIE BE
SCHIKKING. 

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

UITLEVERING- BESCHIKKING VAN UITVOER
BAARVERKLARING - WETBOEK VAN STRAF
VORDERING, ART. 203, § 3 - BEPALING ZON
DER VERBAND MET RET HOGER BEROEP 
TEGEN DIE BESCHIKKING. 

6° UITLEVERING VREEMDELING IN 
HECHTENIS OP GROND VAN EEN BUITEN
LANDS BEVEL TOT AANHOUDING, DAT UIT
VOERBAAR VERKLAARD EN AAN DF BETROK
KENE BETEKEND IS - BELGISCHE RECHTS
COLLEGES NIET BEVOEGD OM INVRIJHEID
STELLING TE BEVELEN. 

7° UITLEVERING - VREEMDELING VOOR

LOPIG AANGEHOUDEN MET RET OOG OP UIT
LEVERING - HOGER BEROEP TEGEN DE BE
SCHIKKING WAARBIJ RET VERZOEK TOT 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING WORDT 
VERWORPEN - DOOR DE BUITENLANDSE 
RECHTERLIJKE OVERHEID VERLEEND BEVEL 
TOT AANHOUDING UITVOERBAAR VER
KLAARD - HOGER BEROEP ZONDER REDEN 
VAN BESTAAN. 

8° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

UITLEVERING - VREEMDELING VOORLOPIG 
AANGEHOUDEN MET RET OOG OP UITLEVE
RING - HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIK
KING WAARBIJ RET VERZOEK TOT VOORLOPI
GE INVRIJHEIDSTELLING WORDT VERWOR
PEN - DOOR DE BUITENLANDSE RECHTER
LIJKE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT AAN
HOUDING UITVOERBAAR VERKLAARD - HO
GER BEROEP ZONDER BESTAANSREDEN. 

1° en 2o Art. 5.3 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens is niet toepasselijk 
op degene tegen wie een uitleverings
procedure hangende is en die van zijn 
vrijheid is beroofd, als bedoe"d in lid 1, 
f, van datzelfde artikel. 



350 HOF VAN CASSATIE Nr. 168 

3" De beschikking waarbij de raadkamer 
een buitenlands bevel tot aanhouding 
met het oog op uitlevering uitvoerbaar 
verklaart, is weliswaar een jurisdictio
nele handeling maar geen vonnis over 
de zaak zelve (1). 

4" en 5" Art. 203, § 3, Sv., dat enkel be
trekking heeft op het hager beroep te
gen vonnissen van de politierechtbank 
en de correctionele rechtbank, houdt 
geen verband met het hager beroep te
gen de beschikking waarbij de raadka
mer een buitenlands bevel tot aanhou
ding met het oog op uitlevering uit
voerbaar verklaart. 

6" De Belgische rechtscolleges zijn niet 
bevoegd om de invrijheidstelling te be
velen van een vreemdeling, die in 
hechtenis is krachtens een buitenlands 
bevel tot aanhouding, dat naar beho
ren uitvoerbaar is verklaard en aan de 
betrokkene is betekend (2). (Art. 3 Uit
Ieveringswet.) 

7" en 8" Wanneer het bevel tot aanhou
ding, dat door een buitenlandse ge
rechtelijke overheid is verleend ten 
laste van een voorlopig aangehouden 
vreemdeling wiens uitlevering is ge
vraagd, uitvoerbaar is verklaard, heeft 
het hager beroep van die vreemdeling 
tegen de beschikking van de raadka
mer, waarbij zijn verzoek tot voorlopi
ge invrijheidstelling werd verworpen, 
geen bestaansreden meer (3). (Artt. 3 
en 5 Uitleveringswet.) 

(ATEMBINA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4662) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 september 1985 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling 
gewezen; 

(1) Zie Cass., 23 maart 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 797), reden op biz. 805, 2e kol.; zie 
ook voetnoot 1 bij Cass., 22 juli 1960 
(ibid., 1960, I, 1263). 

(2) Cass., 29 sept. 1982, A.R. nr. 2573 
(A.C., 1982-83, nr. 77). 

(3) Zie Cass., 11 sept. 1984, A.R. nr. 9002 
(A.C., 1984-85, nr 30). 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5, lid 3, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, 203, § 3, van het Wetboek van 
Strafvordering, 7 en 128 van de Grand
wet, 

doordat het arrest het hager beroep 
ontvankelijk, maar het op artikel 5 van 
de wet van 15 maart 1874 gegronde ver
zoek zonder voorwerp verklaart, daar 
het door de Zwitserse overheid verleende 
bevel tot aanhouding overeenkomstig ar
tikel 3 van de wet van 15 maart 1874 uit
voerbaar was verklaard, waardoor, naar 
vaste rechtspraak, de uitvoerende macht 
aileen bevoegd is om uitspraak te doen 
over de invrijheidstelling van de be
klaagde, 

terwijl de beschikking van de raadka
mer van 5 september 1985, waarbij het 
door de Zwitserse overheid verleende be
vel tot aanhouding uitvoerbaar werd ver
klaard steeds vatbaar was voor hoger 
beroep; daartegen trouwens reeds op 6 
september hager beroep is ingesteld en 
dat het hager beroep zelf en de appelter
mijn de tenuitvoerlegging van het vonnis 
ingevolge artikel 203, § 3, van het Wet
hoek van Strafvordering schorst, zodat 
het arrest niet kon oordelen dat een op 
artikel 5 van de wet van 15 maart 1874 
gegrond verzoek daardoor zonder voor
werp was geraakt; de kamer van inbe
schuldigingstelling dientengevolge de 
grondslag van dat verzoek had dienen te 
onderzoeken en aan eiser de voorlopige 
invrijheidstelling had moeten toestaan 
waarop hij recht heeft in de gevallen 
waarin een Belg hetzelfde voorrecht ge
niet en dit onder dezelfde voorwaarden : 

Overwegende dat het middel niet 
zegt in welk opzicht het arrest de 
artikelen 7 en 128 van de Grondwet 
schendt; dat het middel, in zoverre 
het schending aanvoert van die 
grondwetsbepaling, wegens vaag
heid niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 5, lid 3, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den toepasselijk is op een ieder die 
gearresteerd is of gevangen wordt 
gehouden overeenkomstig lid 1, c, 
van dit artikel; dat het niet toepas
selijk is op iemand tegen wie een 
uitleveringsprocedure hangende is 
en die van zijn vrijheid is beroofd, 
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als bedoeld in lid 1, f, van ditzelfde 
artikel; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
beschikking waarbij de raadkamer 
een buitenlands bevel tot aanhou
ding met het oog op uitlevering uit
voerbaar verklaart, hoewel zij een 
handeling van rechtsmacht is, geen 
vonnis over de zaak zelf is; dat arti
kel 203, § 3, van het Wetboek van 
Strafvordering, dat enkel betrekking 
heeft op het hager beroep tegen de 
vonnissen van de politierechtbanken 
en de correctionele rechtbanken, 
geen verband houdt met het hager 
beroep tegen zodanige beschikking; 

Dat het middel, in zoverre het 
schending aanvoert van de artikelen 
5, lid 3, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den en 203, § 3, van het Wetboek 
van Strafvordering, faalt naar recbt; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat ei
ser gevangen wordt gehouden 
krachtens een op 19 augustus 1985 
door de eerste procureur van het 
kanton « Basel-Stad » verleend bevel 
tot aanhouding, dat overeenkomstig 
artikel 3 van de Uitleveringswet van 
15 maart 1874 rechtsgeldig uitvoer
baar en behoorlijk betekend werd; 

Dat eiser aldus ter beschikking 
staat van de uitvoerende macht en 
dat zij aileen, nadat zij het advies 
heeft ingewonnen van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, kan beslis
sen of eiser al dan niet moet wor
den uitgeleverd aan het gerecht van 
het land dat om zijn uitlevering ver
zoekt; 

Dat de rechterlijke macht niet be
voegd is om de door eiser gevraagde 
voorlopige invrijheidstelling toe te 
staan; 

Dat het middel in dat opzicht faalt 
naar recht; 

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. 

13 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
M. Dubois en E. Degrez, Brussel. 

Nr. 169 

2' KAMER - 13 november 1985 

UITLEVERING - UITLEVERINGSWET, ART. 
5, TWEEDE LID - VERPLICHTING OM BINNEN 
DRIE WEKEN, TE REKENEN VAN Z!JN AAN
HOUD!NG, AAN DE VREEMDELING MEDEDE
LING TE DOEN VAN HET BUITENLANDS BE
VEL TOT AANHOUD!NG - DRAAGW!JDTE. 

De verplichting om aan de vreemdeling, 
die zich in voorlopige hechtenis be
vindt met het oog op uitlevering, bin
nen drie weken na zijn aanhouding 
mededeling te doen van het door de 
bevoegde buitenlandse overheid ver
leende bevel tot aanhouding is nageko
men, als die vreemdeling binnen die 
termijn en in een taal die hij verstaat, 
kennis heeft gekregen van de redenen 
van zijn aanhouding; niet vereist is dat 
de vreemdeling, binnen diezeHde ter
mijn, een volledige vertaling krijgt van 
het buitenlands bevel tot aanhouding. 
(Art. 5, tweede lid, Uitleveringswet.) 

(ATEMB!NA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4663) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5, lid 2 en 4, van 
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het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 97 van de Grondwet en 5, 
tweede lid, van de wet van 15 maart 1974 
op de uitleveringen, 

doordat het arrest het hager beroep 
ontvankelijk doch het verzoek niet ge
grond verklaart omdat de op 5 septem
ber 1985 gewezen beschikking tot uit
voerbaarverklaring die de titel opleverde 
voor eisers hechtenis, in het Frans was 
gesteld en hem in die taal, welke hij ver
staat, en binnen de bij artikel 56 van de 
wet van 15 maart 1874 gestelde termijn 
was betekend, 

terwijl, eerste onderdeel, die titel van 
de hechtenis die is gesteld en betekend 
in een taal die eiser verstaat, hem niet 
op de hoogte brengt van de redenen van 
zijn arrestatie en van de tegen hem inge
brachte beschuldigingen, maar zich be
perkt tot de vaststelling dat eiser ver
dacht wordt van oplichting en dat het 
bevel tot aanhouding voor de raadkamer 
mondeling is vertaald; het arrest derhal
ve niet wettig met redenen is omkleed, 
nu het niet antwoordt op eisers conclusie 
ten betoge dat hij was gearresteerd en 
gevangengehouden in strijd met artikel 
5, lid 2, van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, en dat hij niet in 
een taal die hij verstaat en binnen de 
door artikel 5, tweede lid, van de wet 
van 15 maart 1874 voorgeschreven ter
mijn van drie weken mededeling had 
ontvangen van de redenen van zijn ar
restatie; 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de door eiser bij conclusie 
aangevoerde middelen ten betoge dat 
zijn recht van verdediging is miskend 
doordat de verdediging in onwetendheid 
werd gelaten omtrent de redenen van ei
sers arrestatie die werd gelast in een 
aanhoudingsbevel, gesteld in een taal die 
hij niet verstaat; zij tevens onmogelijk 
de voorwaarden kon nagaan die vereist 
zijn voor de ten laste gelegde feiten en 
waaraan het buitenlandse bevel tot aan
houding noodzakelijkerwijze moet vol
doen: 

Overwegende dat artikel 5, lid 1, f, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden bepaalt dat 
een persoon tegen wie een uitleve
ringsprocedure hangende is, van 
zijn vrijheid mag worden beroofd 
langs wettelijke weg; dat volgens lid 

2 iedere gearresteerde onverwijld en 
in een taal die hij verstaat, op de 
hoogte moet worden gebracht van 
de redenen van zijn arrestatie en 
van aile beschuldigingen welke te
gen hem zijn ingebracht; dat vol
gens lid 4 een ieder die door arres
tatie of gevangenhouding van zijn 
vrijheid is beroofd, het recht heeft 
voorziening te vragen bij de rechter 
opdat deze op korte termijn beslist 
over de wettigheid van zijn gevan
genhouding en zijn invrijheidstel
ling beveelt, indien de gevangenhou
ding onrechtmatig is; 

Overwegende dat, enerzijds, uit de 
gedingstukken blijkt dat eiser, om 
wiens uitlevering is verzocht, op 18 
augustus 1985 van zijn vrijheid is 
beroofd ingevolge een voorlopig be
vel tot aanhouding dat tegen hem 
op dezelfde dag door de onderzoeks
rechter te Brussel was verleend 
overeenkomstig artikel 5 van de wet 
van 15 maart 1874 op de uitleverin
gen; dat het aanhoudingsbevel dat 
in het Frans was gesteld, een taal 
die eiser verstaat, hem is vertoond 
bij zijn aanhouding en dat hem 
daarvan afschrift is gelaten; dat 
daarin met name staat dat de Zwit
serse regering heeft verzocht om de 
aanhouding van eiser wegens op
lichting, welk misdrijf vermeld 
wordt in artikel 1 van voormelde 
wet van 15 maart 1874 en in het tus
sen Zwitserland en Belgie gesloten 
uitleveringsverdrag; 

Dat eiser overeenkomstig artikel 
5, vijfde lid, van de wet van 15 
maart 1874 in de gelegenheid is ge
steld om zijn voorlopige invrijheid
stelling te verzoeken bij aan de 
raadkamer voorgelegd verzoek
schrift; dat hij van die mogelijkheid 
gebruik heeft gemaakt; 

Overwegende, anderzijds, dat ei
ser op 5 september 1985, dus binnen 
de door artikel 5, tweede lid, van die 
wet voorgeschreven termijn van 
drie weken te rekenen van zijn aan
houding, betekening heeft ontvan
gen van het door de eerste procu
reur van het kanton Basel-Stad 
verleende aanhoudingsbevel, alsook 
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van de ·door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel gewezen beschikking waar
bij dat bevel uitvoerbaar werd ver
klaard; 

Dat hij door die betekening in het 
Frans bevestiging heeft gekregen 
van de gronden van zijn vrijheidsbe
roving die hem reeds bij de aanhou
ding ter kennis waren gebracht; 

Dat bovendien uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser op 13 septem
ber 1985 een vollediger door een 
beedigd vertaler in het Frans opge
maakte vertaling van het buiten
landse aanhoudingsbevel heeft ont
vangen; 

Overwegende dat uit het geheel 
van die consideransen kan worden 
afgeleid dat het arrest noch artikel 
5, lid 2 en 4, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den noch artikel 5, tweede lid, van 
de wet van 15 maart 1874 op de uit
leveringen schendt; dat het middel, 
in zoverre het de schending van die 
wettelijke bepalingen aanvoert, niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest met de vermelding « dat 
de verplichting om iedere gearres
teerde onverwijld en in een taal die 
hij verstaat, op de hoogte te bren
gen van de redenen van zijn arres
tatie en van aile beschuldigingen 
welke tegen hem zijn ingebracht ... 
is nagekomen », antwoordt op de in 
het middel aangegeven conclusie 
van eiser door ze tegen te spreken; 
dat het middel in zoverre feitelijke 
grondslag mist; 

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

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

13 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
M. Dubois en E. Degrez, Brussel. 
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3• KAMER - 13 november 1985 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
PROTOCOL NOPENS DE RECHTSPOSITIE VAN 
INTERNATIONALE MILITAIRE HOOFDKW AR
TIEREN, INGESTELD UIT HOOFDE VAN HET 
NOORD-ATLANTISCH VERDRAG - PERSO
NEELSSTATUUT. 

Art. 7.2 van het Protocol van Parijs no
pens de rechtspositie van internatio
nale militaire hoofdkwartieren, inge
steld uit hoofde van het Noord-Atlan
tisch Verdrag, goedgekeurd bij de 
wet 5 maart 1954, legt binnen de 
S.H.A.P.E. het bestaan vast van bur
gerpersoneel met een internationaal 
statuut, dat uit onderdanen van de 
Staat van verblijf kan zijn samenge
steld. 

(DEVOS T. « SUPREME HEADQUARTERS ALLIED 
POWERS EUROPE • (S.H.AP.E.), BELGISCHE 

STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIGING) 

ARREST ( vertalinlf) 

(A.R. nr. 7130) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1983 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door de tweede verweerder tegen 
het cassatieberoep opgeworpen en hier
uit afgeleid dat het cassatieberoep, wat 
hem betreft, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is : 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen « dat niet 
wordt betwist dat mevr. Devos voor 
N.A.T.O. is aangeworven en daarna 
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voor S.H.A.P.E., zonder enige tus
senkomst van de Belgische Staat, 
dat zij uitsluitend voor die twee in
stellingen heeft gewerkt », vaststelt 
<< dat de Belgische Staat noch de lei
ding heeft van, noch burgerlijk aan
sprakelijk is voor S.H.A.P.E. » en 
derhalve beslist dat de tweede ver
weerder buiten de zaak dient te 
worden gesteld; 

Overwegende dat tegen die beslis
sing geen enkel middel wordt aan
gevoerd; 

Overwegende dat ook als het cas
satieberoep tegen de eerste verweer
der wordt aangenomen, de beslis
sing van het arrest over de rechts
vordering van eiseres tegen de twee
de verweerder daardoor op generlei 
wijze wordt be'invloed; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 14, 15 van de ge
coiirdineerde wetten betreffende de ar
beidsovereenkomst voor bedienden, 1, 9, 
inzonderheid § 4, 11 van de Overeen
komst tussen het Koninkrijk Belgie en 
het Alaemeen Hoofdkwartier van de Ge
allieerde Strijdkrach~en in Europa inza
ke de bijzondere voorwaarden voor de 
vestiging en het functioneren van dit 
hoofdkwartier op het grondgebied van 
het Koninkrijk Belgie, ondertekend te 
Brussel op 12 mei 1967 en goedgekeurd 
bij de wet van 22 januari 1970, enig arti
kel, en voor zoveel nodig van genoemd 
enig artikel, uit de schending van de ar
tikelen 2, 3, 7 van het Protocol nopens de 
rechtspositie van internationale hoofd
kwartieren, ingesteld uit hoofde van het 
Noord-Atlantisch Verdrag, ondertekend 
te Parijs op 28 augustus 1952 en goedge
keurd bij de wet van 5 maart 1954, enig 
artikel, en voor zoveel nodig van ge
noemd enig artikel, en uit de schending 
van de artikelen I, IX, inzonderheid § 4, 
van de Overeenkomst tussen de bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten 
Staten, betreffende de rechtpositie van 
hun krijgsmachten, ondertekend te Lan
den op 19 juni 1951 en goedgekeurd bij 
de wet van 9 januari 1953, enig artikel, 
en, voor zoveel nodig, van genoemd enig 
artikel, en van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat, nate hebben vastgesteld << dat 
uit de verschillende verdragen, overeen
komsten, reglementen en protocollen die 
het statuut regelen van de personen die 
zowel door N.A.T.O. als door S.H.A.P.E. 
of door enig ander gelijkwaardig hoofd
kwartier worden tewerkgesteld, blijkt 
dat die personen tot een van de volgende 
categorieen kunnen behoren : a) de 
"krijgsmacht ", dat wil zeggen het mili
tair personeel van een van de verdrag
sluitende partijen van N.A.T.O. dat zich 
ter uitvoering van een dienstopdracht op 
het grondgebied van een andere verdrag
sluitende partij bevindt (Verdrag van 
Landen van 19 juni 1951, art. I, 1, a, en 
Protocol van Parijs van 28 augustus 
1952, art. III, 1, a); b) de "civiele dienst ", 
dat wil zeggen, wat S.H.A.P.E. betreft, 
het burgerpersoneel "( ... ) met uitzonde
ring van onderdanen van de Staat van 
verblijf, of personen die aldaar hun ver
blijfplaats plegen te hebben, indien dit 
personeel verbonden is aan het geallie
erd hoofdkwartier en in dienst is bij een 
der strijdkrachten van een staat welke 
partij is bij het Noord-Atlantisch Ver
drag, of valt onder een zodanige catego
rie van burgerpersoneel in dienst van 
het geallieerd hoofdkwartier als zal wor
den vastgesteld door de Noord-Atlan
tische Raad " (Protocol van Parijs, arti
kel III, 1, a); c) de "gezinsleden ", dat wil 
zeggen de echtgenoot van een lid van 
een krijgsmacht of van een civiele dienst 
als supra omschreven, of kinderen die 
van hem of haar afhankelijk zijn voor 
hun onderhoud (Protocol van Parijs, arti
kel III, 1, c); cl} de " internationale 
functionarissen ", bedoeld in artikel III, 
1, b), (ii), van het Protocol van Parijs en 
oak in artikel III, c, van hetzelfde Proto
col, te weten " personen die door de ver
tegenwoordigers van verschillende Sta
ten of door een instelling die in hun 
naam optreedt krachtens een overeen
komst tussen Staten en onder toezicht 
van de ene of de andere, gelast zijn om, 
onder bijzondere juridische regels, op 
voortdurende en uitsluitende wijze 
functies uit te oefenen in het belang van 
het geheel van de bewuste Staten" ( ... ); 
e) het " plaatselijk personeel " dat voor
ziet in de plaatselijke behoeften aan bur
gerlijke arbeidskrachten, waarvan spra
ke zowel in artikel IX, 4, van het 
Verdrag van Landen als in artikel 11 van 
de Overeenkomst Belgie-S.H.A.P.E. van 
12 mei 1967, dat wordt aangeworven met 
de hulp en door tussenkomst van de ar
beidsbureaus van de bewuste Staat, te 
weten ten deze door tussenkomst van 
het Ministerie van Landsverdediging, m 
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de arbeids- en tewerkstellingsvoorwaar
den, in het bijzonder lonen en toelagen, 
alsmede de veiligheidsvoorschriften voor 
de genoemde werknemers worden be
paald in overeenstemming met die van 
de wetgeving welke van kracht is in de 
Staat van verblijf en nu deze bij een 
krijgsmacht of bij een civiele dienst te
werkgestelde burgerlijke arbeidskrach
ten in geen geval worden beschouwd als 
leden van deze krijgsmacht of deze civie
le dienst; dat aldus enkel het plaatselijk 
personeel onderworpen is aan het so
ciaal statuut van de Staat waarvan hij 
onderdaan is en waar de civiele dienst of 
de krijgsmacht is gevestigd waarvan hij 
de plaatselijke behoeften voldoet •, het 
arrest beslist dat eiseres « niet kan wor
den beschouwd : a) als behorende tot de 
categorie "krijgsmachten "; b) en even
min als een lid van de " civiele dienst " 
wegens haar nationaliteit, nu inboorlin
gen niet tot deze categorie kunnen beho
ren; c) noch als een " gezinslid "; dat zij 
overigens niet voldoet aan de voorwaar
den om tot de categorie " plaatselijk per
soneel " te behoren • aangezien zij niet 
is aangeworven door tussenkomst van de 
arbeidsbureaus van het Koninkrijk Bel
gie; « dat uit de verschillende overgeleg
de stukken integendeel blijkt: a) dat in 
de akte van aanwerving zelf uitdrukke
lijk wordt bepaald dat (eiseres) het sta
tuut krijgt van lid van de "international 
staff "; b) dat zij haar hele loopbaan lang 
belastingvrijstelling heeft genoten, welk 
voordeel haar vanaf haar indienstneming 
is verleend (brief van 19 oktober 1967), 
en dat niet wordt verleend aan de werk
nemers die in dienst zijn genomen om in 
de plaatselijke behoeften aan arbeids
krachten te voorzien; c) dat haar in
dienstneming en de regels die haar 
functie bij S.H.A.P.E. hebben beheerst, 
precies overeenkomen met de vereisten 
opgesomd in het eerste deel van het re
glement voor het burgerpersoneel van de 
N.A.T.O., dat ook van toepassing is op 
S.H.A.P.E., en waarin het preciese sta
tuut van de internationale functionaris
sen wordt vastgelegd (zie de artikelen 2, 
3, 6, 8, 9 en volgende, hoofdstuk XIV en 
bijlage IX); d) dat zij de twee voorwaar
den heeft vervuld die gesteld zijn voor 
het administratief personeel met interna
tionaal C-statuut, als omschreven in § 4 
van de noot C.M. 5.4.10, goedgekeurd bij 
de beslissing van de Raad van de 
N.A.T.O. van 10 februari 1954, met na
me: 1" permanente administratieve af
fectatie bij een internationale militaire 
generale staf waarop het Protocol van 
Parijs van 28 februari 1952 van toepas-

sing is; 2" bezoldigd worden overeen
komstig de N.A.T.O.-weddeschalen; dat 
derhalve dient te worden vastgesteld dat 
de oorspronkelijke vordering, die steunt 
op de toepassing van de Belgische wetge
ving betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, niet gegrond is, nu de 
betrekkingen tussen de partijen buiten 
het toepassingsgebied van het nationaal 
recht vallen •, 

terwijl, enerzijds, het Protocol van Pa
rijs nopens de rechtspositie van interna
tionale hoofdkwartieren slechts drie ca
tegorieen .personen onderscheidt die een 
internationaal statuut hebben, te weten : 
1" het militair personeel of « krijgs
macht • [artikel 3.1 (a)]; 2" het burger
personeel dat behoort tot de « civiele 
dienst • [artikel 3.1 (b)]; 3" « de gezinsle
den •, met name de echtgenoot en de 
kinderen die afhankelijk zijn voor hun 
onderhoud van een lid van de krijgs
macht of van de civiele dienst; artikel 3.1 
(b) van datzelfde protocol bepaalt: « on
der " civiele dienst" wordt verstaan het 
burgerpersoneel, met uitzondering van 
staatloze personen of onderdanen van 
een Staat welke niet partij is bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag, of onderdanen 
van de Staat van verblijf, of personen 
die aldaar hun verblijfplaats plegen te 
hebben, indien dit personeel : (i) verbon
den is aan het geallieerd hoofdkwartier 
en in dienst is bij een der strijdkrachten 
van een Staat welke partij is bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag, of (ii) valt on
der een zodanige categorie van burger
personeel in dienst van het geallieerd 
hoofdkwartier als zal worden vastgesteld 
door de Noord-Atlantjsche Raad •; noch 
in het Protocol van Parijs, noch in het 
Verdrag van Londen van 19 juni 1951, 
noch in de Overeenkomst tussen het Ko
ninkrijk Belgie en S.H.A.P.E., afgezien 
van die categorieen personeel, sprake is 
van burgerlijke internationale function
arissen die onderdanen van de Staat van 
verblijf kunnen zijn; anderzijds, de Bel
gische wet betreffende de arbeidsover
eenkom~;t voor bedienden van toepassing 
is op elke arbeidsbetrekking die in Bel
gie is ontstaan en er wordt uitgevoerd en 
die niet onderworpen is aan een wette
lijk of internationaal statuut (artikelen 3, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
en 1 van de gecoordineerde wetten be
treffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden); in artikel 11 van de Overeen
komst tussen het Koninkrijk Belgie en 
S.H.A.P.E. wordt dat beginsel vastgelegd 
met betrekking tot de burgerlijke ar
beidskrachten die zijn aangeworven om 
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te voorzien in plaatselijke behoeften van 
een krijgsmacht of een civiele dienst; 
zulks ook geldt voor artikel IX.4 van het 
Verdrag van Landen waarin het statuut 
van deze arbeidskrachten wordt om
schreven; daaruit volgt dat het arrest, nu 
het vaststelt dat eiseres een Belgische 
onderdaan was en geen lid van een 
krijgsmacht, niet wettig heeft kunnen 
beslissen: 1" dat eiseres een internatio
nale burgerlijke functionaris was, terwijl 
het enige burgerlijk personeel van 
S.H.A.P.E. dat ingevolge het Protocol van 
Parijs en de andere in het middel aange
voerde internationale verdragen een in
tei>nationaal statuut heeft, bestaat uit !e
den van de • civiele dienst » die geen 
onderdanen mogen zijn van de Staat van 
verblijf - ten deze Belgie - en dat 
S.H.A.P.E. derhalve niet bevoegd is om 
op geldige wijze een internationaal sta
tuut te verlenen aan een bediende die, 
zoals eiseres, de nationaliteit heeft van 
de Staat op wiens grondgebied zij haar 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
moet uitvoeren (schending van aile in 
het middel aangewezen bepalingen en 
inzonderheid van artikel 3.1 van het Pro
tocol van Parijs van 28 augustus 1952); 
2" dat de Belgische wet betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
niet van toepassing was op eiseres, ter
wijl die wet toepasselijk was op de ar
beidsverhouding tussen haar en 
S.H.A.P.E. aangezien die verhouding niet 
regelmatig aan een wettelijk of interna
tionaal statuut was onderworpen (schen
ding van aile in het middel aangewezen 
bepalingen en inzonderheid van de arti
kelen 3, inzonderheid eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 14 en 15 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de ar
beidsovereenkomst voor bedienden) : 

Overwegende dat artikel 2 van het 
protocol nopens de rechtspositie van 
internationale hoofdkwartieren inge
steld uit hoofde van het Noord-At
lantisch Verdrag bepaalt dat, behou
dens de volgende bepalingen van dit 
protocol, het verdrag tussen de bij 
het Noord-Atlantisch Verdrag aange
sloten Staten betreffende de rechts-, 
positie van hun krijgsmachten met 
name van toepassing is op het mili
taire en burgerpersoneel van de ge-j 
allieerde hoofdkwartieren op het in 
het gebied van het Noord-Atlantisch 
Verdrag gelegen grondgebied van 
een Staat welke partij is bij dit pro
tocol, en hun gezinsleden, begrepen 

in de omschrijving in de alinea's (a), 
(b) en (c) van § 1 van artikel 3 van 
dit protocol; dat laatstgenoemd arti
kel, enkel met betrekking tot de toe
passing van voornoemd verdrag op 
een geallieerd hoofdkwartier, de be
tekenis omschrijft van de uitdruk
kingen « krijgsmacht », « civiele 
dienst » en << gezinslid » waar zij ook 
in dit verdrag mogen voorkomen; 
dat naar luid van artikel 3.1 (b) on
der << civiele dienst » wordt ver
staan : het burgerpersoneel, met uit
zondering van staatloze personen of 
onderdanen van een Staat welke 
niet partij is bij het Noord-Atlan
tisch Verdrag, of onderdanen van de 
Staat van verblijf, of personen die 
aldaar hun verblijfplaats plegen 
te hebben, indien dit personeel: 
(i) verbonden is aan het geallieerd 
hoofdkwartier en in dienst is bij een 
der strijdkrachten van een Staat 
welke partij is bij het Noord-Atlan
tisch Verdrag, of (ii) valt onder een 
zodanige categorie van burgerper
soneel in dienst van het geallieerd 
hoofdkwartier als zal worden vast
gesteld door de Noord-Atlantische 
Raad »; 

Overwegende dat artikel 7.1 van 
het protocol bepaalt dat, onder voor
behoud van de bepalingen in deze 
paragraaf, de vrijstelling van belas
ting krachtens artikel X van voor
noemd verdrag verleend met name 
aan leden van een civiele dienst met 
betrekking tot hun salarissen en 
emolumenten ten aanzien van het 
personeel van een geallieerd hoofd
kwartier als omschreven in § 1, (b) 
(i) van artikel 3 van toepassing is; 
dat artikel 7.2 van hetzelfde protocol 
de vrijstelling van belasting, die 
kenmerkend is voor de internatio
nale functionarissen, uitbreidt tot de 
bedienden van een geallieerd hoofd
kwartier behorende tot de catego
rieen vastgesteld door de Noord-At
lantische Raad met betrekking tot 
de salarissen en emolumenten die 
hun in die hoedanigheid worden uit
betaald door het geallieerd hoofd
kwartier; dat, enerzijds, uit samenle
zing van die bepaling en van artikel 
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3.1.(b) (ii) van het protocol, en ook 
uit de opzet ervan, blijkt dat die be
paling aile personen beoogt beho
rende tot de door de Noord-Atlanti
sche Raad vastgestelde categorieen 
burgerpersoneel dat tewerkgesteld 
is door een geallieerd hoofdkwartier, 
zonder met name het burgerperso
neel uit te sluiten dat onderdaan is 
van de Staat van verblijf; dat, ander
zijds, uit het onderling verband tus
sen voornoemd artikel 7.2 en artikel 
19 van het Verdrag nopens de 
rechtspositie van de Noord-Atlan
tische-Verdrags Organisatie, van de 
nationale vertegenwoordigers bij 
haar organen en van haar interna
tionale organen, ondertekend te Ot
tawa op 20 september 1951 en goed
gekeurd bij de wet van 1 februari 
1955, dat de categorieen bedienden 
van een geallieerd hoofdkwartier op 
wie artikel 7.2 van het protocol van 
toepassing is, overeenkomen met 
die van de internationale functio
narissen van de N.A.T.O., bedoeld in 
artikel 17 van dat verdrag, waarvan 
het statuut van internationaal bur
gerpersoneel, zoals het arrest vast
stelt zonder dienaangaande te wor
den bekritiseerd, bij het reglement 
van het burgerpersoneel van de 
Noord-Atlantische Verdrags Organi
satie, dat op S.H.A.P.E. toepasselijk 
is, wordt geregeld; 

Dat artikel 7.2 van het Protocol 
van Parijs derhalve het bestaan bin
nen S.H.A.P.E. vastlegt van leden 
van het burgerpersoneel met een in
ternationaal statuut, die onderdanen 
van de Staat van verblijf kunnen 
zijn; 

Overwegende dat de Overeen
komst tussen het Koninkrijk Belgie 
en het Algemeen Hoofdkwartier van 
de Geallieerde Strijdkrachten in Eu
rope inzake de bijzondere voorwaar
den voor de vestiging en het func
tioneren van dit hoofdkwartier op 
het grondgebied van het Koninkrijk 
Belgie, bevestigt dat er binnen 
S.H.A.P.E. ander internationaal bur
gerpersoneel bestaat dan de leden 
van de civiele dienst die geen onder
daan van de Staat van verblijf kun-

nen zijn; dat artikel 1, 5, b, immers 
bepaalt dat in deze overeenkomst 
« Leden van S.H.A.P.E. » met name 
betekent « de leden van het burger
personeel, onderdanen van een 
Staat die partij is bij het Noord-At
lantisch Verdrag (i) ... (ii) die beho
ren tot categorieen van het burger
personeel in dienst van S.H.A.P.E. 
als vastgesteld door de Noord-Atlan
tische Raad »; dat die bepaling de 
onderdanen van de Staat van ver
blijf die tot de voornoemde catego
rieen van het burgerpersoneel beho
ren, van de leden van S.H.A.P.E. 
niet uitsluit; dat artikel 11 van de 
Overeenkomst een onderscheid 
maakt tussen dat internationaal 
burgerpersoneel en het burgerper
soneel aangewezen in artikel IX.4 
van het Verdrag van Landen, dat 
wil zeggen het personeel dat, om in 
de plaatselijke behoeften aan 
burgerlijke arbeidskrachten van 
S.H.A.P.E. te voorzien, met de hulp 
en door tussenkomst van de bevoeg
de Belgische diensten is aangewor
ven, en dat als dusdanig onder toe
passing valt van de Belgische wetge
ving betreffende de arbeidsovereen
komsten en dat niet het statuut van 
internationaal functionaris bezit; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het arrest, door de 
in het middel aangewezen overwe
gingen en vaststellingen, zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat de omstandigheid dat het ar
rest bij vergissing verwijst « naar 
artikel III; 1, b, (ii) van het Protocol 
van Parijs en naar artikel III, c, van 
,hetzelfde protocol » om het bestaan 
te verantwoorden van andere inter
nationale functionarissen dan die 
welke zijn bedoeld in de uitdruk
king « civiele dienst », de wettelijk
heid van die beslissing hoegenaamd 
niet bei:nvloedt; 

Dat het middel, zoals de eerste 
verweerder betoogt, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 639, 640, 
641, 642, 643, 644, 807, 1042 van het Ge-

---T' --



358 HOF VAN CASSATIE Nr. 170 

rechtelijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest beslist dat de nieu
we vordering, die eiseres in hoger be
roep op grond van artikel 807 van het 
Gerechtelijk W etboek heeft ingesteld, 
niet ontvankelijk is op grond « dat een 
nieuwe vordering op grond van artikel 
807 van het Gerechtelijk Wetboek slechts 
ontvankelijk is op voorwaarde dat zij tot 
de bevoegdheid behoort van het gerecht 
waarvoor de zaak aanhangig is », dat ten 
deze de nieuwe vordering « gegrond is 
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, zodat zij tot de bevoegdheid van de 
rechtbank van eerste aanleg behoort, nu 
de arbeidsgerechten enkel bevoegd zijn 
om de geschillen opgesomd in artikel 578 
van het Gerechtelijk Wetboek te beslech
ten », 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter 
die bevoegd is om kennis te nemen van 
de voor hem aanhangig gemaakte oor
spronkelijke vordering, altijd bevoegd is 
om kennis te nemen van elke nieuwe 
vordering die voor hem overeenkomstig 
de vereisten van artikel 807 van het Ge
rechtelijk Wetboek wordt ingesteld, welk 
artikel enkel bepaalt dat de nieuwe vor
dering wordt ingesteld bij op tegen- · 
spraak genomen conclusies en dat zij be
rust op een feit of akte in de dagvaar
ding aangevoerd; daaruit volgt dat het 
arrest, door te beslissen dat de nieuwe 
vordering die eisres op grond van artikel 
807 van het Gerechtelijk Wetboek heeft 
ingesteld, niet ontvankelijk was op grond 
dat zij niet tot de volstrekte bevoegdheid 
van de arbeidsgerechten behoorde, arti
kel 807 van het Gerechtelijk Wetboek en 
de overige in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt; 

tweede onderdeel, subsidiair, ener
zijds, de nieuwe vordering die, zelfs in 
hoger beroep, bij op tegenspraak geno
men conclusies wordt ingesteld, ontvan
kelijk is op voorwaarde dat zij berust op 
een feit of akte in de gedinginleidende 
dagvaarding aangevoerd (artikelen 807 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek), 
anderzijds, de appelrechter, wanneer een 
exceptie van onbevoegdheid is aanhan
gig gemaakt, daarover beslist en de zaak 
naar het bevoegd gerecht verwijst als hij 
oordeelt dat zij gegrond is (artikel 643 
van het Gerechtelijk Wetboek), zonder 
dat hij uit zijn onbevoegdheid aileen kan 
afleiden dat de litigieuze vordering niet 
ontvankelijk is (artikelen 639 tot 644 van 
het Gerechtelijk Wetboek); daaruit volgt 
dat het arrest, nu het beslist dat het ar
beidshof niet bevoegd was om kennis te 

nemen van de nieuwe vordering die eise
res op grond van artikel 807 van het Ge
rechtelijk Wetboek heeft ingesteld, niet 
wettig kon beslissen dat die vordering 
niet ontvankelijk was enkel op grond 
van de onbevoegdheid van het hof om 
ervan kennis te nemen (schending van 
aile in het middel aangewezen bepalin
gen en inzonderheid van artikel 807 van 
het Gerechtelijk Wetboek), maar integen
deel de vordering naar de bevoegde rech
ter moest verwijzen (schending van de in 
het middel aangewezen bepalingen en 
inzonderheid van artikel 643 van het Ge
rechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 807 van het Gerechtelijk Wet
hoek een vordering die voor de rech
ter aanhangig is, uitgebreid of ge
wijzigd kan worden indien de nieu
we op tegenspraak genomen conclu
sies berusten op een feit of akte in 
de dagvaarding aangevoerd, zelfs in
dien hun juridische omschrijving 
verschillend is; 

Overwegende dat het arrest, door 
in het middel niet weergegeven 
overwegingen, stelt dat eiseres haar 
nieuwe vordering wil steunen op de 
aansprakelijkheid buiten overeen
komst van S.H.A.P.E., dat wil zeg
gen op artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek, en vaststelt dat « de 
nieuwe vordering, bij het instellen 
van de rechtsvordering, niet in de 
dagvaard_ing voorkwam; dat de oor
spronkelijke vordering uitsluitend 
gegrond was op het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den tussen de partijen »; dat het ar
rest aldus, zonder dienaangaande te 
worden bekritiseerd, oordeelt dat de 
nieuwe vordering niet berustte op 
een feit of akte in de dagvaarding 
aangevoerd; 

Oat de in het middel aangevoerde 
grieven, ook al waren zij gegrond, 
niet tot vernietiging kunnen leiden, 
nu de beslissing door de voormelde 
overwegingen naar recht is verant
woord; 

Oat het middel bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de verwer
ping van het cassatieberoep de vor
dering tot bindendverklaring van 



.·· .......•. ~ r r .-::c-.. --

Nr. 171 HOF VAN CASSATIE 359 

het arrest gericht tegen de tweede 
verweerder doelloos maakt; 

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

13 november 1985 - a• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont, Van Ommeslaghe en De 
Bruyn. 

Nr. 171 

1 • KAMER - 14 november 1985 

1° LENING- LENING VAN EEN GELDSOM
EIS TOT TERUGGAVE- BEWIJSLAST. 

2° BEWIJS - LENING VAN EEN GELDSOM -
EIS TOT TERUGGAVE - BEWIJSLAST. 

1" en 2" Hij die de uitvoering vordert van 
de verbintenis tot teruggave van een 
geldsom, die hij beweert als lening te 
hebben overhandigd, moet het bestaan 
van een Jeenovereenkomst bewiJzen. 
Het bewijs van het overhandigen van 
het bedrag kan niet volstaan om het 
bestaan van een dergeliJk contract te 
bewijzen (1). (Art. 1315 B.W.) 

(IMBISCUSO, POUSSART J. T. POUSSART J.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7223) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315 en, voor zo
veel nodig, 2279 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, dat vaststelt dat de 
rechtsvordering van verweerder tegen de 
eisers strekt tot terugbetaling van een in 
september 1977 aan eiseres uitgeleend 
bedrag van 150.000 frank vermeerderd 
met 44.796 frank en de gerechtelijke in
terest, omdat verweerder dat bedrag bij 
een administratiekantoor heeft geleend 
en zelf die lening moest terugbetalen en 
eiseres tijdens de door de eerste rechter 
bevolen persoonlijke verschijning heeft 
erkend een bedrag van 150.000 frank als 
gift te hebben ontvangen, de eisers ver
oordeelt om aan verweerder het bedrag 
van 194.796 frank alsmede de gerechte
lijke interest en de kosten van de beide 
instanties te betalen, op grand : • dat de 
(eisers) zich ten deze niet naar behoren 
kunnen beroepen op artikel 2279 van het 
Burgerlijk Wetboek ( ... ); dat in die om
standigheden (eiseres) "eiseres op excep
tie" is geworden (artikel 1315, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek) en het 
bestaan moest aantonen van de rechts
grond waarop volgens haar de over
handiging van het betwiste bedrag be
rustte ( ... ); dat zij derhalve diende te 
begrijpen dat de schenker een gift heeft 
willen doen, hetgeen nooit wordt ver
moed; ( ... ) dat dit bewijs niet is geleverd 
en de (eisers) ze1fs niet trachten het te 
leveren, 

terwijl hij die de uitvoering van een 
verbintenis vordert het bestaan daarvan 
moet bewijzen; uit de enkele omstandig
heid dat een partij de materiiHe overhan
diging van een geldsom erkent en 
daarbij zegt dat het om een gift gaat, de
gene die, met een beroep op de hoeda
nigheid van uitlener, de terugbetaling 
van dat bedrag vordert, niet ontslaat van 
de verplichting om het bewijs te leveren 
van het bestaan en van de voorwaarden 
van het leencontract, en zulks zelfs als 
degene tegen wie de rechtsvordering is 
gericht geen aanspraak kan maken op 
de bescherming van artikel 2279 van het 
Burgerlijk Wetboek, omdat de geldsom 
niet gei:ndividualiseerd is; artikel 1315, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 
slechts wordt toegepast wanneer de 
schuldeiser het bestaan van zijn schuld
vordering heeft bewezen en de schulde
naar beweert bevrijd te zijn; bijgevolg 
het arrest dat, zonder vast te stellen dat 

-----------------~ verweerder het bewijs had geleverd van 

(1) Zie Cass., 26 april 1968 (A.C., 1968, 1080). 
het leencontract waarvan de eisers het 
bestaan ontkenden, uit de enkele om-
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standigheid dat eiseres, die zich niet kon 
beroepen op artikel 2279 van het Burger
lijk Wetboek, had erkend het bedrag van 
150.000 frank te hebben ontvangen als 
gift, afleidt dat zij « eiseres op exceptie • 
was geworden in de zin van artikel 1315, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
en dat zij het bestaan moest aantonen 
van de rechtsgrond waarop volgens haar 
de overhandiging van het bedrag berust
te, en dat, daar de eisers dat bewijs niet 
hebben geleverd, hen veroordeelt om aan 
verweerder de som van 194.796 frank te 
betalen, de regels betreffende de bewijs
last in burgerlijke zaken miskent 
(schending van artikel 1315 van bet Bur
gerlijk Wetboek) en aan de niet-fuepasse
lijkheid van artikel 2279 van bet Burger
lijk Wetboek een gevolg toekent dat ze 
niet heeft (schending, voor zoveel nodig, 
van artikel 2279 van bet Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat, boewel uit bet 
arrest blijkt dat door de gerecbte
lijke bekentenis van eiseres bet be
wijs is geleverd dat verweerder baar 
bet bedrag van 150.000 frank beeft 
overbandigd, daarentegen uit de 
vermeldingen van bet arrest niet 
blijkt dat verweerder, die betoogde 
dat bedrag als lening te bebben 
overhandigd en die daarvan de te
rugbetaling in boofdsom en interest 
vorderde, bet bestaan van een der
gelijk leencontract heeft bewezen; 

Overwegende dat bij die de uit
voering van een verbintenis vordert. 
bet bestaan daarvan moet bewijzen; 

Oat bet middel, in zoverre bet de 
schending van artikel 1315 van bet· 
Burgerlijk Wetboek aanvoert, ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be-· 
streden arrest in zoverre bet de ei-, 
sers veroordeelt om aan verweerder 

1 

het bedrag van 194.796 frank alsme
de de gerechtelijke interest en de 
kosten van de beide instanties te be
talen; beveelt dat van dit arrest mel-· 
ding zal worden gemaakt op de kant· 
van bet gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 

beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

14 november 1985- 1' kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Bosly - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Draps en Gerard. 

Nr. 172 

1' KAMER - 14 november 1985 

WATERS - ART. 1 WET VAN 10 JUNI 1977 
HOUDENDE REGELING VAN DE SCHADELOOS
STELLING VOOR SCHADE VEROORZAAKT 
DOOR HET WINNEN EN POMPEN VAN GROND
WATER - SCHADE BOVENGRONDS TOEGE
BRACHT AAN ONROERENDE GOEDEREN - BE
GRIP. 

Art. 1 van de wet van 10 juni 1977 hou
dende regeling van de schadeloosstel
ling voor schade veroorzaakt door het 
winnen en pompen van grondwater, 
dat een stelsel van objectieve aanspra
kelijkheid invoert voor de schade die 
bovengronds aan onroerende goederen 
wordt toegebracht door de daling van 
het grondwaterpeil, is toepasselijk op 
vijvers, die bovengronds gelegen on
roerende goederen zijn. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER WATERLEIDIN
GEN C.V. T. BAILLY, DESCAMPS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7308) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 28 september 1983 in 
boger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1 van de wet van 10 j a
nuari 1977 houdende regeling van de 
schadeloosstelling voor schade veroor-
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zaakt door het winnen en het pompen 
van grondwater, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de rechtsvorde
ring van de verweerders strekte tot ver
oordeling van eiseres om, op grand van 
artikel 1 van voormelde wet vah 10 ja
nuari 1977, de schade te vergoeden die, 
volgens de verweerders, door de pomp
werkzaamheden van eiseres is veroor
zaakt ten gevolge van de drooglegging 
van vijf vijvers die water kregen van 
zichtbare of niet zichtbare waterbronnen, 
beslist dat, in tegenstelling met hetgeen 
eiseres betoogde, een dergelijke schade 
viel onder de toepassing van artikel 1 
van voormelde wet van 10 januari 1977, 
en zijn beslissing doet steunen, ener
zijds, op de overweging dat die wet voor
ziet in de schadeloosstelling voor de 
schade die bovengronds aan de onroe
rende goederen wordt aangebracht dat 
de vijvers bovengronds gelegen onroe
rende goederen zijn en dat de tekst van 
de wet ze niet uitsluit, en, anderzijds, op 
de overwegingen van de eerste rechter, 
onder meer op de overweging dat artikel 
1 van voormelde wet ook betrekking 
heeft op de schade die aan bestaande 
grondwaterwinningen van meer dan 
10 m' per dag wordt veroorzaakt en dat 
ten deze de vijvers water kregen van een 
zichtbare bran met een debiet van 46 m' 
per dag en van een niet zichtbare inter
ne bran met een debiet van 155 m' per 
dag, 

terwijl, eerste onderdeel, de in artikel 
1 van voormelde wet van 10 januari 1977 
bedoelde onroerende goederen de gebou
wen, de grand en de beplantingen, en 
derhalve ten deze, de bodem en de oe
vers van de vijvers omvatten maar niet 
het water van de vijvers, dat een water
laag is en niet onder de toepassing valt 
van dit artikel 1, waaruit volgt dat het 
bestreden vonnis, door te beslissen dat 
de daling van het waterpeil of de droog
legging van een vijver een schade was 
waarop artikel 1 van voormelde wet van 
10 januari 1977 van toepassing was, die 
wetsbepaling schendt; 

tweede onderdeel, zichtbare bronnen 
en niet zichtbare interne bronnen niet 
kunnen worden beschouwd als grondwa
terwinningen in de zin van artikel 1 van 
voormelde wet van 10 januari 1977 die 
een kunstmatige installatie voor grond
waterwinning moeten omvatten, waaruit. 
volgt dat het bestreden vonnis, door met 
verwijzing naar de motivering van de 
eerste rechter te beslissen dat de daling 
van het waterpeil en de drooglegging 

van de vijvers van de verweerders onder 
de toepassing van artikel 1 van voormel
de wet van 10 januari 1977 vielen, op 
grand dat het ging om vijvers die water 
kregen van een zichtbare bran en van 
een niet zichtbare interne bran met een 
debiet van meer dan 10 m' per dag, bo
venvermelde wetsbepaling schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 1 van de 

wet van 10 januari 1977- houdende 
regeling van de schadeloosstelling 
voor schade veroorzaakt door het 
winnen en pompen van grondwater, 
in tegenstelling met hetgeen in het 
middel wordt betoogd, niet de ver
goeding op het oog heeft van de 
schade die enkel aan de gebouwen, 
aan de grond en aan de beplantin
gen wordt veroorzaakt, maar uit
drukkelijk van toepassing is op de 
schade die bovengronds aan alle on
roerende goederen, grond en beplan
tingen inbegrepen, wordt toege
bracht; 

Overwegende dat het middel, op 
grond van een restrictieve uitleg
ging van dat artikel, onderscheid 
maakt, wat de wetsbepaling niet 
doet, tussen de bodem en de oevers 
van een vijver en de waterlaag van 
die vijver welke, volgens eiser, niet 
onder de toepassing van de wet valt; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door te beslissen « dat de 
wet voorziet in de schadeloosstelling 
voor de schade die bovengronds aan 
onroerende goederen wordt aange
bracht; dat de vijvers bovengronds 
gelegen onroerende goederen zijn; 
dat de tekst zelf ze niet uitsluit », 
zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres aan het 
bestreden vonnis verwijt dat het de 
zichtbare en niet zichtbare interne 
bronnen waarvan de vijvers water 
kregen, beschouwt als waterwinnin
gen bedoeld in artikel 1 van de wet 
van 10 januari 1977; 
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Overwegende dat het bestreden 
vonnis, zoals uit het antwoord op 
het eerste onderdeel blijkt, zijn be
slissing naar recht verantwoordt 
door te oordelen dat de vijvers bo
vengrondse onroerende goederen 
zijn waarop die wet van toepassing 
is; 

Dat dit onderdeel, dat een ten 
overvloede gegeven grand van het 
bestreden vonnis bekritiseert, bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

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

14 november 1985 - 1• kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Bayart en Dassesse. 

Nr. 173 

1" KAMER- 14 november 1985 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- INKOMSTENBELASTINGEN - ART. 4 K.B. 

NR. 23 VAN 23 MEl 1967, DAT ART. 263 W.I.B. 
VERVANGT EN WAARBIJ EEN BUITENGEWONE 
AANSLAGTERMIJN WORDT VASTGESTELD -
BEPALING NIET CONFORM DE MACHTIGINGS
WET. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN

SLAG- TERMIJNEN- ART. 4 K.B. VAN 23 MEl 
1967, DAT ART. 263 W.I.B. VERVANGT EN WAAR
BIJ EEN BUITENGEWONE AANSLAGTERMIJN 
WORDT VASTGESTELD - BEPALING NIET 
CONFORM DE MACHTIGINGSWET. 

1 • en 2" Art. 4 K.B. nr. 23 van 23 mei 
1967, genomen ter uitvoering van art. 
2, § 5, van de wet van 31 maart 1967 

tot toekenning van bepaalde machten 
aan de Koning ten einde de economi
sche heropleving, de bespoediging van 
de regionale reconversie en de stabili
satie van het begrotingsevenwicht te 
verzekeren, en dat art. 263 W:LB. door 
een nieuwe bepaling vervangt, is niet 
conform de machtigingswet in zoverre 
het een buitengewone aanslagtermijn 
vaststelt t.a. v. belastingplichtigen voor 
wie die tot dan toe niet gold (1). 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 681 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 110 van de Grand
wet, 2, § 5, van de wet van 31 maart 1967 
tot toekenning van bepaalde machten 
aan de Koning ten einde de economische 
heropleving, de bespoediging van de re
gionale reconversie en de stabilisatie van 
bet begrotingsevenwicht te verzekeren 
en 4 van bet koninklijk besluit nr. 23 
van 23 mei 1967 tot wijziging van bet 
W etboek van de lnkomstenbelastingen, 
ten einde een juistere inning van die be
lastingen te verzekeren, 

doordat bet arrest beslist dat artikel 4 
van bet koninklijk besluit van 23 mei 
1967, ter uitvoering van artikel 2, § 5, 
van de wet op de bijzondere machten 
van 31 maart 1967 en tot wijziging van 
artikel 263, eerste lid, van bet W etboek 
van de Inkomstenbelastingen (W.I.B.) 
door uitbreiding van de toepassing van 
de in dit artikel bedoelde bijzondere aan
slagtermijn tot gevallen waarvan vroeger 
geen sprake was, niet door bet hof van 
beroep kan worden toegepast, op grond 
dat voormelde bepaling van bet konink
lijk besluit van 23 mei 1967 geen wette
lijke grond vindt noch in de volmacht
wet, noch in de Grondwet zelf, en dat de 
volmachtwet, die de Koning toestaat 

(1) De wettelijke bepaling, die toepasselijk 
is op het aan het Hof voorgelegde geval en 
waarvan wordt beslist dat ze niet conform de 
machtigingswet is, is niet meer van kracht, nu 
art. 263 W.I.B. andermaal is vervangen door 
art. 57 van de wet van 5 jan. 1976 betreffende 
de budgettaire voorstellen 1975-1976. 
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« om maatregelen te treffen met het oog 
op een juistere heffing van de belastin
gen , - welke bepaling zelf zo moet 
worden uitgelegd dat zij in overeenstem
ming is met artikel 110 van de Grondwet 
- daardoor aan de Koning niet de 
macht heeft willen verlenen om nieuwe 
belastingen te heffen, het bedrag en de 
grondslag van de bestaande belastingen 
te verhogen of nog belastingen te heffen 
na het verstrijken van de in de vigeren
de wetten bepaalde belastingtermijnen, 
wanneer die verlenging niet onontbeer
lijk is om de administratie in staat te 
stellen haar controle en heffing te ver
richten, 

terwijl artikel 4 van het koninklijk be
sluit nr. 23 van 23 mei 1967 volkomen 
strookt, eerste onderdeel, met artikel 110 
van de Grondwet, daar het geenszins 
een « belasting ten behoeve van de Staat 
invoert "• in de zin van die grondwetsbe
paling; 

tweede onderdeel, met artikel 2, § 5, 
van de volmachtwet van 31 maart 1967 
op de basis waarvan het is genomen, nu 
die wettelijke regel zelf zo dient te wor
den uitgelegd dat hij niet strijdig is met 
de voormelde grondwetsbepaling, daar 
die bepaling van bedoeld koninklijk be
sluit door de bijzondere aanslagtermijn 
van artikel 163 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen nader te bepalen 
en te verlengen, niet enkel aileen de 
grenzen niet te buiten gaat van de vol
machtwet, die de Koning toestaat maat
regelen te treffen met het oog op een 
juistere heffing van de belasting, maar 
integendeel een maatregel treft die, 
enerzijds, uit zijn aard zelf, onder de 
maatregelen valt die kunnen worden op
gedragen aan de Koning zonder dat arti
kel 110 van de Grondwet wordt geschon
den en die, anderzijds, noodzakelijk is 
voor de efficiente verwezenlijking van de 
welbepaalde oogmerken van de 
volmachtwet, zoals zij in de voorberei
ding van die wet zijn uiteengezet : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat, bij een gerechtelijk onder
zoek tegen de directeurs van de 
Bank Lambert, stukken in beslag 
zijn genomen waaruit blijkt dat 
Emilie Menier, weduwe Falleur, die 
op 14 augustus 1979 is overleden 
en van wie verweerster de enige 
erfgename is, door die bank haar 
effectendepositorekening bij een 
Luxemburgse dochtermaatschappij 
deed beheren; 

Overwegende dat de administratie 
der belastingen aldus in het bezit is 
gekomen van de staat per jaar en 
per categorie van de inkomsten die 
op de rekening van de rechtsvoor
ganger van verweerster zijn ge
boekt, en op die basis per 7 decem
ber 1976 een belastingsupplement 
over de dienstjaren 1971 tot 1973 ten 
kohiere heeft gebracht; 

Overwegende dat die aanvullende 
belasting ten kohiere is gebracht 
met toepassing van artikel 263, eer
ste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen naar de ten de
ze toepasselijke tekst, zoals hij is 
vastgesteld bij artikel 4 van het 
koninklijk besluit nr. 23 van 23 mei 
1967 tot wijziging van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen, ten 
einde een juistere inning van die be
lastingen te verzekeren, ter uitvoe
ring van artikel 2, § 5, van de wet 
van 31 maart 1967 tot toekenning 
van bepaalde machten aan de Ko
ning ten einde de economische her
opleving, de bespoediging van de re
gionale reconversie en de stabilisa
tie van het begrotingsevenwicht te 
verzekeren; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 2, § 5, 
van de wet van 31 maart 1967 be
paalt dat de Koning maatregelen 
kan treffen met het oog op een juis
tere heffing van de belasting; dat, 
krachtens artikel 3 van die wet, de 
besluiten getroffen krachtens de aan 
de Koning toegekende machten, de 
vigerende wettelijke bepalingen 
kunnen opheffen, aanvullen, wijzi
gen of vervangen; 

Overwegende dat uit de voorberei
ding van de wet van 31 maart 1976 
blijkt dat het oogmerk van de bij ar
tikel 2, § 5, van die wet aan de Ko
ning verleende machten is de belas
tingontduiking te bestrijden met de 
bestaande wettelijke maatregelen, 
door deze desnoods aan ' te passen 
om ze doeltreffender te maken en 
een betere medewerking met de 
rechterlijke instanties tot stand te 
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brengen, terwijl tevens sommige 
voorschriften betreffende het initia
tief tot en de toepassingsvoorwaar
den van de penale bestraffing van 
de ontduiking herzien worden; 

Overwegende dat noch de tekst 
van die wet, noch de voorbereiding 
ervan nader preciseren welke mach
ten door die wet aan de Koning zijn 
toegekend; 

Overwegende dat artikel 4 van het 
koninklijk besluit nr. 23 van 23 mei 
1967, ter uitvoering van artikel 2, 
§ 5, van de wet van 31 maart 1967, 
artikel 263, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
vervangt en aan de administratie 
het recht verleent om, wanneer een 
rechtsvordering uitwijst dat de be
lastbare inkomsten niet zijn aange
geven of dat ze zijn bewimpeld in 
een der vijf jaren v66r dat van het 
instellen van de vordering, zelfs na 
het verstrijken van de termijn van 
artikel 259 een nieuwe aanslag te 
vestigen op grond van die inkom
sten; 

Overwegende dat artikel 263, eer
ste lid, van het W etboek van de In
komstenbelastingen in zijn vroegere 
redactie bepaalde dat de aanslagter
mijnen enkel weder opengesteld 
kunnen worden voor de rechtsvorde
ring waarvan het voorwerp het be
staan van inkomsten be'invloedt en 
enkel ten aanzien van de gedingvoe
rende partijen; 

Overwegende dat de nieuwe wets
bepaling, die in het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen bij artikel 4 
van voormeld koninklijk besluit 
nr. 23 is ingevoegd, de administratie 
toestaat, wanneer een rechtsvorde
ring, ongeacht het voorwerp ervan, 
uitwijst dat belastbare inkomsten 
niet zijn aangegeven of dat ze ver
heeld zijn, op grond van die inkom
sten, ten laste van iedere belasting
plichtige, zonder onderscheid, een 
nieuwe aanslag te vestigen, zelfs na 
het verstrijken van de termijn van 
artikel 259; dat zij dus het toepas
singsgebied van artikel 263 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen uitbreidt; 

Overwegende dat de Koning, door 
artikel 263 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen te vervangen 
door een nieuwe wettelijke bepaling, 
waarbij een buitengewone aanslag
termijn wordt vastgesteld ten aan
zien van belastingplichtigen die 
daaraan niet waren onderworpen, 
de hem bij artikel 2, § 5, van de wet 
van 31 maart 1967 toegekende 
macht heeft overschreden; 

Overwegen!le dat het arrest, door 
te beslissen dat de betwiste bepaling 
van het litigieuze koninklijk besluit 
geen rechtsgeldige grondslag vindt 
in de volmachtwet, zijn beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerster tegen dit onder
dee! opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
het zonder belang is : 

Overwegende dat het eerste on
derdeel van het middel, waarin 
schending wordt aangevoerd van ar
tikel 110 van de Grondwet, een ten 
overvloede gegeven reden van het 
arrest bekritiseert; dat het dus niet 
ontvankelijk is; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

14 november 1985- 1" kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Kreit - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Kirkpatrick. 
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Nr. 174 

1" KAMER - 14 november 1985 

INKOMSTENBELASTINGEN - VERVOL

GINGEN, UITVOERING, VOORRECHTEN- ART. 
299BIS, § 3, W.l.B. - VERPLICHTING TOT IN
HOUDING EN STORTING OPGELEGD AAN DE
GENE DIE EEN BEROEP DOET OP EEN NIET 
GEREGISTREERDE AANNEMER - VEREISTEN. 

De verplichting, opgelegd bij art. 299bis, 
§ 3, W.l.B. aan degene die een beroep 
doet op een niet geregistreerde aanne-· 
mer voor de uitvoering van een in § 1 
van die wetsbepaling bedoelde werk
zaamheid, om een percentage van het 
door hem verschuldigde bedrag in te 
houden en te storten aan een aange: 
wezen ambtenaar, is niet afhankelijk 
van de voorwaarde dat de niet geregis
treerde aannemer of zijn onderaanne
mers in Belgie belasting verschuldigd 
kunnen zijn. 

{PLATROBEL N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 688 F) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 299bis, inzonderheid 
§§ 1, 3, 4 en 5, van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen, ingevoegd bij ar
tikel 59 van de wet van 4 augustus 1978 
tot economische herorientering, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eiseres, die zich bezighoudt 
met plafonnering en bedekkingen, aan 
de Engelse vennootschap Magroft Ltd. 
grate werken heeft toevertrouwd als be
doeld in de lijst van het koninklijk be
sluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering 
van voormeld artikel 299bis; dat die En
gelse vennootschap niet als aannemer 
was geregistreerd voor de toepassing 
van dit artikel; dat eiseres van elke beta
ling aan die medecontractant geen 15 
percent heeft ingehouden en aan de fis
cus heeft gestort, zoals bij artikel 299bis 
§ 3, is voorgeschreven; dat verweerder ei~ 
seres heeft verzocht om 15 percent van 

het totaal van de gedurende de periode 
van 18 december 1979 tot 19 september 
1980 aan de Engelse vennootschap be
taalde bedragen te storten, namelijk 
1.699.125 frank, en daarbij heeft gezegd 
dat als het bedrag binnen veertien dagen 
zou worden betaald de boete ten belope 
van het verschuldigde bedrag tot 391.373 
frank zou worden herleid; dat eiseres 
dan het bedrag van 1.699.125 frank heeft 
gestort, maar tegen de ingekohierde ad
ministratieve boete heeft gereclameerd· 
dat bij de beroepen beslissing de di~ 
recteur de boete tot 342.000 frank heeft 
herleid, en zonder te ontkennen dat zo
als eiseres bij conclusie betoogde, de' En
gelse vennootschap, die geen enkele vas
te inrichting in Belgie had, in Belgie 
geen belastingen verschuldigd was, het 
beroep van eiseres in verband met die 
boete verwerpt, hoofdzakelijk op grand 
« d:=tt, noch de wet (van 4 augustus 1978, 
artlkel 59), noch de parlementaire voor
bereiding voor de toepassing van de wet 
als voorwaarde stellen dat de niet geregis
treerde onderneming in Belgie al dan 
niet belastingen verschuldigd is; de tekst 
algemeen is en van toepassing is op " de
gene die ... "; dat bovendien het niet ver
schuldigd zijn van belastingen voorzien 
is, daar het koninklijk besluit van 5 okto
ber 1978 de terugbetaling regelt (artikel 
24, aanvraag om teruggave); dat door die 
stelling (van eiseres, volgens welke "het 
verschuldigd zijn van belastingen in Bel
gie een echte onderstelling van de wet 
is ") bij te treden, uit het oog verloren 
wordt dat de gestorte inhouding (artikel 
59, § 4, laatste lid, van de wet van 4 au
gustus 1978) "eveneens mag worden aan
gewend tot aanzuivering van fiscale 
schuldvorderingen van buitenlandse oar
sprang ... "; dat het koninklijk besluit tot 
uitvoering onder meer van artikel 299bis 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen bepaalt dat de registratie onder 
andere wordt verleend op voorwaarde 
indien het een natuurlijke persoon be~ 
treft, gevestigd te zijn in Belgie of in een 
Lid-Staat van de Europese Gemeen
schappen; indien het een rechtspersoon 
betreft, opgericht te zijn in overeenstem
ming met de Belgische wetgeving of met 
die van een andere Lid-Staat van de Ge
meenschappen en zijn maatschappelijke 
zetel, zijn voornaamse inrichting of zijn 
zetel van bestuur of beheer binnen die 
gemeenschappen te hebben; dat derhalve 
de registratie had kunnen worden aange
vraagd door een Engelse vennootschap; 
dat degene die met een buiten!andse 
vennootschap handelt, toepassmg moet 
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maken van de wet die duidelijk is en 
geen uitlegging nodig heeft », 

terwijl § 3 van artikel 299bis, waarin 
wordt bepaald dat van de aan een niet 
geregistreerde aannemer betaalde bedra
gen 15 percent moet worden ingehouden 
en aan de fiscus moet worden gestort en 
waarin wordt voorzien .in een adminis
tratieve boete als er geen inhouding 
plaatsheeft, moet worden uitgelegd in 
het licht van § 1 van hetzelfde artikel, 
volgens hetwelk « een ieder die voor de 
uitvoering van de door de Koning be
paalde werkzaamheden een beroep doet 
op iemand die niet geregistreerd is als 
aannemer voor de toepassing van dit ar
tikel ... hoofdelijk aansprakelijk is voor 
de betaling van de belastingschulden van 
zijn medecontractant », tot 35 percent 
van de totale prijs van het werk; dat, tot 
zekerheid van de betaling van de belas
tingschulden van de niet geregistreerde 
medecontractant en van de hoofdelijke 
aansprakelijkheid van degene die een 
beroep doet op een dergelijke medecon
tractant, § 3 degene die « een beroep 
doet op een niet geregistreerde medecon
tractant » verplicht « van het bedrag dat 
hij aan zijn medecontractant verschul
digd is 15 percent in te houden en (aan 
de fiscus) te storten bij iedere betaling 
die hij doet » aan de medecontractant; 
volgens dezelfde paragraaf, « de aldus 
gestorte bedragen in voorkomend geval 
in mindering worden gebracht van het 
bedrag waarvoor (degene die een beroep 
doet op een niet geregistreerde medecon
tractant) aansprakelijk is verklaard over
eenkomstig § 1; die bedragen voorts wor
den « aangewend tot betaling van de 
belastingschulden: 1" van de (niet gere
gistreerde) medecontractant op wiens 
schuldvordering dat bedrag werd inge
houden; 2" van de onderaannemers van 
de in 1 • bedoelde persoon » of van hen 
die werknemers ter beschikking stellen 
van die persoon (§ 4); het ingehouden be
drag, als het niet aldus wordt aange
wend, aan de niet geregistreerde mede
contractant wordt terugbetaald volgens 
de door de Koning bepaalde modaliteiten 
(§ 5); aldus uit de bedoeling van de wet 
blijkt dat de inhouding van 15 percent 
(en bijgevolg, de administratieve boete in 
geval van niet-inhouding) niet van t~e
passing zijn wanneer de niet geregls
treerde medecontractant een buitenland
se vennootschap is die in Belgie geen 
belastingen moet betalen en die geen be
roep doet op onderaannemers of koppel
hazen die in Belgie belastingen zouden 

moeten betalen; weliswaar, volgens § 4 
van artikel 299bis, het bedrag van de in
houdingen eveneens mag worden aange
wend « tot aanzuivering van buitenland
se belastingschuldvorderingen wanneer 
de bijstand voor de invordering gevraagd 
wordt in het raam van een internatio
nale overeenkomst »; die bepaling echter 
geenszins impliceert dat de inhouding 
verplicht is als de niet geregistreerde 
medecontractant een buitenlandse ven
nootschap is die enkel in het buitenland 
belastingen moet betalen; de bij artikel 
299bis ingevoerde regeling vanzelfspre
kend niet tot doel heeft de invordering 
van de buitenlandse belastingen te ver
zekeren· dus enkel in de gevallen waarin 
de inho~ding van toepassing is (hetgeen, 
om de reeds vermelde redenen onderstelt 
dat de niet geregistreerde medecontrac
tant in Belgie belastingen moet betalen) 
de bij paragraaf 4 bedoelde aanwending 
tot aanzuivering van buitenlandse belas
tingen kan plaatshebben; bovendien de 
aanwending van de afhouding tot aanzui
vering van buitenlandse belastingen niet 
mogelijk is voor de belastingen die door 
een Britse vennootschap aan het Vere
nigd Koninkrijk verschuldigd zijn, daar 
de Belgisch-Britse Overeenkomst tot 
voorkoming van dubbele belasting niet 
voorziet in een bijstand voor de invorde
ring; daaruit volgt dat het arrest, door de 
aan eiseres opgelegde administratieve 
boete geldig te verklaren, zonder vast te 
stellen dat de niet geregistreerde Engel
se vennootschap in Belgie enige belas
ting had moeten betalen of een beroep 
ha,d gedaan op onderaannemers of op 
koppelbazen die in Belgie belastingen 
moesten betalen, niet naar recht is ver
antwoord: 

Overwegende dat artikel 299bis 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen, ingevoegd bij artikel 59 
van de wet van 4 augustus 1978, in 
§ 3 luidt : « Degene die een beroep 
doet op een niet geregistreerde me
decontractant voor de uitvoering 
van een in § 1 bedoelde werkzaam
heid is verplicht bij iedere betaling 
die hij aan die medecontractant 
doet, 15 percent van het door hem 
verschuldigde bedrag, exclusief be
lasting over de toegevoegde waarde, 
in te houden en te storten bij de 
door de Koning aan te wijzen amb
tenaar volgens de door Hem te be-
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palen modaliteiten. De aldus gestor
te bedragen worden in voorkomend 
geval in mindering gebracht van het 
bedrag waarvoor hij met toepassing 
van § 1 aansprakelijk wordt ge
steld », en in § 4: « Ret gestorte be
drag mag door de in § 3 bedoelde 
ambtenaar, in de orde die de Ko
ning bepaalt, worden aangewend tot 
betaling van de belastingschulden 
van : 1 o de medecontractant op wiens 
schuldvordering het bedrag werd 
ingehouden; 2o de onderaannemers 
van de in 1 o bedoelde persoon, be
houdens het verhaal van deze laat
ste op die onderaannemers; worden 
met die onderaannemers gelijkge
steld zij die werknemers ter be
schikking stellen van die persoon. 
Dat bedrag mag eveneens worden 
aangewend tot aanzuivering van 
buitenlandse belastingschuldvorde
ringen wanneer de bijstand voor de 
invordering gevraagd wordt in het 
kader van een internationale over
eenkomst >>; 

Overwegende dat de wet die ver
plichting tot inhouding en starting 
niet onderwerpt aan de voorwaarde 
dat de niet geregistreerde onderne
ming of de onderaannemers waarop 
ze een beroep zou hebben gedaan, 
in BelgH~ belastingen zouden moe
ten betalen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

14 november 1985 - 1• kamer -:- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : mevr. Charlier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De 
Bruyn. 

Nr. 175 

1' KAMER - 15 november 1985 

HUWELIJK - RESPECTIEVE RECHTEN EN 

VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN -
VERPLICHTING BIJ TE DRAGEN IN DE LASTEN 
VAN HET HUWELIJK- TEKORTKOMING VAN 
EEN VAN DE ECHTGENOTEN - BESLISSING 
VAN DE RECHTER. 

Wanneer een van de echtgenoten de hem 
bij art. 221, eerste lid, B. W. opgelegde 
verplichting om naar zijn vermogen bij 
te dragen in de Jasten van het huwe
Jijk niet nakomt, kan de rechter de 
andere echtgenoot machtigen om 
gelden te ontvangen, als geregeld bij 
artikel 221, tweede lid en volgende, 
B. W., of de in gebreke blijvende echt
genoot veroordelen om een bedrag te 
betalen aan de andere echtgenoot, of 
beide maatregelen samen nemen, met 
dien verstande dat, in dit laatste geval, 
de ontvangstmachtiging niet mag 
worden uitgesproken als maatregel 
voor de tenuitvoerlegging van de 
veroordeling en de echtgenoot die de 
ontvangstmachtiging heeft verkregen, 
het bedrag geen tweede maal kan 
opvorderen op grand van de veroorde
ling, en omgekeerd (1). 

(V ... T. H ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4418) 

RET ROF; Gelet op het 
bestreden vonnis, op 7 november 
1983 in hager beroep gewezen door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven; 

(1) Raadpl. : BAETEMAN en LAUWERS, Devoirs 
et droits des epoux, druk 1960, nr. 246; DE 
PAGE, dl. I, druk 1962, nrs. 706ter en 706quater, 
R. JANSSENS, << De rechtsbedeling bij gezins
moeilijkheden », in Recht in beweging -
Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. ridder R. 
Victor, dl. I, druk 1973, biz. 594, nr. 11; 
BAETEMAN, DELVA en BAX, « Overzicht van 
rechtspraak (1964-1974) - Personen- en fami
lierecht », in Tijdschr. Privaatrecht, 1976, biz. 
381, nr. 56; PAUWELS, Rechten en plichten van 
de gehuwden, druk 1980, nr. 127; BAETEMAN, 
ENGELS en GERLO, « Overzicht van rechtspraak 
(1976-1981) - Huwelijksvermogensrecht », in 
Tijdschr. Privaatrecht, 1982, biz. 1010, nr. 40. 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 202, 205, 213, 221, 
223 van het Burgerlijk Wetboek, als 
gewijzigd door de wetten van 20 
november 1896, 14 juli 1976 en 14 mei 
1981, 807, 1042 en 1054 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser veroordeelt ten voorlopigen titel 
5.000 frank onderhoudsgeld per maand 
voor ieder van de zes minderjarige 
kinderen aan verweerster te betalen en 
verweerster machtigt dit onderhoudsgeld 
rechtstreeks in ontvangst te nemen bij 
wijze van loondelegatie, op grand: dat 
eiser niet betwist 5.000 frank per maand 
en per kind aan verweerster verschul
digd te zijn, doch stelt dat de eerste 
rechter hem ten onrechte tot deze som 
« veroordeeld » heeft; dat eiser voorhoudt 
dat de eerste rechter enkel een 
ontvangstmachtiging aan verweerster 
had moeten toestaan; dat eiser in zijn 

ling tot betaling van onderhoudsgelden 
wettelijk kan aangewend worden; het 
verschil bestaande tussen die beide 
maatregelen zich daartegen verzet 
(schending van de artikelen 203, 205, 207, 
213, 221 en 223 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, nu verweerster 
weigerde enig onderscheid te maken, in 
hager beroep, tussen haar vraag tot 
veroordeling tot onderhoudsgeld voor de 
kinderen en haar vraag tot loondelegatie 
voor dezelfde veroordeling, het bestreden 
vonnis ten onrechte de vraag van eiser 
verwerpt, er toe strekkende dat loondele
gatie zou worden toegekend zonder 
veroordeling tot onderhoudsgeld; inder
daad beide maatregelen tegelijk niet 
wettelijk toegekend kunnen worden 
(schending van de artikelen 807, 1042, 
1054 van het Gerechtelijk Wetboek, 203, 
205, 207, 213, 221 en 223 van het Burger
lijk Wetboek): 

argumentatie niet kan gevolgd worden; Overwegende dat artikel 221, 
dat meer bepaald rechtspraak en rechts- eerte lid, van het BurgerliJ"k 
leer het er over eens zijn dat de vraag 
tot onderhoudsgeld kan gekoppeld Wetboek bepaalt dat iedere echtge-
worden aan de vraag tqt ontvangstmach- noot in de lasten van het huwelijk 
tiging en de bijdrageplicht, waarvan bijdraagt naar zijn vermogen; 
sprake. in artikel 221 van het Burgerlijk Dat, wanneer de ene echtgenoot' 
Wetboek, kan gesandioneerd worden die verplichting niet nakomt, de 
zowel door een onderhoudsuitkering als rechter het overeenkomstig bedrag 
door een sommendelegatie, de sommen-
delegatie als specifieke sanctie voorzien dat aan de andere echtgenoot ter 
door artikel 221, tweede lid, van het beschikking moet worden gesteld, 
Burgerlijk Wetboek, de onderhoudsuitke- bepaalt; 
ring als sanctie van gemeen recht; dat Dat de rechter, om de inning van 
enkel uitgesloten is dat de echtgenoot dat bedrag te realiseren, de eisende 
cumulatief beide maatregelen kan h k h 
genieten; dat derhalve de eerste rechter ec tgenoot an mac tigen om 
eiser niet ten onrechte << veroordeeld • gelden te ontvangen, als geregeld in 
heeft tot een betaling van onderhouds- artikel 221, tweede lid en volgende, 
geld en inkomstendelegatie heeft ge- van het Burgerlijk Wetboek, of de in 
geven, gebreke blijvende echtgenoot kan 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden' veroordelen om te betalen, of beide 
vonnis, na eiser veroordeeld te hebben maatregelen samen kan nemen; 
om aan verweerster voor de kinderen Overwegende dat nochtans die 
een onderhoudsgeld te betalen, ten twee maatregelen essentieel 
onrechte voor diezelfde bijdragen als verschillend zijn, zij het maar 
bijzondere sanctie aan verweerster een 
loondelegatie toekent; immers de veroor- omdat in het ene geval de eisende 
deling tot onderhoudsgeld een schuldvor- echtgenoot ontvangt uit naam van 
dering inhoudt van verweerster op eiser de andere echtgenoot en in het 
voor de toegekende bedragen, met moge- andere geval de echtgenoten gewoon 
lijkheid tot gedwongen tenuitvoerlegging respectievelijk schuldeiser en schul
en beslag; de loondelegatie, die geen denaar zijn; 
onderhoudsgeld betreft maar enkel een 
gerechtelijke machtiging is om toege- Dat, in tegenstelling met het geval 
kende gelden rechtstreeks in ontvangst geregeld in artikel 301bis van het 
te nemen, niet als specifieke sanctie of Burgerlijk Wetboek, de machtiging 
uitvoeringsmaatregel inzake veroorde- om te ontvangen geregeld in artikel 
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221 door de rechter niet kan worden 
toegestaan voor de tenuitvoerleg
ging van de gewone veroordeling 
om te betalen; 

Dat de eisende echtgenoot een 
bedrag dat hij dank zij de machti
ging heeft ontvangen, geen tweede 
maal kan opvorderen op grond van 
de veroordeling, en omgekeerd; 

Overwegende dat ten deze de 
appelrechters, zoals onder meer 
blijkt uit hun overweging « dat 
enkel uitgesloten is dat de echtge
noot-eiser cumulatief beide maatre
gelen kan genieten », het onder
scheid tussen de machtiging en de 
gewone veroordeling niet uit het oog 
hebben verloren, de machtiging niet 
hebben aangewend ter uitvoering 
van de veroordeling en geen 
dubbele betaling toestaan; 

Dat het bestreden vonnis de in 
het middel aangewezen wetsbepa
lingen niet schendt en het middel 
niet kan worden aangenomen; 

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

15 november 1985 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Mahillon -
Andersluidende conclusie (2) van de h. 
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nota arrest nr. 175 : 

Nr. 176 

1' KAMER - 15 november 1985 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - ART. 445, DERDE LID, 
KH. - NIETIGE HANDELING ZONDER GEVOLG 
VOOR DE BOEDEL - BETALING VOOR VER
VALLEN SCHULDEN ANDERS DAN IN GELD OF 
HANDELSEFFECTEN GEDAAN - BETALING 
DOOR OVERDRACHT - NIETIGHEID - VER
EISTE. 

2° OVEREENKOMST - GELDIGE OVER
DRACHT VAN SCHULDVORDERING - BETEKE
NING OVEREENKOMSTIG ART. 1690 B.W. BIN
NEN DE BIJ ART. 445 KH. BEPAALDE TIJD -
IN BEGINSEL AAN DE BOEDEL TEGENWERPE
LIJK. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GELDIGE OVER
DRACHT VAN SCHULDVORDERING - BETEKE
NING OVEREENKOMSTIG ART. 1690 B.W. BIN
NEN DE BIJ ART. 445 KH. BEPAALDE TIJD -
IN BEGINSEL AAN DE BOEDEL TEGENWERPE
LIJK. 

1" Geen betaling door overdracht voor 
vervallen schulden, in de zin van art. 
445, derde lid, Kh., is de overdracht 
van schuldvordering die bij het sluiten 
van de overeenkomst waarin de weder
zijdse verbintenissen van de partijen 
zijn vastgelegd en die derhalve tegelij
kertijd met deze verbintenissen tot 
stand komt, bedongen wordt als een 
wijze van uitvoering van de betalings
verplichting (1). 

(2) Het openbaar ministerie was van oordeel 2" en 3" D~ geldige overdracht van 
dat bet middel gegrond was, nu ten deze bet schuldvordering, die overeenkomstig 
bestreden vonnis, boewel in een motief ervan art. 1690 B. W. behoorlijk betekend 
was vermeld • dat enkel uitgesloten is dat de wordt aan de schuldenaar vooraleer 
ecbtgenoot-eiser cumulatief van beide maatre- t_ _________________ _ 

gelen kan genieten •, niettemin, met bevesti- r 
ging van bet beroepen vonnis, in zijn bescbik
kende gedeelte eiser veroordeelde tot bet 
betalen van onderboudsgeld en verweerster 
« tevens » - zonder vermelding van enige 
specificatie of modaliteit - een ontvangst
machtiging verleende voor • bet voormelde 
onderboudsgeld ». Het was derbalve de 
mening toegedaan dat bet bestreden vonnis, 
zoals bet was gesteld, cumulatie van veroorde
ling en ontvangstmacbtiging toestond en de 
ontvangstmacbtiging uitsprak als uitvoerings
maatregel van de veroordeling. 

Nota arrest nr. 176 : 

(1) Zie Cass., 4 dec. 1959 (A.C., 1960, 301); 11 
okt. 1985, A.R. nr. 4702 (ibid., 1985-86, nr. 87); 
VAN RYN J. en HEENEN J., Principes de droit 
commercial, t. IV, nr. 2723; CLOQUET A., Les 
concordats et Ia faillite; Les Novelles, Droit 
commercial, t. IV, nr. 477; MERSCH MicHEL,« La 
periode suspecte », in Les creanciers et Je 
droit de Ia faillite, biz. 641; FREDERICQ L., Hand
boek van Belgisch Handelsrecht, t. IV, nr. 
2198; R.C.J.B., 1969, biz. 420, 1979, biz. 407, 
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het vonnis van faillietverklaring van 
de overlater wordt uitgesproken, kan 
in beginsel aan de boedel worden te
gengeworpen (2). 

(ETS. J. GEBRUERS P.V.B.A. T. RENIER L. EN CAR
L!ER P. - CURATOREN IN HET FAILLISSEMENT 

GIJBELS MARIA) 

ARREST 

(A.R. nr. 4660) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 445 van het Wet
boek van Koophandel en 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het hager beroep 
van eiseres ongegrond verklaart en het 
beroepen vonnis bevestigt, waarbij eise
res voor een bedrag van 1.846.873 frank 
slechts tot het gewoon passief van het 
faillissement van Maria Gijbels werd 
toegelaten, onder meer op grand : « dat 
het geen twijfel laat en (eiseres) niet 
tegenspreekt dat overdracht van schuld
vordering moet worden aangezien als 
een betaling anders dan in geld, zoals 
bedoeld in artikel 445, derde lid, van de 
Faillissementswet; dat de curatoren dan 
oak, ten aanzien van de eventuele toe
passing van artikel 445, derde lid, van de 
Faillissementswet, terecht stellen dat het 
van belang is nader te onderzoeken wan
neer in casu de ingeroepen overdracht 
van schuldvordering ontstaan is; dat ( ... ) 
het niet eens nodig is beroep te doen 
hetzij op het door (eiseres) geciteerde ar
tikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek, 
hetzij op de door haar gemaakte analyse 
omtrent haar hoofdbekommernis en de 
door partijen aangewende techniek, het
zij op het volmaakt zijn van de overeen
komst (van overdracht van schuldvorde
ring) tussen de afstanddoener en de 

(2) Zie Cass., 20 nov. 1952 (A.C., 1953, 156); 
14 okt. 1982, A.R. nr. 6562 (ibid., 1981-82, 
nr. 112); 8TRANARD-THILLY A.M., « L'opposabilite. 
a Ia masse de Ia dation en paiement par voie 
de cession de creance, consentie anterieure
ment a Ia periode suspecte, mais signifiee ou 
acceptee au cours de celle-ci. », R.C.J.B., 1971, 
biz. 240; ToP FRANs, « Eigendomsovergang bij 
cessie naar Nederlands en Belgisch recht », 
Tijdschr. voor Privaatr., 1966, biz. 41. 

afstandhouder door hun enkele consen
sus, zolang niet vaststaat dat de overeen
komst - althans wat de overdracht van 
schuldvordering betreft - tijdig gesloten 
werd, hetgeen in concreto (gelet op de 
sanctie vervat in artikel 445, derde lid, 
van de Faillissementswet) niets anders 
kan betekenen dan minstens tien dagen 
v66r het door de rechtbank bepaalde 
tijdstip waarop gefailleerde opgehouden 
heeft te betalen (artikel 445, eerste lid); 
( ... ) dat in casu niet aileen de overeen
komst van onderaanneming met de over
dracht van schuldvordering tussen de 
contracterende partijen slechts volmaakt 
geworden is op 3 oktober 1979 - en dus 
na het op 2 september 1979 vastgestelde 
tijdstip waarop gefailleerde haar betalin
gen gestaakt heeft - doch a fortiori de 
betekening van de overdracht van 
schuldvordering, die nog vee! later en 
namelijk pas op 19 maart 1980, daags 
v66r de faillietverklaring van mevrouw 
Gijbels, gebeurde; dat volgens de heer
sende rechtspraak de overdracht van 
schuldvordering krachtens artikel 445 
van de Faillissementswet nietig is wan
neer de betekening daarvan aan de 
schuldenaar overeenkomstig artikel 1690 
van het Burgerlijk Wetboek plaatsheeft 
tijdens de verdachte periode; ( ... ) dat (ei
seres) ten onrechte meent te kunnen 
aanvoeren dat het in casu gaat om een 
wederkerige overeenkomst; dat immers 
uit niets blijkt dat wederkerige overeen
komsten zouden vallen buiten het toe
passingsveld van artikel 445 van de Fail
lissementswet •, 

terwijl een overdracht van schuldvor
dering, die ontstaan is door wilsovereen
stemming tussen de cessionaris-schuldei
ser (eiseres) en de, later gefailleerde, 
schuldenaar (Maria Gijbels) tot zeker
heid en als onderdeel van een tussen 
hen gesloten overeenkomst van onder
aanneming - met andere woorden op 
hetzelfde ogenblik als dat waarop de la
ter gefailleerde zelf schuldenaar werd 
van eiseres - geenszins begrepen is in 
de handelingen, verrichtingen, overeen
komsten, betalingEm of rechten van pand 
in de zin van artikel 445 van het Wet
hoek van Koophandel en die met betrek
king tot de boedel « nietig en zonder ge
volg » zijn, waaruit volgt dat bedoelde 
overdracht, in beginsel, overeenkomstig 
artikel 445, geldig en aan de boedel te
genwerpelijk is, zelfs al is deze eerst in 
de verdachte periode samen met voor
melde onderaannemingsovereenkomst 
tot stand gekomen; een dergelijke over
dracht van schuldvordering, samen aan-
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gegaan met de recbtsbandeling tot ze
kerbeid waarvan de overdracbt als beta
lingsmodaliteit bedoeld was, overigens 
een conditio sine qua non vormt zonder 
welke partijen - en in bet bijzonder ei
seres - niet zouden bebben gecontrac
teerd, en als dusdanig eiseres geen enkel 
ongewoon of buitensporig voordeel ople
verde, nocb de gelijkbeid onder de 
scbuldeisers van de gefailleerde in bet 
gedrang kon brengen; nu bedoelde over
dracbt tevens aan de overgedragen 
scbuldenaar v66r bet vonnis van failliet
verklaring werd betekend, overeen
komstig artikel 1690, eerste lid, van bet 
Burgerlijk Wetboek, deze in ieder geval 
en ook kracbtens deze laatste wetsbepa
ling aan de boedel tegenwerpelijk is, on
geacbt de omstandigbeid dat de beteke
ning verricbt werd in de verdacbte 
periode bedoeld in artikel 445 van bet 
Wetboek van Koopbandel, 

zodat bet arrest, na te bebben vastge
steld « dat de curatoren de tussen gefail
leerde en (eiseres) gesloten overeen
komst van onderaanneming niet betwis
ten ( ... ) en zij insgelijks aanvaarden dat 
deze overeenkomst gepaard ging met 
een (zoals biervoren gezegd als over
dracbt van scbuldvordering uit te leggen) 
bijzondere overeenkomst betreffende de 
betalingsmodaliteiten ( ... ), dat bet ( ... ) 
duidelijk is dat bet pas door dit laatste 
(stuk van 3 oktober 1979) is dat de prijs
offerte van 23 mei 1979 (inmiddels gewij
zigd op 25 september 1979) door gefail
leerde werd aanvaard, de toewijzing van 
bet werk aan (eiseres) plaatsbad en bij
gevolg de overeenkomst van onderaanne
ming gesloten · werd; dat dienvolgens, 
waar de in de prijsofferte van 23 mei 
1979 door (eiseres) bedongen overdracbt 
van scbuldvordering ondenkbaar en zon
der voorwerp zou geweest zijn zonder de 
onderaannemingsovereenkomst, oak de 
aanvaarding van de overdracbt van 
scbuldvordering tussen overdrager (ge
failleerde) en overnemer (eiseres) slecbts 
kan plaatsgebad bebben op 3 oktober 
1979 » en • dat in casu niet alleen de 
overeenkomst van onderaanneming met 
de overdracbt van scbuldvordering tus
sen de contracterende partijen slecbts 
volmaakt geworden is op 3 oktober 1979 
- en dus na bet op 2 september 1979 
vastgestelde tijdstip waarop gefailleerde 
baar betalingen gestaakt beeft - docb a 
fortiori de betekening van de overdracbt 
van scbuldvordering, die nag vee! later 
en namelijk pas op 19 maart 1980, daags 
v66r de faillietverklaring van mevrouw 
Gijbels, gebeurde », zijn beslissing niet 

wettelijk verantwoordt door de enkele 
overwegingen « dat volgens de beersende 
recbtspraak de overdracbt van scbuld
vordering kracbtens artikel 445 van de 
Faillissementswet nietig is wanneer de 
betekening daarvan aan de scbuldenaar 
overeenkomstig artikel 1690 van bet Bur
gerlijk Wetboek plaatsbeeft tijdens de 
verdacbte periode; ... dat (eiseres) ten on
recbte meent te kunnen aanvoeren dat 
bet in casu gaat om een wederkerige 
overeenkomst; dat immers uit niets 
blijkt dat wederkerige overeenkomsten 
zouden vallen buiten bet toepassingsveld 
van artikel 445 van de Faillissements
wet », zonder vast te stellen dat de waar
de van betgeen door de gefailleerde is 
gegeven, aanzienlijk diegene overtreft 
van betgeen bij daarvoor beeft gekregen 
(scbending van de artikelen 445 van bet 
Wetboek van Koopbandel en 1690 van 
bet Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 445, eerste en derde lid, van het 
Wetboek van Koophandel, met be
trekking tot de boedel nietig en zon
der gevolg zijn onder meer alle be
talingen anders dan in geld of in 
handelspapier, wegens vervallen 
schulden, wanneer zij door de schul
denaar zijn verricht sinds het door 
de rechtbank bepaalde tijdstip van 
betaling of binnen de tien dagen die 
aan dat tijdstip voorafgaan; 

Dat uit het arrest blijkt dat het 
hof van beroep van die bepaling toe
passing maakt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de litigieuze overdracht van 
schuldvordering bedongen werd als 
een « betalingsmodaliteit » in de tus
sen eiseres en de gefailleerde geslo
ten overeenkomst van onderaanne
ming; 

Overwegende dat geen betaling 
door overdracht voor vervallen 
schulden in de zin van artikel 445, 
derde lid, van het Wetboek van 
Koophandel is de overdracht die bij 
het sluiten van de overeenkomst, 
waarin de wederzijdse verbintenis
sen van de partijen zijn vastgelegd, 
en die derhalve tegelijkertijd met 
deze verbintenissen tot stand komt, 
bedongen wordt als een wijze van 
uitvoering van de betalingsverplich
ting; 
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Dat de vaststelling van bet arrest 
dat de hetekening van de overdracbt 
van scbuldvordering overeenkomstig 
artikel 1690 van bet Burgerlijk Wet
hoek plaatsbad tijdens de verdacbte 
periode, daaraan niet afdoet; dat de 
geldige overdracbt die heboorlijk he
tekend wordt aan de scbuldenaar 
vooraleer bet vonnis van faillietver
klaring van de overlater wordt uit
gesproken, in heginsel aan de hoe
del kan worden tegengeworpen, 
daar pas dit vonnis bet faillisse
mentsheslag op de goederen van de 
gefailleerde meehrengt; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord 
van de verweerders die huiten de 
wettelijke termijn is ingediend, ver
nietigt bet hestreden arrest; heveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van bet 
vernietigde arrest; legt ten laste van 
de verweerders de kosten die op 
hun memorie van antwoord hetrek
king hehhen; houdt de overige kos
ten aan en laat de heslissing daar
omtrent aan de feitenrecbter over; 
verwij st de zaak naar bet Hof van 
Beroep te Gent. 

15 november 1985 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Btitzler en De Gryse. 

Nr. 177 

1 • KAMER - 15 november 1985 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN -

JAARLIJKSE BELASTING OP NIET BEBOUWDE 
PERCELEN - WET VAN 29 MAART 1962, AAN
GEVULD BIJ DE WET VAN 22 DEC. !970, ART. 
70BIS - BELASTING NIET VAN TOEPASSING 
O.A. OP DE PERCELEN DIE, INGEVOLGE DE 
BEPALINGEN VAN DE PACHTWET, NIET VOOR 
HET BOUWEN KUNNEN WORDEN BESTEMD -
BEG RIP. 

Wanneer een gemeenteverordening, op 
grand van het bij de wet van 22 dec. 
1970 in de Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw ingevoegde art. 7~is, 
een jaarlijkse belasting heft van de 
niet bebouwde percelen begrepen in 
een niet vervallen verkaveling, maar 
vrijstelling verleent aan de eigenaars 
van percelen die ingevolge de bepalin
gen van de Pachtwet, bij de inwerking
treding van de wet van 21 dec. 1970, 
niet voor het bouwen konden worden 
bestemd, kan de bestendige deputatie 
van de provincieraad, op het beroep 
van een belastingplichtige ten name 
van wie een aanslag in die belasting 
werd gevestigd, wettig beslissen dat de 
gronden die toentertijd ingevolge de 
PadJtwet niet voor het bouwen konden 
worden bestemd, belastbaar worden 
zodra, v66r de aanvang van het aan
slagjaar, de Pachtwet niet meer belet 
op het perceel te bouwen (1). 

(MATTELAER, VAN HOESTENBERGHE E.A. 
T. GEMEENTE OOSTKAMP) 

ARREST 

(A.R. nr. F 12~7 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den heslissing, op 2 augustus 1984 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van West-Vlaande
ren gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5 van bet ge
meentelijk belastingreglement van de ge
meente Oostkamp van 28 september 1978 
en 70bis, § 3, van de wet van 29 maart 
1962, gewijzigd bij de wet van 22 decem
ber 1970, middel dat luidt: « Volgens bet 
gemeentelijk belastingreglement zijn 
van de belastingen ontheven de eige
naars van percelen die ingevolge de wet 
op de landpacht op bet og~nblik van bet 

(1) Cass., 21 sept. 1984, A.R. nr. F 1160 N 
(A.C., 1984-85, nr. 60). 
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van kracht worden van de wet van 22 de
cember 1970, niet voor bouwen kunnen 
worden bestemd. Dat de bestendige de
putatie ten onrechte deze duidelijke wet
tekst interpreteert in het voordeel van 
de gemeente Oostkamp. Dat met name 
gesteld wordt dat zij enkel ontheven zijn 
van de belasting tot op het moment dat 
de gronden konden vrijgemaakt worden. 
Dat de bestendige deputatie daarbij geen 
toepassing maakt van artikel 5 van het 
gemeentelijk reglement, doch het artikel 
identificeert met artikel 70bis, § 3, van 
de wet van 29 maart 1962 waarin gesteld 
wordt dat de belasting niet dient betaald 
te worden voor de percelen die " thans " 
niet voor bebouwing kunnen worden be
stemd. Dat het woord " thans " niet ver
wijst naar het ogenblik van het van 
kracht worden van de wet van 22 decem
ber 1970, doch op het belastingjaar waar
op de belasting betrekking heeft (Cass., 
14 jan. 1976, Tijdschrift voor Gemeente
recht, 1977, 49). Waar de gemeente vrij is 
de belasting al dan niet te heffen en de 
modaliteiten en het bedrag van de ver
schuldigde belasting vast te stellen, kan 
men de duidelijke en ondubbelzinnige 
bewoordingen van artikel 5 van het ge
meentelijk reglement niet interpreteren 
in een betekenis die de gemeenteover
heid er niet wenste aan te geven. Dat de 
bestendige deputatie ten onrechte stelt 
dat de toepassing van de tekst van de 
gemeenteverordening bepaalde goederen 
ten eeuwigen dage vrijgesteld zouden 
maken. Dat dit enkel juist is voor zover 
er op het moment van het van kracht 
worden van de wet van 22 december 
1970 een geregistreerde pachtovereen
komst zou bestaan. Dat de bestendige 
deputatie ten onrechte stelt dat daardoor 
aan het doel van de wet voorbijgegaan 
wordt. Dat dit verkeerd is, vermits arti
kel 6.2 van de wet op de Landpacht (wet 
van 4 november 1969) (bepaalt dat) bij 
het verstrijken van elke pachtperiode de 
verpachte gronden kunnen worden vrij
gemaakt om te worden gebruikt overeen
komstig hun eindbestemming. Dat aldus 
vaststaat dat bij bet betHndigen van de 
pacbtovereenkomst op de gronden zal 
gebouwd worden. Dat de belasting dan 
ook enkel kan toegepast worden wan
neer op de gronden geen pacbtovereen
komst meer bestaat. Dat, door te stellen 
dat verzoekers overeenkomstig artikel 
6.2 van de wet op de landpacbt verplicbt 
zouden zijn de pacbt te verbreken, de 
wet aldus de landbouw zou bestrijden. 
Dat dit geenszins de bedoeling kan zijn. 
Dat de bestendige deputatie door aldus 
te oordelen artikel 5 van bet gemeente-

lijk belastingreglement en artikel 10bis, 
§ 3, van de wet van 29 maart 1962 
schendt »: 

Overwegende dat, in de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, artikel ?Obis is inge
voegd bij artikel 26 van de wet van 
22 december 1970; dat artikel ?Obis 
de gemeenten toestaat belasting te 
heffen op nader omschreven onge
bouwde gronden, maar in § 3 be
paalt dat die gemeentebelasting 
« niet wordt geheven van de perce
len die, ingevolge de bepalingen van 
de wet op de landpacht, thans niet 
voor bebouwing kunnen worden be
stemd »; 

Overwegende dat de onderwerpe
lijke gemeentelijke verordeningen 
inzake de belasting op de ongebouw
de percelen, gelegen in een niet-ver
vallen verkaveling, bepalen: « Arti
kel 5. Zijn van de belasting onthe
ven: ( ... ) d. De eigenaars van perce
len die, ingevolge de bepalingen van 
de wet op de landpacht, op het ogen
blik van het van kracht worden van 
de wet van 22 december 1970, niet 
voor bouwen kunnen worden be
stemd; deze vrijstelling betreft ai
leen deze percelen »; 

Overwegende dat het gemeentere
glement benadrukt dat enkel van de 
belasting worden ontheven de 
gronden die bij de inwerkingtreding 
van de wet van 22 december 1970 
niet voor bouwen konden worden 
bestemd ingevolge de bepalingen 
van de Pachtwet; 

Dat een latere pachtovereenkomst 
geen ontheffing doet ontstaan; 

Dat de gronden die toentertijd 
ingevolge de Pachtwet niet voor 
bouwen konden worden bestemd, 
belastbaar worden zodra de Pacht
wet v66r de aanvang van het aan
slagjaar niet meer verhindert op het 
perceel te bouwen; 

Overwegende dat de artikelen 6, 
1o en 2°, en 7, 11°, van de Pachtwet 
de mogelijkheid bieden de pacht
overeenkomst te beeindigen en de 

r:~~ ~~~~~~ 
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gepachte goederen te gebruiken 
overeenkomstig hun eindbeslissing; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6, 2", van de 
wet van 4 november 1969, Pachtwet, mid
del dat luidt : « indien geoordeeld mocht 
worden dat de gemeentelijke verorde
ning vatbaar is voor interpretatie over
eenkomstig de wettelijke regeling, zodat 
de woorden " bij bet van kracht worden 
van de wet van 22 december 1970 " gele
zen moeten worden als zijnde "thans ", 
dan diende de bestendige deputatie in 
elk geval te oordelen dat voor bet aan
slagjaar 1982 geen belasting kon ver
schuldigd zijn, vermits de in artikel 6, 2", 
van de Pachtwet voorziene melding 
slechts kon gebeuren tegen oktober 1982. 
Daardoor is de belasting voor bet jaar 
1982 in geen geval verschuldigd » : 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie vaststelt dat de derde ne
genjarige pachtperiode is ingegaan 
op 1 oktober 1964 en is geiHndigd op 
1 oktober 1973; 

Dat de opzegging bedoeld in voor
meld artikel 6, 2", derhalve kon ge
geven worden tegen die laatste da
tum; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6 van de Pachtwet 
en dat luidt : « Aangezien de bestendige 
deputatie stelt dat de eisers reeds tegen 
de vervaldag van de pachtovereenkomst· 
op 1 oktober 1973 de bij artikel 6, 2", van 
de Pachtwet noodzakelijke notificatie 
konden verrichten. Dat uit de beslissing 
zelf blijkt dat de eisers slechts in 1978, 
bij bet overlijden van de beer A. Van 
Hoestenberghe, de medetHgendom ver
kregen over bet betreffende perceel 
grond. Dat zij dan ook niet gerechtigd 
waren de bij artikel 6, 2", van de Pacht
wet voorziene melding te doen vermits 
zij zelfs nog geen medeeigenaars wa
ren »: 

geen nieuwe ontheffing ontstaat bij 
verkoop van het perceel of bij het 
openvallen van de nalatenschap van 
de toenmalige eigenaar; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Overwegende dat uit de aan het 

Hof regelmatig overgelegde stukken 
niet blijkt dat een middel dat de 
openbare orde raakt, ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

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

15 november 1985- 1' kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. De Fauw, Brug
ge. 

Nr. 178 

3' KAMER - 18 november 1985 

ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL TJJDENS 
DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - BEGRIP. 

Het ongeval doet zich voor tijdens de uit
voering van de arbeidsovereenkomst 
wanneer de werknemer op dat ogen
blik onder het gezag van de werkgever 
stand (1). (Art. 7, eerste lid, Arbeidson
gevallenwet.) 

(SECURITAS N.V. T. VERBRUGGEN) 

ARREST 

Overwegende dat voor een perceel (A.R. nr. 4851) 
dat belastbaar was bij de inwerking-
treding van de wet van 22 december HET HOF; - Gelet op het bestre-
1970, of waarvoor de ontheffing later den arrest, op 15 oktober 1984 door 
is weggevallen wegens de mogelijk-

1
_h_e_t_Ar __ h_e_id_s_h_o_f_te_B_r_u_s_s_e_I_g_e_w_e_z_en_; 

heid artikel 6, 1" of 2", of artikel 7, 
11", van de Pachtwet toe te passen, (1) Cass., 3 okt. 1983 (A.C., 1983-84, nr. 61). 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, 2, 17, 1", 
20, 1", van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, 1101 
en 1108 van bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet arrest de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971 toepasselijk ver
klaart op bet dodelijk ongeval dat Andre 
Tinant overkomen is op 2 juni 1978 en 
eiseres dienvolgens veroordeelt om aan 
de verweerders de wettelijke vergoedin
gen en de begrafeniskosten te betalen, 
op grond dat : Andre Tinant sedert 1 
maart 1962 tewerkgesteld was door Sabe
na, toen hij op vrijdag 2 juni 1978 rond 
9.20 uur in de gebouwen van zijn werk
gever in een liftkoker vie!, welk ongeval 
zijn dood voor gevolg had; hij in ploegen
dienst werkte en volgens zijn arbeidsre
geling hij die dag bet werk diende aan te 
vatten om 14.45 uur; ofschoon een om
standig onderzoek plaatsvond, de oor
zaak van zijn aanwezigheid op dat tijd
stip in de gebouwen van zijn werkgever 
niet werd achterhaald; uit bet door Sabe
na gehouden onderzoek met betrekking 
tot de aanwezigheid van bet slachtoffer 
in haar gebouwen op de morgen van bet 
ongeval, volgens verslag D.A.S. Pol aan 
A. Jas. van 14 augustus 1978, blijkt dat, 
volgens steller van dit verslag, de beer F. 
Noel, chef van bet hoofdbureau, bet 
slachtoffer herhaaldelijk last had met 
zijn geheugen en zich vermoedelijk wel 
kan hebben vergist nopens zijn arbeids
tijdregeling van die dag; bet feit dat bet 
slachtoffer zijn Sabena-werkpak had 
aangetrokken alvorens zich te bedienen 
van de lift, als een uiterlijk kenteken 
dient te worden aanvaard dat hijzelf zich 
op dat ogenblik in dienst van zijn werk
gever beschouwde, zelfs indien niet met 
zekerheid kan worden bepaald of hij de 
lift had genomen met de bedoeling zich 
te begeven naar zijn werkplaats op de 
derde verdieping, dan wel met de bedoe
ling zich te begeven naar de cafetaria op 
de achtste verdieping in afwachting van 
zijn werkhervatting in de vroege middag; 
door te vertoeven in de gebouwen van 
zijn werkgever en door over te komen, 
ook naar derden toe, als een personeels
lid van Sabena, wegens bet gekleed zijn 
in het werkpak van Sabena, hij zich on
der bet gezag, de Ieiding en bet toezicht 
van zijn werkgever stelde, die, gelet op 
deze omstandigheden, minstens in de 
mogelijkheid was gezag, Ieiding en toe
zicht op hem uit te oefenen, bijvoorbeeld 
door hem te verbieden zijn arbeid aan te 
vatten v66r de aanvang van zijn dienst-

regeling; deze drie vaststellingen, name
lijk enerzijds zijn verstrooide aard, an
derzijds zijn aanwezigheid in de gebou
wen in werkpak en bet gebruik van een 
lift die hem naar zijn werkplaats kan 
brengen, gepaard ten slotte aan bet feit 
dat in de gegeven omstandigheden zijn 
werkgever de mogelijkheid bezat gezag, 
Ieiding en toezicht over hem uit te oefe
nen, voldoende ernstige en overeenstem
mende vermoedens in de zin van artikel 
1353 van bet Burgerlijk Wetboek vormen 
om te aanvaarden dat bet dodelijk onge
val dat aan Andre Tinant op 2 juni 1978 
rond 9.20/9.45 overkwam, plaatsvond tij
dens de uitvoering van zijn arbeidsover
eenkomst, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 7, eerste lid, van de wet van 10 
april 1971, als arbeidsongeval wordt aan
gezien elk ongeval dat een werknemer 
tijdens en door bet feit van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst overkomt 
en dat een letsel veroorzaakt; de arbeids
overeenkomst wordt uitgevoerd tijdens 
de periode waarin de werknemer zich 
krachtens de arbeidsovereenkomst onder 
bet gezag van de werkgever bevindt; bet 
ongeval aan Andre Tinant echter niet 
overkomen is tijdens de uitvoering van 
zijn arbeidsovereenkomst, vermits bet 
ongeval volgens de vaststellingen van 
bet arrest gebeurd is op 2 juni 1978 rond 
9.20 uur en Andre Tinant bet werk 
krachtens zijn arbeidsovereenkomst 
daarentegen pas vanaf 14.45 uur diende 
aan te vangen, zodat uit de vaststellin
gen van bet arrest zelf blijkt dat bet on
geval niet kan worden aangezien als 
zijnde voorgevallen tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, en dus ook 
niet als een arbeidsongeval kan worden 
beschouwd (schending van artikel 7 van 
de wet van 10 april 1971); 

tweede onderdeel, bet arrest ten on
rechte aanvaardt dat Andre Tinant zich 
op bet ogenblik van bet ongeval onder 
bet gezag van zijn werkgever bevond, 
vermits bet ongeval niet overkomen is 
tijdens de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst maar daarbuiten, zodat de 
werkgever krachtens de overeenkomst 
geen gezag, Ieiding of toezicht op Andre 
Tinant kon uitoefenen; de werkgever .bet 
recht om gezag uit te oefenen evenmin 
verwierf door bet enkele feit dat Andre 
Tinant zich per vergissing of uit ver
strooidheid meer dan vijf uur v66r de 
aanvang van zijn arbeidstijd op de plaats 
van bet werk vertoonde, ook al droeg hij 
een werkpak; bet ongeval bijgevolg geen 
arbeidsongeval is (schending van de arti-
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kelen 7 van de wet van 10 april 1971, 17, 
1•, en 20, 1•, van de wet van 3 juli 1978); 

derde onderdeel, het ongeval niet over
komen is tijdens de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst, vermits Andre Ti
nant op het ogenblik van het ongeval 
niet onder het gezag van zijn werkgever 
stond; zijn aanwezigheid in de gebouwen 
van zijn werkgever immers geen gevolg 
was van enige verplichting voortsprui
tend uit zijn arbeidsovereenkomst ver
mits hij daar op dat ogenblik geenszins 
aanwezig diende te zijn, zodat hij ook 
niet in zijn persoonlijke vrijheid beperkt 
werd door de uitvoering van de arbeids
overeenkomst en bijgevolg niet onder 
het gezag van zijn werkgever stond 
(schending van artikel 7 van de wet van 
10 april 1971); 

vierde onderdeel, het arrest, op grond 
van het feit dat Andre Tinant zichzelf 
buiten de diensturen onder het gezag 
van zijn werkgever had gesteld, zonder 
dat vastgesteld werd dat de werkgever 
zich daarna akkoord verklaard had, ten 
onrechte beslist dat het ongeval plaats
vond tijdens de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst, vermits de ar
beidsovereenkomst een wederkerig con
tract is waarvan de uitvoering zonder 
wederzijds akkoord van werknemer en 
werkgever onmogelijk is (schending van 
de artikelen 7 van de wet van 10 april 
1971, 2, 17, 1•, 20, 1•, van de wet van 3 ju
li 1978, 1101 en 1108 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

vijfde onderdeel, vermits het ongeval 
niet overkomen is tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, het arrest 
ook onmogelijk kan beslissen dat het on
geval geacht werd overkomen te zijn 
door het feit van de uitvoering van die 
overeenkomst (schending van artikel 7 
van de wet van 10 april 1971) : 

Overwegende dat het arrest vast-' 
stelt : dat Andre Tinant op 2 juni 
1978 omstreeks 9.20 uur in een ge
bouw van zijn werkgever Sabena in 
een liftkoker viel en daarbij de dood. 
vond; dat het slachtoffer die dag het 
werk om 14.45 uur diende aan te vat- 1 

ten; dat hij zijn werkkledij droeg en 
niet met zekerheid kan worden uitge
maakt of hij de lift wilde nemen 
naar zijn werkplaats op de derde 
verdieping, dan wei naar de cafeta
ria op de achtste verdieping, in af- . 
wachting van de hervatting van het 
werk in de namiddag; 

Overwegende dat een ongeval zich 
tijdens de uitvoering van de over
eenkomst voordoet wanneer de 
werknemer op het ogenblik van het 
ongeval onder het gezag van de 
werkgever staat; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de werkgever ten deze ten 
minste de mogelijkheid had om ge
zag uit te oefenen, nu de getroffene 
zich op het uur van het ongeval in 
een gebouw van Sabena bevond en 
de werkkledij droeg en uit dit laat
ste feit mag worden afgeleid dat hij 
zichzelf als in dienst beschouwde; 

Overwegende dat de appelrechter 
uit de voormelde omstandigheden 
niet wettig hebben kunnen afleiden 
dat Andre Tinant zich op het ogen
blik van het ongeval onder het ge
zag van zijn werkgever bevond; dat 
dit laatste evenmin volgt uit de om
standigheden dat de getroffene een 
verstrooide aard had, een lift wilde 
gebruiken die hem eventueel naar 
zijn werkplaats had kunnen voeren 
en Sabena hem had kunnen verbie
den om ongevraagd en buiten elke 
dienstregeling het werk aan te vat
ten; 

Dat de beslissing dat het litigieuze 
ongeval plaatsvond tijdens de uit
voering van de overeenkomst der
halve niet naar recht is verantwoord 
en het arrest artikel 7 van de wet 
van . 10 april 1971 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; gelet op artikel 68 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 
1971, veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwij st de zaak naar het Ar
beidshof te Antwerpen. 

18 november 1985 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal- Advocaat: mr. Houte
kier. 
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Nr. 179 

3" KAMER - 18 november 1985 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- OVER
HEIDSPERSONEEL - TOEPASSING VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOMSTENWETGEVING. 

2° OPENBARE DIENST - PERSONEEL -
TOEPASSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOM
STENWETGEVING. 

3° AMBTENAAR - STATUUT OF ARBEIDS
OVEREENKOMST. 

1", 2" en 3" De arbeidsovereenkomsten
wetgeving is niet toepasselijk op een 
lid van het overheidspersoneel dat niet 
ingevolge een arbeidsovereenkomst 
maar ingevolge een eenzijdige aanstel
ling door de overheid in dienst is, oak 
al valt dit personeelslid niet meer on
der de statutaire bepalingen die toe
passelijk waren bij de indienstneming 
(1). (Art. 1, tweede lid, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. ONDERWIJS T. 
SLEGERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4859) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1984 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 35, § 1, van de wet
ten betreffende het bediendencontract, 
gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, 1, inzonderheid tweede lid,· 
39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten, 1, 1bis en 16 
van het besluit van de Regent van 30 
april 1947 houdende vaststelling van het 
statuut van het tijdelijk personeel, gewij
zigd bij koninklijk besluit van 1 augus
tus 1975, en de algemene administratief
rechtelijke beginselen van toepassing op 
personeelsleden in overheidsdienst, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerster op 29 november 
1970 als tijdelijk opsteller in dienst van 
het Ministerie van Nationale Opvoeding 
en Nederlandse Cultuur is getreden, dat 
haar toestand statutair geregeld was op 
basis van het besluit van de Regent van 
30 april 1947 houdende vaststelling van 
het statuut van het tijdelijk personeel, 
dat bij besluit van de secretaris-generaal 
van het Ministerie van Nationale Opvoe
ding en Nederlandse Cultuur van 5 fe
bruari 1980 een einde werd gemaakt aan 
haar mandaat van tijdelijk opsteller, de 
vordering van verweerster ontvankelijk 
en gegrond verklaart en eiser veroor
deelt tot betaling van de som van 200.835 
frank, te vermeerderen met de interes
ten, op de volgende gronden : « Artikel 
35, § 1, van de gecoordineerde wetten be
treffende het bediendencontract, dat op 
het ogenblik van de indiensttreding van 
(verweerster) van toepassing was, even
als artikel 1, tweede lid, van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978, in 
voege getreden vanaf 1 september 1978, 
bepalen dat deze wetten van toepassing 
waren en zijn op de bedienden tewerkge
steld door het Rijk en wier toestand niet 
statutair geregeld is. ( ... ) Terecht houdt 
(eiser) voor dat de rechtsregeling waar
onder het personeel van het Rijk valt, 
normaal een statutaire regeling is. Dit 
belet evenwel niet dat een personeelslid 
in contractueel verband tewerkgesteld 
kan zijn; dit zal meer bepaald het geval 
zijn indien blijkt dat geen enkel regle
mentair statuut · op de betrokkene van 
toepassing kan zijn. In dit verband dient 
ten deze vastgesteld : dat geen aanstel
ling voor een bepaalde duur meer is tus
sengekomen na 1 januari 1976; dat het 
Regentsbesluit van 30 april 1947, zoals 
gewijzigd en aangevuld bij koninklijk be
sluit van 1 augustus 1975 (in werking ge
treden op 1 september 1975), in zijn arti
kel 1 bis stelt dat een benoeming van 
onbepaalde duur mogelijk is doch slechts 
gevolgen kan hebben over een periode 
van maximum twee jaar; dat derhalve, 
zo deze regel al tot gevolg zou hebben 
gehad dat (verweerster) vanaf 1 septem
ber 1975 "de facto" in statutair verband 
voor een onbepaalde duur tewerkgesteld 
bleef, deze toestand niet Ianger dan tot 
31 augustus 1977 kon duren, zoals trou
wens door (eiser) wordt toegegeven; dat 
aldus het statuut van tijdelijk 
personeelslid, gebaseerd op het Regents

-----------------lbesluit van 30 april 1947, in ieder geval 
(1) Zie Cass., 21 sept. 1972 (A.C., 1973, 85) en 

13 juni 1973 (A.C., 1973, 995) met noot. 
vanaf 1 september 1977 niet meer toe
passelijk was op (verweerster) ingevolge 
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een uitdrukkelijke bepaling van het enerzijds dat eiser een eenzijdige beslis
kwestieuze Regentsbesluit. Het enkel sing tot beeindiging van de statutaire be
feit dat (verweerster) toegelaten werd tot trekking had genomen en anderzijds dat 
het regularisatie-examen om in een va- partijen een arbeidsovereenkomst had
cante vaste betrekking in het rijksbe- den gesloten, de wettelijke bepalingen 
stuur te worden benoemd, op grond van inzake de arbeidsovereenkomst, het sta
de wet van 10 juli 1972 houdende machti- tuut van het tijdelijk personeel en de al
ging tot bet nemen van tijdelijke maatre- gemene administratiefrecbtelijke begin
gelen ten gunste van sommige ambtena- selen van toepassing op personeel in 
ren van openbare diensten, maakt van overbeidsdienst scbendt (scbending van 
haar geen statutair tijdelijk personeels- alle in het middel genoemde wettelijke 
lid. (Eiser) moet trouwens toegeven dat, bepalingen en miskenning van de alge
zelfs indien dat we! het geval zou zijn mene recbsbeginselen); 
geweest, het feit dat (verweerster) in het tweede onderdeel, zelfs indien men 
tweede bijzonder examen niet slaagde, zou aannemen dat het statuut van het 
alleszins tot gevolg moest bebben dat de tijdelijk personeel op verweerster niet 
tijdelijke aanstelling van (verweerster) meer van toepassing was, dit niet tot ge
beeindigd werd vanaf 1 april 1978, zijnde volg heeft dat partijen vanaf dat ogen
drie maanden nadat de uitslag van bet blik door een arbeidsovereenkomst ver
examen bij brief van 6 december 1977 bonden zijn nocb dat de wetgeving 
door het Vast Wervingssecretariaat aan betreffende de arbeidsovereenkomsten 
bet departement was meegedeeld. Het van toepassing wordt; het arrest derbal
niet-slagen in het regularisatie-examen · ve, door te beslissen dat uit het feit dat 
had bovendien tot gevolg dat, zoals door de toestand van verweerster in een 
bet departement in een schrijven van 11 functie die buiten ieder kader vie! en 
maart 1980 uiteengezet wordt, (verweer- uiteraard van beperkte duur en van 
ster) in geen geval in aanmerking kon voorbijgaande aard was geworden, niet 
komen voor een benoeming in een per- statutair geregeld was, volgt dat partijen 
manente functie in vast verband, zodat door een arbeidsovereenkomst zijn ge
op haar ook het algemeen statuut van bonden, de wettelijke bepalingen inzake 
rijksambtenaar niet toepasselijk kon de arbeidsovereenkomst, het statuut van 
zijn. Uit wat voorafgaat blijkt dat (ver- het tijdelijk personeel en de algemene 
weerster}, op bet ogenblik van haar ont- administratiefrechtelijke beginselen van 
slag, tewerkgesteld was zonder dat zij toepassing op personeel in overheids
aanspraak kon maken op bet statuut van dienst schendt (scbending van alle in het 
tijdelijk personeelslid, noch op het alge- middel genoemde wettelijke bepalingen 
meen statuut van rijksambtenaar; dat en miskenning van de algemene recbts
bijgevolg haar toestand in een functie, beginselen) : 
die aldus buiten ieder kader viel en 
uiteraard van beperkte duur en van 
voorbijgaande aard was geworden, niet 
statutair geregeld was. Hieruit volgt dat 
partijen door een arbeidsovereenkomst 
gebonden waren, zodat (verweerster) bij 
baar ontslag op 30 januari 1980 aan
spraak kon maken op een opzeggingsver
goeding, zoals bepaald in artikel 39 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978 "• 

terwijl, eerste onderdeel, een statutai
re aanstelling slechts bei!indigd kan wor
den door een eenzijdige rechtshandeling 
van de overheid en enkel kan worden 
omgezet in een arbeidsovereenkomst, 
wanneer de betrokken ambtenaar en de 
overbeid een arbeidsovereenkomst slui
ten die de eenzijdige benoeming ver
vangt; bet arrest derhalve, door te beslis
sen dat de tewerkstelling van verweer
ster onder de toepassing van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten viel, zonder vast te stellen 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eenzijdige aan

stelling door de overheid een statu
tair dienstverband doet ontstaan; 
dat dusdanige dienstbetrekking in 
elk geval beheerst wordt door de al
gemene beginselen die de toestand 
van het personeel in overheidsdienst 
regelen en door de uit die beginse
len afgeleide rechtsregels; dat het 
statutair dienstverband slechts een 
einde kan nemen ingevolge een an
dere eenzijdige beslissing van de 
overheid; 

Overwegende anderzijds dat con
tractuele tewerksteling door de over
heid, overeenkomstig de artikelen 
35, § 1, van de gecoordineerde wet
ten betreffende het bediendencon
tract en 1, tweede lid, van de wet 
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van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, slechts tot 
stand kan komen ingevolge een ar
beidsovereenkomst; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat ver
weerster in 1970 aangesteld werd 
als tijdelijk personeelslid van eiser 
en dat zij ingevolge die aanstelling 
onder het statuut viel van het tijde
lijk personeel, als bepaald door het 
besluit van de Regent van 30 april 
1947; dat het arrest beslist, op grand 
van de feitelijke gegevens die het 
vermeldt, dat dit statuut, ingevolge 
de bepalingen van het besluit, vanaf 
1 september 1977 niet meer toepas
selijk was op verweerster; dat het 
arrest voorts constateert dat ver
weerster van haar aanstelling tot 
haar ontslag in 1980 in dezelfde 
dienstbetrekking bleef; 

Overwegende dat het arrest uit 
die gegevens niet wettig heeft kun
nen afleiden dat de toestand van 
verweerster, toen zij werd ontsla
gen, niet statutair geregeld was en 
op die grand beslissen dat partijen 
alsdan « door een arbeidsovereen
komst gebonden waren », nu het 
niet vaststelt dat eiser aan het sta
tutair dienstverband een einde had 
gemaakt en partijen een arbeids
overeenkomst sloten die de eenzijdi
ge aanstelling verving; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het over de bevoegdheid van de ar
beidsgerechten uitspraak doet; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ne
lissen Grade. 

Nr. 180 

a· KAMER - 18 november 1985 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OM UIT
LEGGING VAN HET E.E.G.-VERDRAG OF VAN 
EEN AKTE VAN DE E.E.G.-INSTELLINGEN -
GEVAL WAARIN GEEN VRAAG AAN HET HOF 
VAN JUSTITIE DIENT TE WORDEN GESTELD. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
SOCIALE ZEKERHEID - WERKWOSHEID -
VERBLIJF IN EEN ANDERE LID-STAAT -
RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING NA 
TERUGKEER IN BELGIE. 

3° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN 
OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - BEHOUD 
VAN DE HOEDANIGHEID - ONDERBREKING 
VAN DE UITKERINGEN - VERBLIJF IN EEN 
ANDERE LID-STAAT. 

1 • Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag of van een akte 
van de E.E.G.-instellingen, opgeworpen 
in een voor het Hof van Cassatie han
gende zaak, een punt betreft dat reeds 
het voorwerp is geweest, in een andere 
zaak, van een uitleggende beslissing 
van het Hof van Justitie van de Euro
pese Gemeenschappen is het Hoi van 
Cassatie vrijgesteld van de verplich
ting zich opnieuw tot het Hof van 
Justitie te wenden om een uitlegging 
te verkrijgen (1). (Art. 177, laatste lid, 
E.E.G.-Verdrag.) 

2" en a• De uitkeringsgerechtigde werklo
ze die Belgie heeft verlaten en in een 
andere Lid-Staat van de E.E.G. aan
spraak heeft op werkloosheidsuitke
ring met toepassing van art. 69, lid 1, 
verordening nr. 1408/71 van 19 juni 
1971, verliest zijn aanspraak op uitke-

18 november 1985 - a• kamer - Voor- (1) Cass., 18 okt. 1982, A.R. nr. 6443 
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter - (A.C., 1982-83, nr. 117). 
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ring in Belgie wanneer hij er terug
keert na het verstrijken van de in lid 
1, c, van dit artikel bedoelde termijn, 
die in de regel drie maanden bedraagt 
(2), oak al behoudt hij volgens art. 123 
Werkloosheidsbesluit de hoedanigheid 
van gerechtigde, omdat zijn uitkerin
gen in Belgie niet /anger dan vijftien 
maanden (3) werden onderbroken (4). 
(Art. 69, lid 2, verordening nr. 1408/71 
van 19 juni 1971.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBE!DSVOORZIENING 
T. STUKKENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4864) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1984 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 69 van de verorde
ning (E.E.G.) nr. 1408/71 van de Raad 
van 14 juni 1971 betreffende de toepas
sing van de sociale zekerheidsregelingen 
op loontrekken en hun gezinnen, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, 
118, 120, 123 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, 
laatstgenoemd artikel gewijzigd door de 
koninklijke besluiten van 5 november 
1965, 14 maart 1975, 26 april 1976 en 22 
maart 1982, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld « dat (verweerster), door na haar 
terugkeer in Belgie op 13 augustus 1982 
opnieuw een aanvraag in te dienen tot 
het bekomen van de werkloosheidsuitke
ringen, krachtens de alsdan van kracht 
zijnde bepalingen van artikel 123 van het 
koninklijk besluit d.d. 20 december 1963 
de hoedanigheid van gerechtigde was 
blijven behouden, aangezien haar recht 
op de uitkeringen in Belgie slechts was 
onderbroken tijdens de periode gaande 
van 2 december 1981 tot en met 12 au-

(2) Deze termijn kan in buitengewone geval
len door de bevoegde diensten of organen wor
den verlengd. 

(3) Deze termijn is door K.B. 12 april 1983 
op drie jaar gebracht. 

(4) Hof van Justitie, 19 juni 1980 (Jur. H.v.J., · 
1980, biz. 1979). 

gustus 1982, hetzij gedurende een perio
de van minder dan vijftien maanden » 
en dat. « nu de interne Belgische wette
lijke reglementering krachtens artikel 
123 voormeld een meer gunstige bepa
ling inhoudt ter vrijwaring van het recht 
op behoud van de hoedanigheid van ge
rechtigde, (eiser) dit recht niet (kan) ont
zeggen aan de werkloze op grond van ar
tikel 69 van bedoelde verordening, aan
gezien volgens vaststaande rechtspraak 
van het Hof van Justitie de bepalingen 
van deze sociale zekerheidsverordening, 
en dus ook zoals in casu bedoeld artikel 
69, niet aan een integrale toepassing van 
de nationale wet.telijke regeling in de 
weg staan », beslist dat « in weerwil van 
hetgeen (eiser) voorhoudt, de aangevoch
ten administratieve beslissing getroffen 
werd met schending van artikel 123 van 
voornoemd besluit, zoals alsdan van 
kracht, zodat (verweerster) haar hoeda
nigheid van gerechtigde op de uitkerin
gen had behouden op datum van haar 
aanvraag, niettegenstaande zij buiten de 
termijn van drie maanden bepaald bij 
artikel 69 van de E.E.G.-verordening nr. 
1408/71 uit Duitsland terugkeerde en als
dan haar aanvraag indiende », 

terwijl in artikel 69 van de verorde
ning (E.E.G.) nr. 1408171 van de Raad 
van 14 juni 1971 wordt bepaald: « 1. De 
volledig werkloze werknemer die voldoet 
aan de in de wet.telijke regeling van een 
Lid-Staat gestelde voorwaarden voor het 
recht op uit.kering, en die zich naar het 
grondgebied van een of meer andere 
Lid-Staten begeeft om aldaar werk te 
zoeken, behoudt het recht op deze uitke
ringen onder de hieronder aangegeven 
voorwaarden en beperkingen : a) ... ; b) ... ; 
c) het recht op uitkering wordt gehand
haafd gedurende een tijdvak van ten 
hoogste drie maanden, sedert de datum 
waarop de betrokkene niet !anger ter be
schikking stond van de diensten voor ar-

. beidsbemiddeling van de Staat waarvan 
hij het grondgebied heeft verlaten ( ... ). 
2. Indien de betrokkene, v66r het ver
strijken van het tijdvak waarover hij 
krachtens lid 1, sub c, recht op uitkering 
heeft, naar het grondgebied van de be
voegde Staat terugkeert, behoudt hij 
recht op uit.kering overeenkomstig de 
wet.telijke regeling van deze Staat; hij 
verliest elk recht op uit.kering krachtens 
de wettelijke regeling van de bevoegde 
Staat indien hij niet v66r het verstrijken 
van dit tijdvak naar het grondgebied van 
deze Staat terugkeert. In buitengewone 
gevallen kunnen de bevoegde diensten of 
organen deze termijn verlengen. 3. ( ... ). 
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4. Indien Belgie de bevoegde Staat is, 
krijgt de werkloze, die na afloop van de 
in lid 1, sub c, bedoelde termijn van drie 
maanden naar dit land terugkeert, eerst 
dan opnieuw recht op uitkering vah dit 
land nadat hij aldaar gedurende ten min
ste drie maanden werkzaamheden heeft 
uitgeoefend •; zoals door de eerste rech
ter werd vastgesteld, door eiser in zijn 
verzoekschrift tot hoger beroep vermeld 
en door het arrest niet tegengesproken, 
verweerster tijdens de periode van 2 de
cember 1981 tot en met 1 maart 1982 
ingeschreven was als werkzoekende en 
gerechtigd op werkloosheidsuitkeringen 
in de Bondsrepubliek Duitsland, met toe
passing van artikel 69, lid 1, van de 
E.E.G.-verordening nr. 1408171; dit artikel 
de werkloze werknemer, met het oog op 
het zoeken naar werk in een andere Lid
Staat, de mogelijkheid biedt, gedurende 
een bepaalde periode te worden vrijge
steld van de door de verschillende natio
nale wettelijke regelingen opgelegde ver
plichting zich ter beschikking te stellen 
van de diensten voor arbeidsbemiddeling 
van de bevoegde Staat, zonder dat hij 
daardoor zijn recht op werkloosheidsuit
kering tegenover de bevoegde Staat ver
liest, doch, volgens lid 1 van bedoeld arti
kel 69, het aan de werknemer in dit 
artikel toegekende voordeel beperkt is 
tot een tijdvak van drie maanden, te re
kenen vanaf de datum waarop hij niet 
meer ter beschikking staat van de dien
sten voor arbeidsbemiddeling van de be
voegde Staat, en de werknemer die na 
het verstrijken van de in artikel 69, lid 1, 
sub c, bedoelde termijn van drie maan
den terugkeert naar de bevoegde Staat, 
ingevolge lid 2, eerste volzin, van dit arti
kel tegenover de bevoegde Staat geen 
aanspraak meer kan doen gelden op uit
keringen, ongeacht de door de nationale 
wettelijke regeling voor het behoud en 
het verlies van het recht op uitkeringen 
voorziene bepalingen; deze bepaling niet 
enkel een maatregel is ter coordinatie 
van de nationale wettelijke bepalingen 
op het gebied van de sociale zekerheid,, 
doch, ten gunste van de werknemers die 
ervan gebruik willen maken - zoals ten 
deze verweerster -, een autonome, van 
de regels van nationaal recht afwijkende 
regeling schept, die in a1Ie Lid-Staten 
eenvormig moet worden uitgelegd onge
acht de door de nationale wettelijke re
geling voor het behoud en het verlies 
van het recht op uitkeringen bepaalde 
regeling; het arrest door, hoewel het niet 
tegenspreekt dat verweerster tijdens 
haar verblijf in Duitsland aldaar was 
ingeschreven als werkzoekende en werk-

loosheidsuitkeringen genoot, te beslissen 
dat verweerster haar hoedanigheid van 
gerechtigde op de uitkeringen had be
houden op de datum van haar aanvraag, 
niettegenstaande zij buiten de termijn 
van drie maanden, bedoeld bij artikel 69 
van de E.E.G.-verordening nr. 1408/71, 
uit Duitsland terugkeerde en pas dan 
haar aanvraag indiende, de in het mid
del vermelde bepalingen, inzonderheid 
artikel 69, lid 2, van de verordening 
(E.E.G.) 1408171 van de Raad van 14 juni 
1971, schendt: 

Overwegende dat het arrest de be
slissing van 6 oktober 1982 vernie
tigt, waarbij de gewestelijke in
specteur van eiser verweerster niet 
gerechtigd op werkloosheidsuitke
ring verklaarde omdat zij van 2 de
cember 1981 tot en met 1 maart 1982 
recht had op werkloosheidsuitkerin
gen in de Bondsrepubliek Duitsland, 
met toepassing van artikel 69 van 
de E.E.G.-verordening nr. 1408/71, 
terugkeerde naar Belgie na het ver
strijken van het tijdvak waarover 
zij recht op werkloosheidsuitkerin
gen had, met toepassing van dit ar
tikel, elk recht op uitkeringen had 
verloren krachtens de wettelijke re
geling van de bevoegde Staat en de 
vereiste voorwaarden met "hetrek
king tot de wachttijd niet vervulde; 

Dat het arrest die beslissing te
nietdoet op grond dat « nu de inter
ne Belgische wettelijke reglemente
ring krachtens artikel 123 (van het 
RQninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid) een meer gunstige 
bepaling inhoudt ter vrijwaring van 
het recht op behoud van de hoeda
nigheid van gerechtigde, (eiser) dit 
recht niet (kan) ontzeggen aan de 
werkloze op grond van de bepalin
gen van artikel 69 van bedoelde ver
ordening, aangezien volgens vast
staande rechtspraak van het Hof 
van Justitie de bepalingen van deze 
sociale zekerheidsverordening, en 
dus ook zoals in casu bedoeld arti
kel 69, niet aan een integrale toe
passing van de nationale wettelijke 
regeling in de weg staan »; 

Overwegende dat eiser aanvoert 
dat verweerster, ingevolge artikel 
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69, lid 2, eerste volzin, van de veror
dening (E.E.G.) nr. 1408/71, dat in 
het middel is geciteerd, tegenover 
de bevoegde Staat, dit is Belgie, 
geen aanspraak meer had op werk
loosheidsuitkering na . haar terug
keer uit de Bondsrepubliek Duits
land, ongeacht de bepalingen van de 
Belgische reglementering met be
trekking tot het behoud en het ver
lies van het recht op uitkeringen; 

Overwegende dat de vraag of arti
kel 69, lid 2, van voormelde verorde
ning de werkloze werknemer, die na 
het verstrijken van de in artikel 69, 
lid 1, sub c, bedoelde termijn naar 
de bevoegde Staat terugkeert, uit
sluit van elk recht op werkloosheids
uitkering tegenover deze Staat, zelfs 
indien hij volgens het nationale 
recht nog een resterende aanspraak 
op uitkering bezit, een uitlegging 
van eerstvermelde bepaling noodza
kelijk maakt; 

Overwegende echter dat het Hof 
van Justitie van de Europese Ge
meenschappen zich hierover reeds 
heeft uitgesproken in zijn arrest van 
19 juni 1980 (gevoegde zaken 41, 121 
en 796/79), zodat het Hof van Cassa
tie vrijgesteld is van de in artikel 
177, laatste lid, van het E.E.G.-Ver
drag vervatte verplichting zich tot 
het Hof van Justitie te wenden voor 
de uitlegging die deze vraag met 
zich brengt; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie in het arrest van 19 juni 1980 
voor recht verklaart: << De werkne
mer die na het verstrijken van de in 
artikel 69, lid 1, sub c, van verorde
ning nr. 1408/71 bedoelde termijn 
van drie maanden terugkeert naar 
de bevoegde Staat, kan ingevolge ar
tikel 69, lid 2, eerste volzin, tegen
over de bevoegde Staat geen aan
spraak meer doen gelden op uitke
ringen, tenzij vorenbedoelde termijn 
krachtens artikel 69, lid 2, tweede 
zin, wordt verlengd »; 

Dat het voormeld arrest in de mo
tivering vermeldt : << 4. Artikel 69 
van de verordening nr. 1408/71 biedt 

' werkloze werknemer, met het 
oog op het zoeken van werk in een 

andere Lid-Staat, de mogelijkheid 
gedurende een bepaalde periode te 
worden vrijgesteld van de door de 
verschillende nationale wettelijke 
regelingen opgelegde verplichting 
zich ter beschikking te stellen van 
de diensten voor arbeidsbemiddeling 
van de bevoegde Staat, zonder dat 
hij daardoor zijn recht op werkloos
heidsuitkeringen tegenover de be
voegde Staat verliest. 5. Deze bepa
ling is niet enkel een maatregel ter 
coordinatie van de nationale wette
lijke bepalingen op het gebied van 
de sociale zekerheid. Ten gunste 
van de werknemers die ervan ge
bruik willen maken, schept zij een 
autonome, van de regels van natio
naal recht afwijkende regeling, die 
in alle Lid-Staten eenvormig moet 
worden uitgelegd, ongeacht de door 
de nationale wettelijke regeling voor 
het behoud en het verlies van het 
recht op uitkeringen voorziene rege
ling. 6. Volgens artikel 69, lid 1, is 
het aan de werknemer in dit artikel 
toegekende voordeel beperkt tot een 
tijdvak van drie maanden, te reke
nen vanaf de datum waarop hij niet 
meer ter beschikking staat van de 
diensten voor arbeidsbemiddeling 
van de bevoegde Staat. ( ... ) 8. Blij
kens de uitdrukkelijke bewoordin
gen van (artikel 69, lid 2) is aan het 
behoud van het recht op uitkering 
tegenover de bevoegde Staat na 
voornoemd tijdvak van drie maan
den de voorwaarde verbonden dat 
de werknemer v66r het verstrijken 
van genoemd tijdvak naar deze 
Staat terugkeert, en "verliest (hij) 
elk recht op uitkering krachtens de 
wettelijke regeling van de bevoegde 
Staat" bij te late terugkeer. Het eni
ge geval waarin de werknemer zijn 
recht op uitkeringen tegenover de 
bevoegde Staat bij terugkeer na het 
verstrijken van de periode van drie 
maanden behoudt, is dat van artikel 
69, lid 2, tweede volzin, op grond 
waarvan de bevoegde diensten of or
ganen deze termijn in bepaalde ge
vallen kunnen verlengen »; 

Overwegende dat uit deze uitleg
ging, die het Hof van Justitie aldus 
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geeft aan artikel 69, volgt dat lid 2 
van dit artikel de werkloze werkne
mer, die na het verstrijken van de 
in lid 1, sub c, bedoelde termijn 
naar de bevoegde Staat terugkeert, 
uitsluit van elk recht op werkloos
heidsuitkeringen tegenover deze 
Staat, zelfs indien hij volgens het 
nationale recht nog een aanspraak 
op uitkering bezit; 

-Dat het bestreden arrest derhalve 
artikel 69, lid 2, van de verordeing 
(E.E.G.) nr. 1408/71 schendt door op 
grond van de in het middel weerge
geven redenen te beslissen dat ver
weerster haar hoedanigheid van ge
rechtigde op de werkloosheidsuitke
ringen had behouden op datum van 
haar aanvraag, niettegenstaande zij 
buiten de termijn van drie maan
den, bepaald bij dit artikel 69, uit 
Duitsland terugkeerde en alsdan 
haar aanvraag indiende; 

Dat het middel gegrond is; 

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

18 november 1985 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 181 

z• KAMER - 19 november 1985 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- BEWERKING VAN HET 
ONVERMOGEN - AFLOPEND MISDRIJF. 

2° MISDRIJF BANKBREUK EN BE-
DRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEWERKING 
VAN HET ONVERMOGEN - AFLOPEND 
MISDRIJF. 

1" en z• Het in art. 490bis Sw. bepaalde 
wanbedrijf « bedrieglijk onvermogen » 
is voltooid wanneer de twee voor
waarden, die samen het materiele 
bestanddeel van het misdrijf 
uitmaken, verenigd zijn, nl. het 
bewerken van bet onvermogen en het 
niet voldoen aan zijn verplichtingen. 
Het is een aflopend misdrijf; bet duurt 
niet voort totdat de dader een einde 
maakt aan bet door hem bewerkte 
onvermogen of voldoet aan zijn 
verplichtingen (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT T. CARPENTIER G., CARPENTIER 
S.; THORN ELECTRICAL INDUSTRIES LTD., VEN
NOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT T. CARPEN-

TIER S_) 

ARREST 

(A.R. nr. 8954) 

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

I. Op de voorziening van het 
Openbaar Ministerie : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 490 bis van het Strafwet
boek, 

doordat 1. het arrest bedrieglijk onver
mogen beschouwt als een aflopend en 
voortgezet misdrijf, terwijl het een voort
durend misdrijf is, 2. het arrest de laat
ste nuttige stuitingsdaad van de verja
ring vaststelt op 24 maart 1981, terwijl 
de verjaring niet is bereikt: 

Overwegende dat het in artikel 
490bis van het Strafwetboek bepaal
de misdrijf voltooid is wanneer de 
twee voorwaarden, die samen het 
materieel bestanddeel van het mis
drijf uitmaken, verenigd zijn, name-

(1) Zie J.P. MASsoN, « Le delit d'organisation 
frauduleuse de l'insolvabilite », in Liber Ami
corum Hermann Bekaert, 1977, nr. 12, blz. 254; 
noot J.S., bij arrest van het Hof van Beroep te 
Bergen, 1 dec. 1978, Pas., 1979, II, 21. 
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lijk bet bewerken van bet onvermo
gen en bet niet voldoen aan de 
verplichtingen; 

Dat bet misdrijf niet voortdurend 
is in deze zin dat de dader bet straf
baar feit zou blijven plegen totdat 
hij hetzij aan bet door hem bewerk
te onvermogen een einde stelt, het
zij aan de bedoelde verplichtingen 
voldoet; 

Overwegende dat bet arrest vast
stelt dat eiser zijn onvermogen be
werkte door in 1976 en 1977 gestelde 
handelingen en dat alle constitutie
ve bestanddelen van bet misdrijf 
aanwezig waren op 1 april 1978, 
toen een laatste wissel, ten bedrage 
van 2.600.966 frank, kwam te verval
len; 

Dat bet arrest, nu bet beslist dat 
de verj aring van de strafvordering 
tegen de verweerders vanaf laatstge
noemde datum, waarop de ·laatste 
strafbare handeling gesteld werd, 
een aanvang nam en dat de verja
ring voor de laatste maal werd ge
stuit op 24 maart 1981, zijn beslis
sing dat de strafvordering door ver
jaring vervallen was, naar recht 
verantwoordt; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening v~n d~ ven
nootschap naar Engels recht 
« Thorn Electrical Industries Ltd. » : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eiseres 
tegen verweerster : 

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

doordat het arrest nalaat de conclusies 
van eiseres te beantwoorden, meer be
paald dat een groot deel van de op
brengst van de verkoop Plafin op de · ge
heime rekening van Sonja Carpentier 
werd gestort, terwijl dit nochtans een es
sentieel element is dat de rechtstreekse 
betrokkenheid van Sonja Carpentier 
(verweerster) aantoont: 

Overwegende dat eiseres ter te
rechtzitting van bet hof van beroep 

op 19 maart 1984 twee conclusies 
neerlegde waarin wordt uiteengezet 
dat, bij de transactie tussen de va
der van verweerster, de Zwitserse 
Immobiliere Plafin en dr. Schwe
gler, door deze laatste 500.000 Zwit
serse frank werden betaald voor 
overname van bet volledig aandelen
pakket van de genoemde Immobilie
re Plafin en werden overhandigd 
aan verweerster; dat eiseres in be
doelde conclusies - ten betoge dat 
verweerster bij die transactie een 
rol speelde waardoor zij als mededa
der dient te worden beschouwd aan 
bet bewerken door haar vader van 
zijn bedrieglijk onvermogen - on
der meer aanvoerde wat volgt: '' ( ... ) 
dit vermoeden bevestigd wordt door 
de deponering door haar (verweer
ster) 's anderdaags van een deel van 
deze koopsom op een barer geheime 
genummerde bankrekeningen die zij 
er bij Zwitserse bankinstellingen op 
nahield » (eerste conclusie) en « ( ..• ) 
deze medewerking op haar beurt is 
bewezen door de starting door Sonja 
Carpentier (verweerster) enkele da
gen later van een deel van de koop
som op een barer geheime genum
merde bankrekeningen in Geneve » 
(tweede conclusie); 

Overwegende dat bet arrest die 
conclusie niet beantwoordt; 

Dat bet middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 

· eiseres veroordeeld wordt in kosten 
van de strafvordering tegen ver
weerster: 

Overwegende dat bet arrest eise
res veroordeelt in een vierde van de 
kosten van de strafvordering en die 
beslissing laat steunen op de consi
derans dat « ( ••. ) ten aanzien van 
Carpentier Sonja (verweerster), 
hoofdens gronden die verband hou
den met de oorspronkelijk ge'incri
mineerde feiten, (ze) in bet ongelijk 
(wordt) gesteld »; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van eiseres tegen 
verweerster de vernietiging mee-
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brengt van de veroordeling in kos
ten van de strafvordering tegen ver
weerster die op dezelfde onwettig
heid steunt en waartegen eiseres 
regelmatig cassatieberoep heeft in
gesteld; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening van het openbaar minis
terie; vernietigt het arrest in zoverre 
het uitspraak doet over de civiel
rechtelijke vordering van eiseres te
gen Sonja Carpentier; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
Sonja Carpentier in een derde van 
de kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

19 november 1985 - 2' kamer -· Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. D'Hoore, Kortrijk. 

Nr. 182 

2' KAMER - 19 november 1985 

TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 

vaarding in het Nederlands, ten laste 
van een andere beklaagde, bij dezelfde 
rechtbank aanhangig was gemaakt, 
zonder dat is onderzocht of de be
klaagde zich in het onderzoek of in het 
vooronderzoek van het Frans of van 
het Nederlands had bediend (1). (Art. 
16 Taalwet Gerechtszaken.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. TONDEUR, EL ASRI) 

ARREST 

(A.R. nr. 9134) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-. 
den vonnis, op 8 juni 1984 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen Roger Tondeur, be
klaagde: 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen Fatima el Asri, be
klaagde: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 16 en 40 van de Wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken, 

doordat het bestreden vonnis de 
rechtstreekse dagvaarding toelaatbaar 

- verklaart, 

STRAFZAKEN - POLITIERECHTBANK 
BRUSSEL- DAGVAARDING- TAAL. 

terwijl de verklaringen van de recht
·streeks gedaagde partij Fatima El Asri 

TE een geldige keuze van de taal van de 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de in het Nederlands beteken
de dagvaarding om voor de polltie
rechtbank te Brussel te verschijnen 
regelmatig is, gewezen op grand dat de 
beklaagde, die in de Brusselse agglo
meratie woonachtig was, geen taalkeu
ze had gedaan en dat er rekening 
diende te worden gehouden met de 
noodwendigheden van de zaak, inzon
derheid de samenvoeging ervan met 
een andere zaak, die door een dag-

rechtspleging uitmaken en derhalve de 
dagvaarding wegens niet-eerbiediging 
van deze taalkeuze nietig was en deze 
nietigheid van ambtswege door de rech
ter diende uitgesproken te worden : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 16, § 1, van de wet van 15 ju
ni 1935 op het gebruik der talen in 

(1) Zie L. LINDEMANS, « Taalgebruik in ge
rechtszaken », A.P.R., 1973', nrs. 1i14, 195 en 
196. 

,_------
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gerechtszaken de rechtspleging voor 
de Politierechtbank te Brussel, wan
neer de verdachte woonachtig is in 
een gemeente der Brusselse agglo
meratie, in het Frans of in het Ne
derlands wordt gevoerd naargelang 
hij zich voor zijn verklaringen in 
het onderzoek en, bij ontstentenis 
hiervan, in het vooronderzoek van 
een of andere van deze talen heeft 
bediend; 

Overwegende dat, zoals de appel
rechters vaststellen, de rechtstreek
se dagvaarding op verzoek van de 
benadeelde aan dezelfde regels on
derworpen is als een dagvaarding 
op verzoek van het openbaar minis
terie; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te beslissen dat de be
klaagde Fatima El Asri, die in een 
gemeente van de Brusselse agglo
meratie woonachtig was en geen 
taalkeuze deed, in het Nederlands 
mocht gedagvaard worden « reke
ning houdend met de noodwendighe
den van de zaak, te weten met het 
oog op de samenvoeging van de 
zaak met deze tegen (de recht
streeks dagende partij Roger Ton
deur) in de Nederlandse taal aan
hangig gemaakt voor de Politie
rechtbank te Brussel », zonder te 
onderzoeken of Fatima El Asri zich 
voor haar verklaringen in het onder
zoek of in het vooronderzoek van 
het Frans of van het Nederlands 
had bediend, hun beslissing niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre dit beslist 
op de tegen Fatima El Asri ingestel
de strafvordering; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 

wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele rechtbank te Leu
ven, zitting houdende in hager be
roep. 

19 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie vau de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 183 

2• KAMER - 19 november 1985 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN 
- HOGER BEROEP BEPERKT TOT DE CIVIEL
RECHTELIJKE BESCHIKKINGEN VAN HET BE
ROEPEN VONNIS - RECHTER IN HOGER BE

ROEP GEBONDEN DOOR HET RECHTERLIJK 
GEWIJSDE VAN HET BEROEPEN VONNIS MET 
BETREKKING TOT DE STRAFRECHTELIJKE 
BESCHIKKINGEN. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF

ZAKEN- HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAG
DE - HOGER BEROEP BEPERKT TOT DE CI
VIELRECHTELIJKE BESCHIKKINGEN VAN HET 
BEROEPEN VONNIS - RECHTER IN HOGER 
BEROEP GEBONDEN DOOR HET RECHTERLIJK 
GEWIJSDE MET BETREKKING TOT DE STRAF
RECHTELIJKE BESCHIKKINGEN. 

1 • en 2" Op het hager beroep van de be
klaagde alleen, dat beperkt is tot de ci
vielrechtelijke beschikkingen van het 
beroepen vonnis, is de rechter in hager 
beroep gebonden door de beslissing 
van de eerste rechter op de strafvorde
ring, waarbij het feit waarop de civiel
rechtelijke vordering is gegrond, wordt 
vastgesteld, aangezien die beslissing, 
in dat opzicht, gezag en kracht van ge
wijsde heeft (1). 

van dit arrest melding zal worden t----------------
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver-

(1) Zie Cass., 1 dec. 1970 (A.C., 1971, 323) en 
28 april 1981, A.R. nr. 6439 (ibid., 1980-81 nr. 
489). ' 
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(BORRI, VAN LEEUW 
T. BRUSSELS AIRPORT PARKING N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9264) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de eisers veroordeelde onder 
meer ter zake van oplichting, name
lijk de eiser Borri « minstens 
920.000 frank » en de eiser Van 
Leeuw « minstens 250.000 frank »; 

Dat het beroepen vonnis op civiel
rechtelijk gebied de eisers veroor
deelde tot het betalen van schade
vergoeding aan verweerster, name
lijk de eiser Borri « de som van ex 
aequo et bani negenhonderdtwintig
duizend frank, onder voorbehoud 
van de gedane betalingen », de eiser 
Van Leeuw « de som van 250.000 -
159.000 eenennegentigduizend 
frank ex aequo et bono >>; 

Dat het hoger beroep van de ei
sers beperkt was tot de civielrechte
lijke beschikkingen van het beroe
pen vonnis; 

I. Op de voorziening van Pierre 
Borri: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 23 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt om reden dat « het toekennen 
aan de burgerlijke partij van een bedrag 
dat lager zou liggen dan 920.000 frank, 
het gezag van het rechterlijk gewijsde 
zou aantasten •, 

terwijl het vaststaat dat eiser tijdig en 
op geldige wijze boger beroep heeft aan
getekend op burgerlijk gebied tegen het 
beroepen vonnis, zodat de devolutieve 
kracht van dit hoger beroep tussen par
tijen ten voile speelt; dat de burgerlijke 
partij als dusdanig geen partij is op 
strafrechtelijk gebied, zodat tussen de 
beklaagde en de burgerlijke partij « op 
strafrechtelijk gebied » dan ook geen ge
zag van gewijsde kan ontstaan; dat dit 
des te meer het geval is aangezien de 

rechter op strafgebied onbevoegd is om 
op burgerlijk gebied uitspraak te doen : 

Overwegende dat het gezag van 
het rechterlijk gewijsde, wat de 
strafvordering betreft, niet geregeld 
is door de artikelen 23 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, doch een al
gemeen rechtsbeginsel uitmaakt; 

Dat het middel, in zoverre het een 
schending van voormelde wetsbepa
lingen aanvoert, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat op het hoger be
roep van de beklaagde alleen, dat 
beperkt is tot de civielrechtelijke be
schikkingen van het beroepen von
nis, de rechter in hoger beroep ge
bonden is door de beslissing van de 
eerste rechter op de strafvordering, 
waarbij het feit waarop die verde
ring en de civiele rechtsvordering 
zijn gegrond, bewezen wordt ver
klaard, daar die beslissing daarom
trent gezag en kracht van gewijsde 
heeft; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

II. Op de voorziening van Joseph 
DeLeeuw: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de « beschikkingen 
van het arrest die op hem betrek
king hebben ( ... ) op straf(rechtelijk) 
gebied >>: 

Overwegende dat het arrest geen 
uitspraak doet over de strafvorde
ring tegen eiser; 

Dat de voorziening zonder voor
werp, mitsdien niet ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerster tegen hem : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 23 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt met volgende motivering : 
« Overwegende dat, nude beslissing over 
de strafvordering in kracht van gewijsde 
is getreden, het beamen van (eisers) stel
ling er op zou neerkomen het gezag vai 
het rechterlijk gewijsde aan te tasten »1 
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terwijl het vaststaat dat eiser tijdig en 
op geldige wijze hoger beroep had aan
getekend op burgerlijk gebied tegen het 
beroepen vonnis, zodat de devolutieve 
kracht van dit hoger beroep tussen par
tijen van toepassing is; dat, vermits de 
burgerlijke partij op strafrechtelijk ge
bied geen partij is, tussen de beklaagde 
en de burgerlijke partij dan ook geen ge
zag van gewijsde op strafrechtelijk ge
bied kan ontstaan : 

Overwegende dat het middel, zo
als blijkt uit het antwoord op het 
middel van de eiser Borri, niet kan 
worden aangenomen; 

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

19 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Marchal -
Gelijkluidende conclusie vau de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. J. Boon en E. Nieuwdorp, Brussel. 

Nr. 184 

2' KAMER - 19 november 1985 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR

DELING WEGENS BEDRIEGLIJKE BANKBREUK 
- OPGAVE VAN ART. 489 SW. EN NIET VAN 
ART. 577 KH. - BESLISS!NG NIET MET REDE
NEN OMKLEED .. 

(BERGRING, VIRULY T. AVEMART P.V.B.A., MR. 
JAN THEUNIS - CURATOR IN HET FAILLISSE
MENT VAN CONSOLIDATED ANTWERP SHIPPING 
AGENCIES N.V., NOORD NATIE C.V., SCANDIA-

FLEX PRODUCTS N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9290) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1984 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. Op de voorziening van Ulf Berg
ring, beklaagde : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 577 van het Wetboek van 
Koophandel en 489 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest eiser schuldig ver
klaart aan het misdrijf van bedrieglijke 
bankbreuk (telastleggingen B.a.2 en 
B.b.2), hem om die reden ontzet voor een 
termijn van 10 jaar uit alle rechten ver
meld in artikel 31 van het Strafwetboek 
en ambtshalve te zijnen laste de terug
keer tot de failliete boedel beveelt van 
alle goederen, rechten of rechtsvorderin-
gen die bedrieglijk zijn ontvreemd, op 
grond : « dat het cijfer voorzien in de te
lastlegging onder B.a.2 = 2.472.049 frank 
(inbegrepen huishuur 18 januari 1978 
voor 48.000 frank); het getal onder B.b.2 
= 124.940 frank, het getal onder C.I.a.2 
= 314.134 frank, dat de hier twee laatste 
aangehaalde getallen begrepen zijn in 
het eerst aangehaalde: 2.472.0490 frank 
(pagina 14) ( ... ) dat bewezen is dat (ei
ser), nadat de Belgium in feitelijke staat 
van faillissement was, het hoger geci-
teerde bedrag van: 2.472.049 frank uit de 
activa van deze vennootschap afnam; dat 
de tenlastelegging sub B.a.2 tot beloop 
van dit bedrag bewezen is; (en) dat al de 
gezegde afnamen uit de voorhanden zijn
de gelden als voorschotten of hotel- en 
reiskosten nutteloze uitgaven waren voor 
de " Belgium " die op dat ogenblik in 
staat van faillissement verkeerde en 
waarvoor reed~') aangifte van staking van 
betalingen diende gedaan te worden • 
(pagina 17), 

Niet naar recht gemotiveerd is het arrest 
dat de beklaagde wegens bedrieglijke 
bankbreuk veroordeelt en enkel art. 
489 Sw. vermeldt zonder opgave van 
art. 577 Kh. (1). (Art. 97 Gw.) 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
weliswaar, door. verwijzing naar de wets------------------1 bepalingen in het beroepen vonnis, mel
ding maakt van artikel 489 van het 

(1) Zie Cass., 12 dec. 1972 (A.C., 1973, 374). Strafwetboek, doch deze strafbepaling 
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enkel de straf vaststelt die wordt opgelo
pen door hen die in de gevallen, bij het 
Wetboek van Koophandel bepaald, schul
dig worden verklaard aan onder andere 
bedrieglijke bankbreuk, en artikel 577 
van dit wetboek die gevallen omschrijft 
en, bijgevolg, aldus de bestanddelen van 
het ten laste van eiser gelegde misdrijf 
opgeeft; het arrest derhalve, dat noch in 
zijn eigen redenen, noch door verwijzing 
naar het beroepen vonnis, artikel 577 
van het Wetboek van Koophandel ver
meldt, niet naar recht met redenen is 
omkleed in zoverre het eiser wegens be
drieglijke bankbreuk veroordeelt (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser in conclusie 
zich omstandig tegen bedoelde telastleg
ging had verweerd, door onder meer aan 
te voeren : « dat (van het bedrag van 
3.173.056 frank) 2.609.915 frank betaald 
werden door Holdings, en het saldo ho
tel- en reiskosten betreft; dat (eiser) in 
dienst was van Holdings tegen een ver
goeding van 5.000 Can $ per maand, na
dien omgezet in 5.000 U.S. $, alsook een 
gratis woonst; dat dit gebruikelijke ver
goedingen zijn, ... ; dat ( ... ) Holdings een 
eigen kapitaal had en eigen kosten be
taalde (verslag De Bruyn, deel 2, pagina 
35 en volgende) en deze gelden absoluut 
niet afkomstig waren van Belgium noch 
onttrokken werden aan deze maatschap
pij; dat voor het overige reis- en hotel
kosten worden aangerekend als ontdra
gen activa; dat ( ... ) (eiser) instond voor 
de coordinatie tussen de twee werkings
vennootschappen in Canada en Belgie, 
en dus regelmatig over en weer moest 
vliegen; dat hij oak instond voor de kon
takten met de reders en met nieuwe po
tentiele klienten, zodat hij veel moest 
reizen, doch deze reizen geen prive- of 
plezierreizen waren; dat (eiser) alle rei
zen boekte langs Holdings, doch aange
zien hij niet instond voor de boekhou
ding en terzake oak niet tussenkwam, 
wist en weet hij niet door wie ze betaald 
werden; dat bet Khoury was die besliste 
wie wat zou betalen, en de heren Ma
riens, Theuns en Caers hebben nooit be
zwaar geuit dat Belgium deze kosten zou 
dragen ( ... ); dat de beer Mariens bet zelf 
normaal vindt dat de " agent" betalingen 
deed voor Holdings zoals huur, bunke
ring, enz., gezien de agent de gelden int 
( ... ); dat de prive-reizen van (eiser) naar 
Finland of Zwitserl~:~nd betaald werden 
en gefactureerd werden op naam van en 
door de Finse firma Oy Finika, een foto
bedrijf in Finland, toebehorend aan de 
echtgenote van (eiser) en zijn schoon-

broer ( ... ) », en • feit B.b.2. : dat het weer
houden bedrag van 245.515 frank, en 
reeds vervat in de vorige betichting, 
niets anders is dan een gedeeltelijke te
rugbetaling van representatiekosten; dat 
(eiser) voor meer dan 490.000 Belgische 
frank uit eigen patrimonium betaalde en 
terugbetaling vroeg met een " Expensive 
Reports" ingediend bij Holdings (cfr. 
stukken neergelegd door (eiser) in eerste 
aanleg); dat deze expensive reports zeer 
duidelijk vermelden dat het kosten zijn 
ten laste van Holdings, doch het weer 
Khoury is, belast zijnde met de boekhou
ding, die besliste wie wat zou betalen; 
dat er niets bedrieglijks is gebeurd en 
(eiser) de representatiekosten met eigen 
gelden heeft betaald en (deze) slechts ge
deeltelijk werden terugbetaald », zodat, 
door in gebreke te blijven op dit verweer 
van eiser te antwoorden, noch door de in 
bet middel weergegeven consideransen, 
noch door de andere consideransen die, 
in bet algemeen, betrekking hebben op 
eisers functie in de • Chase international 
holdings •, op de structuut van de be
trokken vennootschappen, op de toege
paste werkwijze, op het boekhoudkundig 
systeem, op de financiele toestand van 
de vennootschap • Chase international 
Belgium » en op het feitelijk medebe
stuurderschap van eiser in deze vennoot
schap, het arrest niet regelmatig is ge
motiveerd (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

derde onderdeel, het bedrieglijk opzet 
een bestanddeel is van bet misdrijf van 
bedrieglijke bankbreuk, dat door de 
strafrechter, om een beklaagde hieraan 
schuldig te kunnen verklaren, noodzake
lijk dient te worden vastgesteld, zodat 
het hof van beroep, dat ten deze in ge
breke blijft, al was het impliciet, deze 
vaststelling te doen, hoewel eiser elk be
drieglijk opzet in conclusie had ontkend 
(pagina 6), zijn beslissing tot schuldig
verklaring van eiser aan bedrieglijke 
bankbreuk niet naar recht verantwoordt 
(schending van de artikelen 577 van het 
Wetboek van Koophandel en 489 van bet 
Strafwetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 489 van 

het Strafwetboek, dat in het arrest 
door verwijzing naar het beroepen 
vonnis wordt vermeld, enkel de 
straf vaststelt van wie, in de bij het 
W etboek van Koophandel bepaalde 
gevallen, schuldig wordt verklaard 
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aan bankbreuk, inzonderheid be- Nr. 185 
drieglijke bankbreuk; 

Overwegende dat artikel 577 van 
het Wetboek van Koophandel de ge
vallen opsomt waarin de gefailleer
de handelaar schuldig wordt ver
klaard aan bedrieglijke bankbreuk 
en aldus de bestanddelen van dit 
misdrijf bepaalt; 

Overwegende dat het arrest het 
bestaan van die bestanddelen vast
stelt zonder evenwel, hetzij uitdruk
kelijk hetzij door verwijzing naar 
het beroepen vonnis, de wetsbepa
ling te vermelden die deze bestand
delen bepaalt; 

Dat het arrest niet regelmatig is 
gemotiveerd; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede en het derde onderdeel van 
het eerste middel en het tweede 
middel van Ulf Bergring, die niet tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden ar
rest in zoverre het Ulf Bergring op 
de strafvordering veroordeelt; ver
werpt de voorziening van Michel Vi
ruly; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; laat de kosten van de voorzie
ning van Ulf Bergring ten laste van 
de Staat; veroordeelt Michel Viruly 
in de kosten van zijn voorziening; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

2" KAMER - 19 november 1985 

1° KOOPHANDEL, KOOPMAN 
JAARREKENING - VALSHEID EN GEBRUIK 
VAN VALSE STUKKEN- BEGRIP. 

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN - JAARREKENING VAN 

VENNOOTSCHAP - BEGRIP. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VEROORDELING - VERWEER 
VAN DE BEKLAAGDE ONBEANTWOORD- BE
SL!SSING NIET MET REDENEN OMKLEED. 

1" en 2" Voor de toepassing van de artt. 
207 en 208 Vennootschappenwet betref
fende de valsheid en gebruik van valse 
akten in de jaarrekeningen van ven
nootschappen is vereist dat die reke
ningen voor de aandeelhouders of de 
vennoten ter inzage zijn gelegd. (Art. 
209 Vennootschappenwet.) 

3" Niet met redenen omkleed is de be
slissing waarbij de beklaagde wordt 
veroordeeld zonder dat wordt geant
woord op een regelmatig door hem 
voorgedragen verweer (1). (Art. 97 
Gw.) 

(VAN DEN BROECKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9472) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 207, 208 en 209 van de bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935 
gecoordineerde wetten op de handelsven-

19 november 1985 - 2" kamer - Voor- nootschappen, die titel IX van hoek I 
zitter: de h. Boon, waarnemend voorzit- van het Wetboek van Koophandel vor
ter - Verslaggever : de h. Marchal - men, de artikelen 207 en 209 respectieve
Gelijkluidende conclusie van de h. De- t----------------
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en J. Van Goethem, Ant
werpen. 

(1) Cass., 10 okt. 1984, A.R. nr. 3665 
(A.C., 1984-65, nr. 108). 
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lijk gewijzigd bij de artikelen 31 en 32 
van de wet van 24 maart 1978, 

doordat het hof van beroep eiser ver
oordeelt tot een gevangenisstraf van 1 
maand en tot een geldboete van 200 
frank, uit hoofde van telastlegging A, om 
als dader, met een bedrieglijk inzicht of 
met het voornemen om te benadelen, 
valsheid in de jaarrekening der vennoot
schappen, door de wet of door de statu
ten voorgeschreven, te hebben gepleegd 
en gebruik te hebben gemaakt van deze 
valse akte, namelijk door in de balans 
van het boekjaar 1979 van de P.V.B.A. 
Intervins, neergelegd op de griffie van 
de Rechtbank van Koophandel te Gent 
op 7 mei 1981, valse bedragen te hebben 
vermeld, op volgende gronden : « De aan 
de eerste beklaagde (eiser) ten laste ge
legde feiten zijn v66r het hof, zoals v66r 
de eerste rechter, bewezen gebleven. De 
beschouwingen die deze beklaagde in 
zijn conclusie aanvoert, kunnen niet bij
getreden worden. ( ... ) Zo (eiser) welis
waar het materieel werk van het opma
ken van de balans liet uitvoeren door de 
tweede beklaagde, dan gebeurde dit aan 
de hand van de valse gegevens die doel
bewust door (eiser) verstrekt werden. Hij 
wist immers dat de boekhouding vals 
was, en gaf opdracht ze aldus te houden 
zoals blijkt uit het feit dat hij bepaalde 
dokumenten door een bediende anders 
deed herschrijven, dat hij toegeeft dat 
verkopen gebeurden die niet opgenomen 
werden in de boeken of op zijn lopende 
rekening, en dat hij bekent dat een dub
bele boekhouding hestand waarin bepaal
de fictieve cijfers vermeld werden ( ... ). 
( ... ) Dat (eiser) zou nagelaten hebben de 
balans te onderwerpen aan de goedkeu
ring van de algemene vergadering, 
neemt haar bestaan niet weg. Ze wordt 
overigens uitvoerig besproken in de ver
klaring van de tweede beklaagde ( ... ) en 
een kopie ervan berust in het dossier 
( ... ), 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 209 van voormelde wetten op de han
delsvennootschappen, voor de toepassing 
van de vorige artikelen - die de misdrij
ven van valsheid in de door de wet of 
door de statuten voorgeschreven jaarre
kening van een vennootschap en van ge
bruik van die valse akten omschrijven 
en strafbaar stellen - de jaarrekening 
eerst bestaat zodra zij voor de aandeel
houders of de vennoten ter inzage is ge
legd en eiser uitdrukkelijk, in zijn con
clusie van 9 oktober 1984, aanvoerde dat 
er nooit een balans heeft bestaan in de 
handelsrechtelijke betekenis van dat be-

grip, nu zij nooit door een algemene ver
gadering werd goed- of afgekeurd (pagi
na 3), alsmede, in zijn tweede conclusie 
van 30 oktober 1984, met overneming van 
de verklaring van de beklaagde De Craec
ker in het proces-verbaal nr. 4666 van 
5 mei 1981 (stuk 5), dat er ook geen alge
mene vergadering voor bewuste balans 
werd belegd (pagina 4), zodat het hof 
van beroep er zich ter zake niet wettig 
kon toe beperken te oordelen dat de om
standigheid dat eiser zou nagelaten heb
ben de balans te onderwerpen aan de 
goedkeuring van de algemene vergade
ring, haar bestaan niet wegneemt, nu ze 
overigens uitvoerig wordt besproken in 
de verklaring van tweede beklaagde en 
een kopie ervan berust in het dossier, en 
aldus een constitutief element van het 
aan eiser ten laste gelegd misdrijf niet 
wettig vaststelt (schending van de artike
len 207, 208 en 209 van voormelde wetten 
op de handelsvennootschappen), min
stens, door in gebreke te blijven vast te 
stellen dat bedoelde balans ter inzage 
van de vennoten van de P.V.B.A. Inter
vins werd gelegd, de wettigheidscontrole 
van het Hof over de beslissing tot ver
oordeling van eiser wegens de telastleg
ging A onmogelijk maakt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 209 van de Handelsvennoot
schappenwet de balansen of de jaar
rekeningen, voor de toepassing van 
de artikelen 207 en 208 van die wet, 
bestaan zodra zij voor de aandeel
houders of de vennoten ter inzage 
zijn gelegd; 

Overwegende dat, nu eiser ver
volgd werd wegens de misdrijven 
van de artikelen 207 en 208 van de 
Handelsvennootschappenwet, het ar
rest, door slechts te releveren dat 
het niet-onderwerpen van de balans 
aan de algemene vergadering haar 
bestaan niet wegneemt, dat die ba
lans uitvoerig besproken werd in de 
verklaring van tweede gedaagde en 
de kopie ervan in het dossier berust, 
en zonder vast te stellen dat de jaar
rekening voor de aandeelhouders of 
de vennoten ter inzage is voorge
legd, zodat zij voor de toepassing 
van voornoemde artikelen 207 en 
208 bestond, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 
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Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede onderdeel van het eerste 
middel en het eerste onderdeel van 
het tweede middel, die niet tot cas
satie zonder verwijzing kunnen lei
den, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het uitspraak doet over 
de strafvordering tegen eiser; be
veelt dat van het thans gewezen ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Antwerpen. 

19 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Butzler. 

Nr. 186 

2' KAMER - 19 november 1985 

1° VERJARING STRAFZAKEN 
KANTSCHRIFT VAN HET PARKET BIJ DE POLI
TIERECHTBANK AAN DE PROCUREUR DES KO
NINGS VAN HET ARRONDISSEMENT - GEEN 
STUITING VAN DE VERJARING VAN DE STRAF
VORDER!NG. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

1" Een kantschrift van het parket bij de 
politierechtbank, dat aan de procureur 
des Konings van het arrondissement 
wordt gericht, is geen daad van onder
zoek of van vervolging waardoor de 
verjaring van de strafvordering wordt 
gestuit (l ). (Art. 22 wet van 17 april 
1878.) 

2" De strafvordering wegens overtreding 
van het Wegverkeersreglement ver
jaart wanneer, bij ontstentenis van 
een grand van schorsing, een jaar is 
verlopen sedert de laatste daad van 
onderzoek of van vervolging, verricht 
binnen een jaar te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is begaan (2). 
(Artt. 21 tot 25 wet van 17 april 1878; 
art. 68 Wegverkeerswet.) 

3" Wanneer de beslissing op de strafvor
dering wordt vernietigd wegens verval 
van die vordering door verjaring en de 
kosten van die vordering ten laste van 
de Staat moeten blijven, geschiedt de 
vernietiging zonder verwijzing (3). 

(VAN LAETHEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 9544) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 maart 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 68 van de Wegverkeerswet en 22 
tot 25 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met vernietiging van het be
roepen vonnis, eiseres veroordeelt 
tot een geldboete, een vervangende 
gevangenisstraf en in de helft van 
de kosten van de strafvordering we-

VORDERING - OVERTREDING VAN HET WEG- 1----------------
VERKEERSREGLEMENT - TERMIJN. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING WEGENS 
VERVAL- KOSTEN VAN DIE RECHTSVORDE
RING TEN LASTE VAN DE STAAT- VERNIETI
GING ZONDER VERWIJZING. 

(1) Zie Cass., 28 mei 1973 (A.C., 1973, 941), 18 
feb. 1975 (ibid., 1975, 678) en 1 april 1980 
(ibid., 1979-80, nr. 501). 

(2) Zie Cass., 16 okt. 1985, A.R. nr. 4472 
(A.C., 1985-86, nr. 101). 

(3) Cass., 16 okt. 1985, A.R. nr. 4472 
(A.C., 1985-86, nr. 101). 
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gens overtredingen op de artikelen 
12.2 en 10.1.1° en 3° van het Wegver
keersreglement, welke op 1 april 
1983 werden begaan; 

Overwegende dat de laatste daad 
waarbij de verjaring van de straf
vordering werd gestuit het vonnis is 
waarbij eiseres op 9 februari 1984 
door de politierechtbank op de straf
vordering werd veroordeeld; 

Dat weliswaar in de stukken van 
de rechtspleging een kantschrift 
voorkomt, gedagtekend 6 maart 1984 
en ondertekend « Voor de procureur 
des Konings, de politiecommissaris 
die hem bij de politierechtbank bij
staat », gevolgd van de handteke
ning van Van Vynckt F., waarbij 
een navolgend stuk aan de procu
reur des Konings wordt overge
maakt ingevolge het door eiseres 
ingesteld hoger beroep; 

Dat echter, nu sedert de inwer
kingtreding van de artikelen 150 en 
156 van het Gerechtelijk Wetboek de 
procureur des Konings het ambt 
van openbaar ministerie bij de poli
tierechtbanken van zijn arrondisse
ment uitoefent en door de door de 
Koning aangewezen politiecommis
sarissen en gerechtelijke officieren 
of agenten bij de parketten in die 
uitoefening enkel wordt « bijge
staan », voormeld kantschrift slechts 
administratieve briefwisseling in de 
schoot van hetzelfde parket uit
maakt, briefwisseling welke de ver
jaring van de strafvordering niet 
vermag te stuiten; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een grond tot schorsing, de 
strafvordering op 8 februari 1985 te 
middernacht ingevolge verjaring 
was vervallen; 

Dat het vonnis dan ook de in het 
middel aangehaalde wettelijke bepa
lingen schendt; 

beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijke vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen grond be
staat tot verwijzing. 

19 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : mevr. Baete-Swin
nen - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 187 

2• KAMER - 19 november 1985 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - GE

MEENTEVERORDENING HOUDENDE VERBOD 
OM, ZONDER TOELATING, RECLAMEBORDEN 
AAN TE BRENGEN - AFLOPEND MISDRIJF. 

2° MISDRIJF - GEMEENTEVERORDENING 

HOUDENDE VERBOD OM, ZONDER TOELA
TING, RECLAMEBORDEN AAN TE BRENGEN -
AFLOPEND MISDRIJF. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - VEROORDELING - MISDRIJF 
GEPLEEGD TUSSEN TWEE BEPAALDE DATA, 
ZONDER NADERE BEPALING VAN T!JD - ON
MOGELIJKHEID VOOR HET HOF NA TE GAAN 
OF DE STRAFVORDERING AL DAN NIET WAS 
VERJAARD. 

1" en 2" De overtreding van een gemeen
teverordening houdende verbod om, 
zonder toelating, reclameborden aan te 
brengen, is een aflopend misdrijf (1). 

3" Wanneer de bestreden beslissing, de 
beklaagde veroordeelt wegens feiten 
gepleegd tussen twee bepaalde data 
zonder nadere bepaling van tijd en bet 
Hof aan de hand van de processtukken 
waarop bet vermag acht te slaan, niet 
kan nagaan of de strafvordering al 
dan niet verjaard was, vernietigt bet. 
de veroordeling met verwijzing (2)." 

(1) Zie Cass., 24 maart 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 806) en 3 nov. 1982, A.R. nr. 2411 

Om die redenen, vernietigt het be- (A.C., 1982-83, nr. 151). 

streden vonnis in zoverre het eise- (2) Cass., 17 sept. 1985, A.R. nr. 9494 
res op de strafvordering veroordeelt; (A.C., 1985-86, nr. 30). 
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(Art. 97 Gw.; artt. 21, 22 en 23 wet van 
17 april 1878.) 

(VAN ROY) 

ARREST 

(A.R. nr. 9613) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 28 november 1984 
en 27 maart 1985 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 21, 22, 23 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering en 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd wegens de volgende telastleg
ging : « te Mechelen op 10 december 
1983, op of aan gevels die zichtbaar 
zijn van uit de straat, mogen geen 
reclameborden, opschriften noch 
eender welke reclamemiddelen wor
den aangebracht, tenzij daartoe 
vooraf door het college van burge
meester en schepenen schriftelij k 
toelating werd verleend, artikel 59 
van de Bouwverordening Stad Me
chelen van 18 februari 1932 »; 

Overwegende dat de appelrechters 
bij hun vonnis van 28 november 
1984 het debat heropenen ten einde 
eiser toe te laten zich te verdedigen 
op de gewijzigde als volgt luidende 
telastlegging : « te Mechelen sedert 
11 december 1983, op of aan gevels 
die zichtbaar zijn van uit de straat, 
reclameborden, opschriften of 
eender welk reclamemiddel te heb
ben aangebracht, zonder dat hem 
vooraf door het college van burge
meester en schepenen schriftelijk 
toelating werd verleend, namelijk 
twee reclameborden van elk 3 meter 
op 4 meter niet steunend op grond, 
tegen de zijgevel van het huis Olive
tenvest 33 te Mechelen, sectie E, 
nr. 17/6 »; dat dit vonnis beslist dat 
het vervolgde misdrijf een voortdu
rend misdrijf is; 

Overwegende dat de appelrechters 
bij vonnis van 27 maart 1985 ten las
te van eiser een veroordeling uit
spreken, na geoordeeld te hebben 
dat de telastlegging zoals omschre
ven in het vonnis van 28 november 
1984 bewezen was; 

Overwegende dat luidens artikel 
59 van de gemeentelijke besluiten 
van 18 februari 1932 en 7 augustus 
1933, gewijzigd bij gemeentelijk be
sluit van 14 oktober 1943 van de 
Stad Mechelen, houdende de bouw
verordening van die stad, << op of 
aan de gevels die zichtbaar zijn van 
uit de straat ( ... ) geen reclamebor
den, opschriften noch eender welke 
reclamemiddelen (mogen) worden 
aangebracht tenzij daartoe vooraf 
door het college van burgemeester 
en schepenen schriftelijk toelating 
werd verleend »; dat volgens artikel 
119 van die verordening de overtre
ding van de bepalingen ervan wor
den gestraft met politiestraffen; 

Overwegende dat het misdrijf van 
artikel 59 voornoemd voltrokken is 
wanneer op of aan een gevel die 
zichtbaar is van uit de straat een re
clamebord, opschrift of eender welk 
reclamemiddel is aangebracht, dit 
wil zeggen van zodra het ter plaatse 
opstellen ervan voltooid is, ongeacht 
de duur van de gevolgen door dat 
misdrijf meegebracht; 

Overwegende dat uit de omschrij
ving die in de verordening eraan is 
gegeven, blijkt dat het misdrijf aflo
pend is; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 21, eerste lid, van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, de strafvordering 
wegens een overtreding verjaart 
door verloop van zes maanden te re
kenen van de dag waarop het mis
drijf is gepleegd; 

Overwegende dat, nu het vonnis 
van 27 maart 1985 niet aangeeft bin
nen welke tijdstippen van de perio
de << sedert 11 december 1983 » de 
feiten zijn gepleegd en meer dan 
twaalf maanden verlopen zijn tus
sen 11 december 1983 en 27 maart 
1985, dag van de uitspraak van het 
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vonnis, en nu er geen grond is van 
scborsing van de verjaring van de 
strafvordering, bet Hof niet kan na
gaan of de strafvordering al dan 
niet verjaard is ten dage van bet 
veroordelend vonnis; 

Om die redenen, ongeacbt de door 
eiser aangevoerde middelen die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt de bestreden 
vonnissen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde vonnissen; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Recbtbank te Antwerpen, 
zitting boudende in boger beroep. 

19 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. L. Blontrock en F. Kenis, Brussel. 

Nr. 188 

2• KAMER - 19 november 1985 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING- OVERTREDING VAN HET WEG
VERKEERSREGLEMENT- TERMIJN. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE -
TERRITORIALE BEVOEGDHEID. 

3° OFFICIER VAN GERECHTELIJKE 
POLITIE - TERRITORIALE BEVOEGDHEID. 

1 • De strafvordering we gens overtreding 
van het Wegverkeersreglement is niet 
verjaard wanneer niet een jaar is ver
lopen sedert de laatste daad van on
derzoek of van vervolging verricht bin
nen een jaar te rekenen van de dag 

waarop bet misdrijf is begaan (1). (Art. 
68 Wegverkeerswet; artt. 22, 23 en 25 
wet van 17 april 1878.) 

2" en 3" De artt. 11 en 12 Sv. beletten 
niet dat de officieren van gerecbtelijke 
politie aangiften of klacbten ontvangen 
betreffende misdrijven gepleegd buiten 
bet ambtsgebied waarbinnen die offi
cieren wettelijk bevoegd zijn. (Artt. 11 
en 12 Sv.) 

(DERVEAUX F., DERVEAUX R., VAN DE WALLE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9634) 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 12 april 1985 op ver
zet in boger beroep gewezen door de 
Correctionele Recbtbank te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 68 van de Wegver
keerswet, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
« dat de betichtingen Filip Derveaux ten 
laste gelegd, bewezen zijn gebleven en 
door de eerste rechter op gepaste wijze 
werden gestraft », 

terwijl de strafvordering voortspruiten
de uit een misdrijf tegen deze gecoordi
neerde wetten en de reglementen betref
fende de politie over het wegverkeer 
verjaart door verloop van een jaar, te re
kenen van de dag waarop het misdrijf is 
begaan, zodat de telastleggingen lastens 
eerste eiser verjaard zijn en het bestre
den vonnis artikel 68 van de W egver
keerswet schendt : 

Overwegende dat bet bestreden 
vonnis, dat het beroepen vonnis be
vestigt, eerste eiser veroordeelt tot 
een geldboete van 100 frank ter za
ke van overtreding, te Merelbeke op 
2 mei 1983, van de artikelen 10.2, 
eerste lid, en 16.7 van het Wegver
keersreglement, en de tweede en de 
derde eiser civielrechtelijk aanspra
kelijk verklaart voor de geldboete 
en de kosten; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 68 van de Wegverkeerswet, de 

(1) Zie Cass., 21 mei 1985, A.R. nr. 8711 
(A.C., 1984-85, nr. 566) en 19 november 1985, 
A.R. nr. 9544, supra nr. 186). 
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strafvordering voortspruitende uit 
de voormelde misdrijven verjaart 
door verloop van een jaar te reke
nen van de dag waarop de misdrij
ven zijn begaan; dat, naar luid van 
artikel 22 van de voorafgaande titel 
van het W etboek van Strafvorde
ring, de verjaring van de strafvorde
ring slechts wordt gestuit door da
den van onderzoek of van vervol
ging verricht binnen de bij de wet 
bepaalde termijn, ten deze de ter
mijn van een jaar bepaald bij arti
kel 68 van de Wegverkeerswet; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de verjaring van de 
strafvordering regelmatig werd ge
stuit overeenkomstig artikel 22 van 
de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering op 27 april 
1984 door het bevel tot dagvaarding 
door het openbaar ministerie gege
ven aan de gerechtsdeurwaarder 
Monbailliu te Merelbeke, dit is min
der dan een jaar te rekenen van de 
dag waarop de verkeersovertredin
gen werden gepleegd; dat hieruit 
volgt dat op 12 april 1985, dag waar
op de correctionele rechtbank uit
spraak deed, de strafvordering niet 
was vervallen door verjaring; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 11 en 12 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
• dat het terzake opgesteld proces-ver
baal rechtsgeldig is; dat de politieagent 
Dujardyn feiten - waarvan hij zelf ge
tuige, en zelfs min of meer het slachtof
fer, is geweest - aan zijn hierarchische 
overste heeft verklaard; dat niets het op
stellen van een dergelijk proces-verbaal 
belet en dit daarom niet aangetast is 
door enige nietigheid », 

terwijl, eerste onderdeel, de politie
commissarissen en, in gemeenten waar 
er geen zijn, de burgemeesters en, bij 
gebreke van dezen, de schepenen, de po
litieovertredingen opsporen, zelfs die 
welke behoren tot het bijzonder toezicht 
van de boswachters en veldwachters, ten 
opzichte van wie zij gelijke bevoegdheid 
en zelfs voorrang hebben. Zij ontvangen 

de verslagen, aangiften en klachten be
treffende de politieovertredingen. Zij ver
melden in processen-verbaal, die zij te 
dien einde opmaken, de aard en de om
standigheden van de overtredingen, de 
tijd wanneer en de plaats waar deze be
gaan zijn, de bewijzen of aanwijzingen 
tegen hen die verdacht worden eraan 
schuldig te zijn (schending van artikel 11 
van het Wetboek van Strafvordering); 

tweede onderdeel, in gemeenten die in 
verschillende wijken verdeeld zijn, de 
politiecommissarissen deze ambtsver
richtingen uitoefenen over de gehele uit
gestrektheid van de gemeente waar zij 
aangesteld zijn, zonder te kunnen in
brengen dat de overtredingen begaan 
zijn buiten de bepaalde wijk waarvoor 
zij zijn aangewezen. Die wijken beper
ken, noch bepalen hun onderscheiden 
bevoegdheden, maar wijzen aileen de 
grenzen aan waarbinnen ieder van hen 
meer in het bijzonder verplicht is zijn 
ambt voortdurend en geregeld uit te oe
fenen (schending van artikel 12 van het 
Wetboek van Strafvordering): 

Overwegende dat het middel, zo
als blijkt uit de door de eisers gege
ven toelichting, aan het vonnis ver
wijt te hebben beslist dat het pro
ces-verbaal nr. 45.18.103901/83, op 6 
mei 1983 opgesteld door adjunct-po
litiecommissaris De Blaere te Gent 
en waarin deze officier van gerech
telijke politie de aangifte akteert 
hem gedaan door politieagent Dujar
dyn, rechtsgeldig is, niettegenstaan
de de aangegeven feiten gepleegd 
werden te Merelbeke waar de verba
liserende politieofficier territoriaal 
niet bevoegd is; 

Overwegende dat de artikelen 11 
en 12 van het Wetboek van Strafvor
dering weliswaar inhouden dat de in 
die wetsbepalingen genoemde offi
cieren van gerechtelijke politie niet 
bevoegd zijn om opsporingen en 
vaststellingen te verrichten buiten 
hun ambtsgebied; dat zij evenwel 
niet beletten dat die officieren van 
gerechtelijke politie aangiften of 
klachten zouden ontvangen betref
fende misdrijven buiten hun ambts
gebied gepleegd en dat zij daarvan 
proces-verbaal zouden opstellen: 

Overwegende dat het vonnis con
stateert dat: « ( ••. ) politieagent Du-
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jardyn feiten waarvan hijzelf getui
ge, en zelfs min of meer het slacht
offer, is geweest, aan zijn hierar
chische overste heeft verklaard; ( ... ) 
niets het opstellen van een dergelijk 
proces-verbaal belet en dit daarom 
niet aangetast is door enige nietig
heid »; 

Overwegende dat het vonnis op 
grand van die vaststellingen wettig 
heeft kunnen beslissen dat << het ter
zake opgestelde proces-verbaal 
rechtsgeldig is »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het bestreden vonnis beslist 
« dat de betichtingen Filip Derveaux ten 
laste gelegd, bewezen zijn gebleven en 
door de eerste rechter op gepaste wijze 
werden gestraft », 

terwijl deze noch andere overwegingen 
van het bestreden vonnis antwoorden 
op het middel door de eisers bij conclu
sie naar voor gebracht waarbij zij 
erop wezen dat het proces-verbaal 
nr. 45.81.103901/83 van 6 mei 1983 opge
steld werd op verslag van een der be
trokken partijen (wat de bedreigingen 
betreft in ieder geval) en derhalve (zelfs 
ongewild) subjectief kan zijn, zodat het 
vonnis niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat de eisers conclu
deerden als volgt : « Ret proces-ver
baal nr. 45.18.103901/83 van 6 mei 
1983 werd opgesteld op verslag van 
politieagent Dujardyn Jean-Claude 
wegens : bedreiging door middel van 
wapens, verkeersinbreuken ( ... ). Ret 
betrokken proces-verbaal werd der
halve opgesteld op verslag van een 
der betrokken partijen (wat de be
dreigingen betreft) en kan derhalve 
(zelfs ongewild) subjectief zijn. Een 
schijn van mogelijke partijdigheid 
volstaat om het proces-verbaal nie
tig te verklaren. Politieagent Dujar
dyn Jean-Claude had in die omstan
digheden beroep moeten doen op de 
tussenkomst van de politie te Merel
beke of de rijkswacht, quod non. De 
verbalisant mag uiteraard geen par-

tij zijn in het door hem opgestel
de proces-verbaal. Dat concluant 
achteraf niet vervolgd werd wegens 
bedreigingen door middel van een 
verboden wapen verandert niets aan 
de onregelmatigheid van het proces
verbaal »; dat zij hieruit de ge
volgtrekking afleidden dat het pro
ces-verbaal nietig is; 

Overwegende dat het vonnis niet 
enkel de redengeving bevat die in 
het middel is vermeld, doch boven-
dien zegt dat: << ( ... ) de politieagent 
Dujardyn feiten waarvan hijzelf ge
tuige en zelfs min of meer het 
slachtoffer is geweest, aan zijn hie
rarchische overste heeft verklaard; 
( ... ) niets het opstellen van een der
gelijk proces-verbaal belet en dit 
daarom niet aangetast is door enige 
nietigheid »; 

Overwegende dat de rechters, 
door aldus de redenen aan te duiden 
waarom zij oordelen dat het proces
verbaal rechtsgeldig is, het verweer 
van de eisers verwerpen en hun 
conclusie beantwoorden; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

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

19 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. G. Mortier, Gent. 
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Nr. 189 

2" KAMER - 19 november 1985 

CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIENING 
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING, ART. 441 - STRAF
VORDERING VERVALLEN DOOR BETALING 
VAN EEN GELDSOM - VERNIETIGING ZON
DER VERWIJZING. 

Op de voorziening van de procureur-!fe
neraal, die is ingesteld met toepassmg 
van art. 441 Sv., vernietigt het Hoi, 
zonder verwijzing, het vonnis houden
de veroordeling wegens een feit waar
voor de strafvordering was vervallen 
wegens betaling van een geldsom, 
overeenkomstig de vereisten van art. 
166 (1) Sv. (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE LAURENS} 

ARREST 

(A.R. nr. 9916) 

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

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij kenbaar 
te maken dat, bij brief van 1 augus
tus 1984 bestuur der wetgeving, 
nr. 7/130:836/5211 AP/Div., de minis
ter van Justitie hem gelast heeft bij 
bet Hof, overeenkomstig artikel 441 
van het W etboek van Strafvorde
ring, aangifte te doen van het ~n 
kracht van gewijsde gegane vonms, 
op 1 juni 1982 uitgesproken door de 
Politierechtbank te Hasselt (afdeling 
Beringen), en waarbij Franciscus Al-

(1) Thans is in ~et Wetboek van Strafvorde
ring een art. 216bis mgevoegd door art. 1 van 
de wet van 28 juni 1984. 

(2) Cass., 5 okt. 1982, A.R. nr. 7377 
(A.C., 1982-83, nr. 90). 

bert Laukens, geboren te Neerpelt 
op 4 oktober 1943, en wonende te 
Neerpelt, Bergijkseweg 5, wordt ver
oordeeld ter zake van het niet verle
nen van de voorrang van rechts (ar
tikel 12.3.1 van het algemeen ver
keersreglement). 

De beklaagde had tijdig het be
drag betaald dat hem door de procu
reur des Konings te Hasselt was 
voorgesteld als minnelijke schik
king. De strafvordering was verval
len en de veroordeling is onwettig. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven vonnis te vernietigen; te 
bevelen dat van zijn arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing, en te zeg
gen dat er geen grond is tot verwij
zing. 

Brussel, 5 augustus 1985, 
Voor de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) Declercq) »; 

Gelet op artikel 441 van het Wet
boek van Strafvordering; met aanne
ming van de gronden van voren
staande vordering, vernietigt het aan
gegeven en in kracht van gewijsde 
gegane vonnis op 1 juni 1982 gewe
zen door de Politierechtbank te Has
selt (afdeling Beringen); beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernie
tigde vonnis; zegt dat er geen grond 
is tot verwijzing. 

19 november 1985 - 2" kamer- Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Baets -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 
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Nr. 190 Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers verzoekschrift dat 
niet de ontvankelijkheid van de 
voorziening betreft, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

2' KAMER - 19 november 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER NIET VATBAAR VOOR VER-· 19 november 1985- 2' kamer- Voor
ZET VAN DE VERDACHTE EN WAARBIJ DEZE zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ALS GEDETINEERDE NAAR DE CORRECTIONE· ter - Vers/aggever : de h. De Peuter -
LE RECHTBANK WORDT VERWEZEN - VOOR· Ge/ijk/uidende conclusie van de h. De
ZIENING VOOR DE EINDBESLISSING - NIET clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. mr. G. Van Hamme, Gent. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
de verdachte v66r de eindbeslissing in
steff tegen een beschikking van de 
raadkamer waartegen hij geen verzet 
kan doen en waarbij hij als gedeti
neerde naar de correctionele recht
bank wordt verwezen (1). (Art. 416 Sv.) 

(LEROY) 

ARREST 

(A.R. nr. 9970) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 27 september 
1985 gewezen door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Gent, waarbij eiser, onder de 
banden van het bevel tot aanhou
ding wat de telastlegging A betreft, 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Gent verwezen wordt; 

Overwegende dat de beschikking, 
die geen uitspraak doet over een ge
schil inzake bevoegdheid van het 
onderzoeksgerecht, slechts een voor
bereidende beslissjng en een beslis
sing van onderzoek is; 

Dat krachtens artikel 416 van het 
W etboek van Strafvordering de 
voorziening, die is ingesteld v66r de 
eindbeslissing, niet ontvankelijk is; 

Nota arrest nr. 190 : 

Nr. 191 

2" KAMER - 19 november 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KA· 
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT 
HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVAN· 
KELIJK VERKLAART - ARREST DAT GEEN 
UITSPRAAK DOET OVER EEN GESCHIL INZA· 
KE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGE· 
RECHTEN - VOORZIENING VAN DE VERDACH· 
TE VOOR DE EINDBESLISSING - NIET ONT
VANKELIJKE VOORZIENING. 

Wanneer de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten noch voor de raadka
mer, noch voor de kamer van inbe
schuldigingstelling is betwist, is niet 
ontvankelijk de voorziening v66r de 
eindbeslissing ingesteld tegen het ar
rest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat, zonder uitspraak te 
doen over een geschil inzake bevoegd
heid, het verzet van de verdachte te
gen de beschikking van de raadkamer 
tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank niet ontvankelijk verklaart 
(1). (Art. 416 Sv.) 

Nota arrest nr. 191 : 

(1) Zie Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 365), 6 (1) Zie Cass .• 20 sept. en 22 nov. 1983, A.R. 
sept. 1978 (ibid., 1978-79, 11) en 15 juni 1983, nrs. 8278 en 8345, en 17 april 1984, A.R. 
A.R. rir. 3039 (ibid., 1982-83, nr. 573). nr. 8704 (A.C., 1983-84, nrs. 37, 163 en 485). 
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(VAN DEN DORPE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9973) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 september 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest eisers 
verzet tegen een beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Gent, waarbij hij 
naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen, niet ontvankelijk 
verklaart; 

Overwegende dat het arrest geen 
uitspraak doet over een geschil inza
ke bevoegdheid en een voorberei
dende beslissing en een beslissing 
van onderzoek is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is, nu ze v66r d~ eindbeslissing 
is ingesteld; 

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

19 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Marchal -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 192 

2• KAMER - 20 november 1985 

KUNST, ART. 5, § I - HANDELINGEN OPGE
DRAGEN AAN PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN 
OM DE VERPLEEGKUNDE UIT TE OEFENEN -
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GENEESHEER 
BIJ DE U!TVOERING VAN DIE HANDELINGEN 
- VEREISTEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - MEDISCHE VER
ANTWOORDELIJKHEID - KONINKLIJK BE
SLUIT NR. 78 VAN 10 NOVEMBER 1967 BETREF
FENDE DE U!TOEFENING VAN DE GENEES
KUNST, ART. 5, § I - HANDELINGEN OPGE
DRAGEN AAN PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN 
OM DE VERPLEEGKUNDE UIT TE OEFENEN -
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GENEESHEER 
BIJ DE UITVOERING VAN DIE HANDELINGEN 
- VEREISTEN. 

1° en 2o Hoewel art. 5, § 1, K.B. nr. 78 
van 10 nov. 1967 betreffende de uitoe
fening van de geneeskunst, de ver
pleegkunde, de paramedische beroepen 
en de geneeskundige commissies niet 
voorschrijft dat de in het tweede lid 
vermelde handelingen moeten worden 
uitgevoerd op verantwoording en on
der toezicht van de geneesheer, sluit 
die wettelijke bepaling niet uit dat 
zulks het geval kan zijn, daar zodanige 
verplichting kan voortvloeien, hetzij 
uit de voorwaarden of uitvoeringsmo
daliteiten van die handelingen, vastge
steld bij het in het derde lid bedoelde 
koninklijk besluit, hetzij bij gebreke 
van koninklijk besluit, ingevolge de 
overgangsbepaling van artikel 50, § 1, 
tweede lid, van voormeld koninklijk 
besluit nr. 78, uit de huidige modalitei
ten van uitvoering, zoals zij worden 
beperkt door de rechtspraak volgend 
uit de wet van 12 maart 1818. 

(FERRANT T. CLOSSET, PIGEON S., PIGEON B., 
JACQUEMIN, FEDERATION DES MUTUALITES SO
CIALISTES DU LUXEMBOURG; BELGISCHE STAAT 
-MIN. V. VERKEERSWEZEN EN P.T.T., IN TEGEN-

WOORDIGHEID VAN GUIOT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4337) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 maart 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

1° IJENEESKUNDE - KONINKLIJK BE-
LUI'. NR. 78 VAN 10 NOVEMBER 1967 BETREF- l. In zoverre de VOOrziening van 

FENDE DE UITOEFENING VAN DE GENEES- eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
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beslissing op de tegen hem ingestel
de strafvordering : 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 71, 418, 420 van 
het Strafwetboek, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 5, § 1, eerste en 
tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 
78 van 10 november 1967 betreffende de 
geneeskunst, de verpleegkunst, ·de para
medische beroepen en de geneeskundige 
commissies, gewijzigd bij artikel 2 van 
de wet van 20 december 1974, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eiser schuldig be
vindt aan het tegen hem bewezen ver
klaarde misdrijf op grand « dat a an ( ei
ser) niet kan worden verweten dat hij 
volgens de gebruiken en de dagelijkse 
praktijk Beatrice Guiot, verpleegster, 
wiens bevoegdheid hij kende, belast 
heeft met het verichten van die hande
ling (ten deze een intraveneuze injectie), 
maar wel dat hij geen toezicht heeft uit
geoefend op de goede uitvoering ervan 
die immers op zijn verantwoordelijkheid 
en onder zijn toezicht diende te geschie
den (artikel 5 van voormeld koninklijk 
besluit nr. 78); ... dat, hoewel wel degelijk 
het verzuim om de spuit te legen en niet 
de aanvankelijke injectie van de eerste 
twee milliliter een van de oorzaken van 
het ongeval was, er met betrekking tot 
(eisers) plicht van toezicht geen onder
scheid mag worden gemaakt tussen de 
verschillende fasen van de ingreep; dat 
hij niet aileen erop hoefde toe te zien 
dat de injectie gebeurde met fentanyl op 
bet voorgeschreven tijdstip en in de 
voorgeschreven voorwaarden, maar bo
vendien toezicht moest houden op het le
gen van de spuit die, volgens zijn voor
schriften, nag evenveel produkt bevatte 
als werd gebruikt; dat (eiser) zich derhal
ve niet kan beroepen op onoverkome
lijke dwaling ... ; dat (eiser) heel goed 
wist dat er na de ingreep, van de twee 
ampullen fentanyl die v66r de operatie 
in de spuit waren gedaan, nog 2 ml van 
die actieve stof overbleef; dat (eiser), nu 
hij niet zelf op het juiste ogenblik toe
zicht heeft gehouden op het wegnemen 
of het legen van een spuit die een stof 
bevatte waarvan het gebruik uitzonder
lijk ernstige gevolgen kan hebben, niet 
gehandeld heeft met de voorzichtigheid 
die van hem wordt vereist door de ge
bruiken van zijn beroep; dat het verzuim 
van (eiser) wel degelijk een fout is die te 
onderscheiden is van die van de beklaag
den, maar dat zonder die fout de schade 
zich niet zou hebben voorgedaan zoals ze 

ten deze noodzakelijkerwijze is voorge
vallen en dat derhalve het hem verweten 
misdrijf niet zou zijn gebeurd », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 5 van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967, gewijzigd bij artikel 2 van 
de wet van 20 december 1974, bepaalt 
dat de Koning, overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 46, de voorwaarden 
kan bepalen, waaronder de geneesheren, 
op eigen verantwoordelijkheid en onder 
eigen toezicht, personen die een parame
disch beroep uitoefenen, kunnen belas
ten met het verrichten van bepaalde 
handelingen welke het stellen van de 
diagnose voorafgaan of de toepassing 
van de behandeling aangaan of de uit
voering van maatregelen van preventie
ve geneeskunde betreffen (eerste lid) en 

. dat de Koning eveneens, overeenkomstig 
de procedure bepaald in artikel 46bis, de 

· voorwaarden kan vaststellen waaronder 
de in het voorgaande lid bepaalde hande
lingen kunnen worden opgedragen aan 
personen die bevoegd zijn om de ver
pleegkunde uit te oefenen (tweede lid), 
artikel 50, § 1, tweede lid, van hetzelfde 
koninklijk besluit bepaalt dat ten titel 
van overgangsbepaling, en zolang de 
koninklijke besluiten voorzien bij artikel 
5 niet zullen genomen zijn, de huidige 
modaliteiten van uitvoering van de daar
door bedoelde handelingen of prestaties, 
zoals zij worden beperkt door de recht
spraak volgend uit de hogervermelde wet 
van 12 maart 1818, verder van toepassing 
blijveil; uit die bepalingen volgt dat, zelfs 
als de Koning de uitvoeringmaatregelen 
waartoe hij krachtens voormeld artikel 
5, § 1, eerste en tweede lid, bevoegd is, 
niet treft; wanneer niet-geneesheren wor
den belast met bepaalde voorbereidende 
handelingen of handelingen die de toe
passing van de behandeling aangaan, die 
handelingen dienen te worden verricht 
op de verantwoordelijkheid en onder het 
toezicht van de geneesheren wanneer ze 
worden verricht door personen die een 

· paramedisch beroep uitoefenen, terwijl 
diezelfde handelingen niet op de verant
woordelijkheid en onder bet toezicht van 
de geneesheren hoeven te worden ver
richt wanneer ze worden opgedragen 

· aan personen die bevoegd zijn om de 
verpleegkunde uit te oefenen; bet arrest, 
nu het zelf toegeeft dat de door eiser aan 
de verpleegster Guiot opgedragen hande
ling behoorde tot de handelingen die 
wettig aan haar mochten worden opge
dragen, te meer nu is vastgesteld dat ze 
bevoegd was om de verpleegkunde uit te 
oefenen, niet wettig kon beslissen dat 

--;:::::---
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die handeling diende uitgevoerd te wor
den op de verantwoordelijkheid en onder 
het toezicht van eiser, en bijgevolg niet 
kon beslissen dat eiser zich schuldig 
heeft gemaakt aan het hem verweten ge
brek aan voorzichtigheid en voorzorg 
doordat hij niet had toegezien op de goe
de uitvoering van de aan de verpleegster 
Guiot opgedragen handeling; het arrest 
aldus artikel 5, § 1, eerste lid, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem
ber 1967 betreffende de handelingen op
gedragen aan personen die een parame
disch beroep uitoefenen, toegepast op 
een handeling waarmee een persoon die 
bevoegd is om de verpleegkunde uit te 
oefenen, werd belast, en dus die bepaling 
toepast in' een geval dat daarin niet ver
meld wordt; het arrest bovendien aan ar
tikel 5, § 1, tweede lid, betreffende de 
handelingen pie kunnen worden opge
dragen aan een persoon die bevoegd is 
o:in de verpleegkunde uit te oefenen, een 
voorwaarde toevoegt die daarin niet 
voorkomt, namelijk de voorwaarde dat 
de uitvoering dient te · geschieden op de 
verantwoordelijkheid en onder het toe
zicht van de geneesheren; het arrest bij
gevolg al deze wettelijke bepalingen, of 
op zijn minst een ervan schendt, eerstge
noemde bepaling, door haar toe te pas
sen in een geval dat daarin niet vermeld 
wordt, en de tweede door er een voor
waarde aan toe te voegen die daarin niet 
voorkomt; het arrest zodoende niet wet
tig het in de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek omschreven gebrek aan 
voorzichtigheid en voorzorg ten laste van 
eiser bewezen kon verklaren en ook die 
wetsbepalingen schendt; 

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

Wat het tweede onderdeel betreft: 

W at het derde onderdeel betreft : 

Wat het vierde onderdeel betreft: 

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

kel 5, ·. § 1, tweede lid, van het 
Jwninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 betreffende de genees
kunst, de verpleegkunde, de para
medische beroepen en de genees
kundige commissies, de Koning de 
voorwaarden kan bepalen waaron-

der bepaalde handelingen die de 
diagnose voorafgaan of de toepas
sing van de behandeling aangaan of 
de uitvoering van maatregelen van 
preventieve geneeskunde betreffen, 
kunnen worden opgedragen aan per
sonen die bevoegd zijn om de ver
pleegkunde uit te oefenen; dat val
gens het derde lid van die bepaling 
de lijst· van die handelingen, en met 
name de uitvoeringsmodaliteiten er
van, bij koninklijk besluit worden 
vastgesteld; dat uit de bovenaange
haalde teksten blijkt dat artikel 5, 
§ 1, tweede lid, van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967, 
ook al vereist het niet dat die han
delingen worden verricht op de ver
antwoordelijkheid en onder het toe
zicht van de geneesheer, die moge
lijkheid echter niet uitsluit, daar die 
verplichting kan vo6rtvloeien uit de 
bij koninklijk besluit vastgestelde 
voorwaarden of uitvoeringsmodali
teiten; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 50, § 1, eerste lid, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967, zolang de koninklijke 
besluiten voorzien bij artikel 5 niet 
zullen genomen zijn, « de huidige 
modaliteiten van uitvoering van de 
daardoor bedoelde handelingen of 
prestaties, zoals zij worden beperkt 
door de rechtspraak volgend uit de 
wet van 12 maart 1818 ... , verder van 
toepassing blijven »; 

Overwegende dat het arrest, dat 
artikel 5, § 1, eerste lid, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 niet toepast, door vast 
te stellen dat een geneeksundige 
handeling die door een geneesheer 
aan een verpleegster was opgedra
gen, werd verricht op de verant
woordelijkheid en onder het toezicht 
van de geneesheer, na eraan te heb
ben herinnerd dat « bij ontstentenis 
van een koriinklijk besluit tot vast
stelling van de lijst van handelingen 
die (aan niet-geneesheren) mogen 
worden opgedragen en de uitvoe
ringsmodaliteiten ervan, de recht
spraak volgende uit de wet van 12 
maart 1818 van toepassing blijft », 
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het tweede lid van die bepaling niet 
schendt, vermits, enerzijds, dat lid 
de mogelijkheid niet uitsluit dat de 
aan een verpleegster opgedragen ge
neeskundige handeling moet worden 
verricht op de verantwoordelijkheid 
en onder het toezicht van de genees
heer en vermits, anderzijds, de rech
ter die ten deze die verplichting 
vaststelt, verklaart << de rechtspraak 
volgend uit de wet van 12 maart 
1818 » toe te passen bij ontstentenis 
van enig koninklijk besluit tot uit
voering van dat artikel 5; 

Dat het arrest, door het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg 
voortvloeiende uit een tekortkoming 
aan zijn plicht van toezicht ten laste 
van eiser bewezen te verklaren, de 
artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek op een juiste wijze toepast; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II ... . 
III. .. . 

Nr. 193 

2• KAMER - 20 november 1985 

WEGVERKEER- VERVAL VAN HET RECHT 
TOT STUREN - VERVAL VOORGOED UITGE
SPROKEN WEGENS LICHAMELIJKE ONGE
SCHIKTHEID - VEREISTE VASTSTELINGEN. 

Niet naar recht ve.r;antwoord is de beslis
sing waarbij het verval van het recht 
tot het besturen van een voertuig voor
goed wordt uitgesproken wegens licha
melijke ongeschiktheid, zonder dat 
wordt vastgesteld dat de ongeschikt
heid blijvend blijkt te zijn (1). (Art. 42 
Wegverkeerswet.) 

(JACQUET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4489) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 juni 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid· 
del, afgeleid uit de schending van artikel 

, 42 van de Wegverkeerswet: 

Overwegende dat het vonnis eiser 
wegens lichamelijke ongeschiktheid 

Om die redenen, zonder acht te defintief vervallen verklaart van het 
slaan op de nota die eiser op de grif- recht tot sturen op de enkele grond 
fie van het Hof heeft neergelegd op · << dat de gegevens van de zaak, met 
13 november 1985, dus buiten de name de toedracht van het ongeval 
door artikel 420bis van het Wetboek en de door de geneesheren uitge
van Strafvordering voorgeschreven voerde onderzoeken alsook hun ver
termijnen, verleent akte van de af- slagen uitwijzen dat de verzetdoen
stand van de voorziening, in zoverre de beklaagde (thans eiser) lichame
ze gericht is tegen de beslissingen lijk ongeschikt is tot het besturen 
op de tegen eiser ingestelde civiel- van een voertuig »; 
rechtelijke vorderingen; verwerpt de Overwegende dat het vonnis, nu 
voorziening voor het overige, alsook het niet vaststelt dat eiser moet 
de vordering tot bindendverklaring worden geacht voorgoed lichamelijk 
van het arrest; veroordeelt eiser in · ongeschikt te zijn, het uitgesproken 
de kosten. definitieve verval van het recht tot 

20 november 1985 _ 2• kamer _ Voor- sturen niet naar recht verantwoordt; 
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit- En overwegende, voor het overige, 
ter - Verslaggever : de h. Rappe - Ge- dat de substantiEHe of op straffe van 
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 1---------------
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. De Bruyn en Simont. (1) Cass., 24 jan. 1977 (A.C., 1977, 578). 
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nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de stukken die eiser op de 
griffie van het Hof heeft neergelegd 
op 7 oktober 1985, dat is buiten de 
door artikel 420bis, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering 
voorgeschreven termijn, vernietigt 
het bestreden vonnis, doch enkel in 
zoverre het eiser, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, wegens li
chamelijke ongeschiktheid voorgoed 
vervallen verklaart van het recht tot 
het besturen van een motorrijtuig 
van gelijk welke, in het koninklijk 
besluit van 3 mei 1965 opgesomde 
categorie; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt eiser in 
de helft van de kosten; laat de overi
ge helft ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Ber
gen, zitting houdende in hoger be
roep. 

20 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 194 

1" KAMER - 21 november 1985 

OVEREENKOMST - STRAFBEDING - BE
GRIP 

De als straf bedongen geldsom mag 

kunnen Jijden ten gevolge van het 
niet-nakomen van de hoofdverbintenis 
(1). (Artt. 1226 en 1229 B.W.) 

(GEMEENTE ETTERBEEK T. « IMMOBILERE FEDE
RALE DE LA CONSTRUCTION • N.V., IN AANWE
ZIGHEID VAN « ESTATES PROPERTY INVEST-

MENT COMPANY-BELGIUM , N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7348) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 1134, 1152, 1226, 
1228 tot 1230 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om afwijzend te be
schikken op het hoger beroep dat eiseres 
heeft ingesteld tegen het vonnis van 11 
maart 1981 van de Rechtbank van Koop
handel te Brussel waarbij haar rechts
vordering wordt afgewezen, strekkende 
tot betaling van een strafbeding vervat 
in het bestek van de verkoop van ge
meentegoederen, dat de koper van de 
gronden verplicht binnen een vastgestel
de termijn gebouwen op te richten, na 
erop te hebben gewezen dat het contract 
tussen de partijen een administratief 
contract is dat aan aile privaatrechtelijke 
bepalingen is onderworpen, beslist « dat 
het bedrag van het door de gemeente Et
terbeek bedongen strafbeding, volgens 
haar uitlegging, uitzonderlijk hoog lijkt 
en haar een voordeel verschaft dat bui
ten verhouding staat tot de eventuele 
schade ten gevolge van het niet nako
men van de aangegane verbintenis; dat 
dit bedrag niet meer de vergoeding van 
de schade vertegenwoordigt en derhalve 
geen strafbeding in de zin van de artike
len 1226 ~n 1229 van het Burgerlijk Wet
hoek kan uitmaken; dat inderdaad, val
gens de uitlegging die de gemeente 
Etterbeek aan de clausules van het straf
beding geeft, het bedrag ten belope van 
15 pet. van de verkoopprijs, dat als straf
beding is verschuldigd, achtereenvolgens 
en telkens na een jaar wordt vermeer
derd met 20 pet. van die prijs, dan met 
25 pet., 30 pet., 35 pet. enz., op grond 
waarvan zij thans 15.187.352 frank vor-

slechts een forfaitaire vergoeding zijn (1) Cass., 2 dec. 1983, A.R. nr. 3823 
voor de schade die de schuldeiser zal (A.C., 1983-84, nr 187). 
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dert te vermeerderen met de nog te ver
vallen strafbedingen; dat die clausule, zo
als zij door de gemeente Etterbeek en 
ook door (verweerster) wordt uitgelegd, 
duidelijk buiten verhouding staat tot de 
te vergoeden voorzienbare schade en 
derhalve ongeoorloofd is, zoals de eerste 
rechter heeft beslist », 

terwijl, eerste onderdeel, het strafbe· 
ding dat in artikel 1229, en niet in artikel 
1226 van het Burgerlijk Wetboek wordt 
omschreven, en dat zegt « dat het een 
beding is waarbij een persoon, om de 
uitvoering van de overeenkomst te verze
keren, zich voor het geval van niet-uit
voering tot iets bepaalds verbindt •, niet 
nietig is overeenkomstig artikel 6 van dit 
wetboek wanneer het niet uitsluitend de 
vergoeding beoogt van de schade ten ge· 
volge van niet-uitvoering van een verbin
tenis uit overeenkomst en geoorloofd 
blijft ook wanneer het dienst doet als 
een prive-sanctie die de miskenning van 
de verbintenis waarmee ze samenhangt, 
moet beletten; het arrest derhalve, door 
te stellen dat, inzonderheid nu het een 
contract van administratieve aard betreft 
dat beschikkingen kan bevatten die af
wijken van het gemeen recht, het straf
beding zo ontzaglijk is dat het zijn ver
goedend karakter verliest, zodat het 
ongeoorloofd wordt, de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de hoofd- en aanvullende con
clusie van de gemeente Etterbeek waar
in, in bijkomende orde, wordt betoogd 
dat het strafbeding overeenkwam met 
het, op het ogenblik van het sluiten van 
het contract te voorzien bedrag van de 
schade, dat kan worden vastgesteld in 
verhouding tot de werkelijk geleden 
schade, zijnde het verlies voor de ge
meente van de meerwaarde die de 
gronden sedert de datum van de verkoop 
hebben verworven en van de verschillen
de fiscale inkomsten als daar zijn de op
centiemen op de personenbelasting en de 
belastingen op gebollwen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt « dat het b~drag van het door 
de gemeente Etterbeek bedongen 
strafbeding, volg~;!ns haar uitlegging, 
uitzonderlijk hoog lijkt en haar een 
voordeel verschaft dat buiten ver-

houding staat tot de eventuele scha
de ten gevolge van het niet nako
men van de aangegane verbintenis; 
dat dit bedrag niet meer de vergoe
ding van de sehade vertegenwoor
digt en derhalve geen strafbeding in 
de zin van de artikelen 1226 en 1229 
van het Burgerlijk Wetboek kan uit
maken »; 

Dat het vaststelt « dat inderdaad, 
volgens de uitlegging die de ge
meente Etterbeek aan de clausules 
van het strafbeding geeft, het be
drag ten belope van 15 pet. van de 
verkoopprijs, dat als strafbeding is 
verschuldigd, aehtereenvolgens en 
telkens na een jaar wordt vermeer
derd met 20 pet. van die prijs, dan 
met 25 pet., 30 pet., 35 pet. enz., op 
grand waarvan zij thans 15.187.352 
frank vordert te vermeerderen met 
de nog te vervallen strafbedingen »; 

Overwegende dat het arrest door 
die vaststellingen en overweging de 
in het middel aangewezen eonelusie 
van eiseres beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1226 van 

het Burgerlijk Wetboek weliswaar 
bepaalt dat een strafbeding een be
ding is waarbij een persoon, om de 
uitvoering van een overeenkomst te 
verzekeren, zieh voor het geval van 

· niet-uitvoering tot iets bepaalds ver
bindt, maar dat artikel 1229 van het
zelfde wetboek verduidelijkt dat het 
strafbeding de sehade vergoedt die 
de schuldeiser lijdt ten gevolge van 
het niet nakomen van de hoofdver
bintenis; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het als strafbeding overeengekomen 
bedrag sleehts een forfaitaire ver
goeding mag zijn voor de sehade die 
de schuldeiser kari lijden ten gevol
ge van het niet nakomen van de 
verbintenis en dat het arrest, wan
neer het door de in het antwoord op 
het tweede onderdeel vermelde vast
stellingen en overwegingen beslist dat 
de overeengekomen bedragen geen 
vergoeding van de sehade uitmaken, 
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daaruit wettig kan afleiden dat het 
geen strafbeding in de zin van de 
voornoemde artikelen betreft; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Overwegende dat verweersters 
vordering tot bindendverklaring van 
het arrest doelloos wordt nu de 
voorziening dient te worden verwor
pen; 

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

21 november 1985 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : mevr. Charlier -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse, Biitzler en Simont. 

Nr. 195 

1 • KAMER - 21 november 1985 

VERZEKERING - LANDVERZEKERING 
VRIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR 
GROVE FOUT - BEGRIP. 

(ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE 
BESTUREN T. PROEHS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7360) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek, 16 van titel X van hoek 
I van het Wetboek van Koophandel, 
ingevoegd bij de wet van 11 juni 1874, 11 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na erop te hebben 
gewezen dat onder grove fout in de zin 
van artikel 16 van de wet van 11 juni 
1874 « wordt verstaan die fout die kan 
worden gelijkgesteld met een opzette
lijke daad, mits de volgende voorwaar
den vervuld zijn : een objectief element : 
de verzwaring van het risico in verhou
ding tot de vooruitzichten van de 
overeenkomst; een subjectief element : 
het is nodig dat de verzekerde wist of 
moest weten dat zijn fout een dergelijke 
verzwaring van het risico meebracht », 
en na te hebben aangenomen « dat ap
pellant (thans verweerder) ten deze door 
zijn handelwijze een abnormaal hoog ri
sico heeft doen ontstaan, ook al was de 
premie, zoals hij betoogt, door de maat
schappij vastgesteld met inachtneming 
van zijn jeugdige leeftijd en het vermo
gen van zijn voertuig •, de vordering ver
werpt die eiseres tegen verweerder op 
grond van de artikelen 16 van de wet 
van 11 juni 1874, 11 van de wet van 1 juli 
1956 en 25.9 van de verzekeringspolis 
had ingesteld, op grond : « dat, met be
trekking tot het feit dat de betrokkene 
die verzwaring besefte of diende te be

Onder grove lout, als bedoeld in art. 16 seffen, het volgende voor ogen dient te 
Verzekeringswet, wordt verstaan de worden gehouden : hij bezat dat voertuig 
faut die kan worden gelijkgesteld met . pas sedert enkele maanden, een derge
een opzettelijke daad, waarvan de ver- lijke ongecontroleerde slip over 85 meter 
zekerde en niet ieder normaal bedacht- met een krachtig maar betrouwbaar 
z~am, voorzichtig en in dezelfde om- voertuig wijst op een gebrekkige beheer
standigheden verkerend mens wist of sing van dat voertuig; ( ... ) dat appellant 
moest weten dat zij een verzwaring gewis zichzelf in de situatie heeft ge
van het te dekken risico met zich bracht waarin hij de macht over het 
btacht (1). stuur heeft verloren, maar dat, in de om-------------------1 standigheden van de zaak, op het ogen

blik dat het voertuig de rijstrook die er
voor bestemd was verliet, een met be
trekking tot de gevolgen van zijn handel-

(1) Zie Cass., 9 mei 1985, A.R. nr. 7265 
(A.C., 1984-85, nr. 540). 
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wijze verrassend element is kunnen 
intreden waardoor het vereiste subjectief 
element voor de verzekerde ontbreekt », 

terwijl, eerste onderdeel, onder grove 
fout, in de zin van artikel ·16 van de wet 
van 11 juni 1874, 24 en 25.9 van de alge
mene voorwaarden van de tussen de par
tijen gesloten verzekeringsovereenkomst, 
wordt verstaan die fout die kan worden 
gelijkgesteld met een opzettelijke daad 
en waarvan de verzekerde wist of moest 
weten dat zij een verzwaring van het 
verzekerde risico meebracht; de grove 
fout derhalve niet noodzakelijk impli
ceert dat de dader inderdaad wist dat hij 
daardoor het risico wrzwaarde, maar 
het voldoende is dat is aangetoond dat 
ieder normaal, bedachtzaam en voorzich
tig mens in dezelfde omstandigheden die 
verzwaring zou hebben beseft; daaruit 
volgt dat het arrest, nu het vaststelt dat 
verweerders maneuver een abnormaal 
hoog risico had doen ontstaan, niet zon
der miskenning van : 1' het wettelijk be-

, grip grove fout (schending van artikel 16 
van de wet van 11 juni 1674 en van de 
andere in het middel aangewezen bepa
lingen) en 2' de verbindende kracht van 
de artikelen 24 en 25.9 van de polis 
(schending van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek), heeft kunnen beslissen 
dat verweerder geen grove fout had be
gaan op- grond dat « hij het litigieuze 
voertuig pas sedert enkele maanden be- · 
zat » en « dat hij mogelijk verrast kan 
zijn geweest door de gevolgen van zijn 
handelwijze, waardoor het vereiste sub
jectief element voor de verzekerde ont
breekt », zodat « er ... twijfel bestaat no
pens het feit of appellant wist dat hij het 
risico verzwaarde •, zonder na te gaan of 
een normaal, bedachtzaam en voorzich
tig mens onder dezelfde omstandigheden 
had moeten weten dat hij het verzekerde 
risico verzwaarde door, zoals het arrest 
vaststelt, in een onoverzichtelijke bocht 
en zonder acht te slaan op de doorlopen
de witte streep een file voertuigen in te 
halen met een hogere snelheid dan de 
toegelaten 60 kilometer per uur, en dat 
met een alcoholgehalte van 0,94 gram 
per liter bloed; 

tweede onderdeel, subsidiair, het ar
rest, nu het in feit{! vaststelt dat ver
weerder, in een onoverzichtelijke bocht 

· en zonder acht te slaan op de doorlopen
de witte streep, een file voertuigen heeft 
ingehaald met een hogere snelheid dan 
de toegelaten 60 kilometer per uur, en 
dat met een alcoholgehalte van 0,94 
gram per liter bloed, uit de in de aanhef 
van het middel weergegeven redenen 

niet wettig heeft kunnen afleiden dat 
verweerder niet noodzakelijk diende te 
beseffen dat hij het risico verzwaarde en 
derhalve geen grove fout in de zin van 
artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 
had begaan; daaruit volgt dat bet arrest 
1) het wettelijk begrip grove fout mis
kent (schending van artikel 16 van de 
wet van 11 juni 1874 en van de andere in 
het middel aangewezen bepalingen), 
2) de verbindende kracht van de artike
len 24 en 25.9 van de polis miskent 
(schending van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat onder grove fout 

in de zin van artikel 16 van de wet 
van 11 juni 1874 betreffende de ver
zekering in het algemeen wordt ver" 
staan die fout die kan worden ge
lijkgesteld met een opzettelijke 
daad en waarvan de verzekerde, die 
bepaaldelijk partij is in het geding, 
ten deze de verweerder, en niet zo-

. als eiseres betoogt, iedere normaal 
bedachtzame en voorzichtige' per~ 
soon onder dezelfde omstandighe
den, wist of moest weten dat zij een 
verzwaring van het risico mee
bracht; 

Overwegende dat het hof van be
roep derhalve niet hoefde na te 
gaan of een normaal bedachtzaam 
en voorzichtig bestuurder had gewe
ten of moeten weten dat het uitvoe
ren van een zelfde maneuver een 
dergelijke verzwaring meebracht; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het hof van be
roep op onaantastbare wijze in feite 
vaststelt, enerzijds, dat verweerder 
0,94 gram alcohol per liter in zijn 
bloed had en, niettegenstaailde. ·de 
ononderbroken witte streep, in een 
onoverzichtelijke bocht een file 
voertuigen: had ingehaald en daarna 
weer rechts ging rijden met een ho
ge snelheid die door de deskundige 
op ten minste 120 kilometer per uur 
wordt geschat; dat hij door zijn han
delwijze onbetwistbaar een abn:or
maal hoog risico had doen ontstaan; 
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maar dat, anderzijds, eiseres bij de 
vaststelling van de premie rekening 
had gehouden met de jeugdige leef
tijd van verweerder, 22 jaar, en met 
het vermogen van het voertuig, een 
Porsche, dat hij pas sedert enkele 
maanden bezat; dat de ongecontro
leerde slip over 85 meter wijst op 
een verlies van controle dat, in de 
omstandigheden van de zaak, op het 
ogenblik dat het voertuig zijn rij
strook verliet, niet bet intreden van 
een verrassingselement uitsluit dat 
hem het besef van de risicoverzwa
ring, dat een voor het bestaan van 
de grove fout onontbeerlijk sub
jectief element is, heeft kunnen ont
nemen; 

Overwegende dat het arrest uit 
die vaststellingen wettig heeft kun
nen afleiden dat verweerders han
delwijze geen grove fout uitmaakte; 

Dat bet onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

21 november 1985- 1" kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 196 

1" KAMER - 21 november 1985 

VERWIJZING vAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE 
ZAKEN - GEWE'ITIGDE VERDENKING - VER
EISTEN - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE 
ZAAK MET DE VEREISTE SERENITEIT. 

Niet gegrond is een vordering tot ant
trekking van de zaak aan een recht
bank van eerste aanleg wegens gewet
tigde verdenking wanneer uit de tot 
staving van de vordering aangevoerde 
feiten geen gewettigde verdenking kan 
ontstaan m.b.t. de mogelijkheid voor 
die rechtbank om aan de eiser een eer
Jijke en met de nodige sereniteit verlo
pende behandeling van zijn zaak te 
verzekeren. 

(« AU MOULIN • V.Z.W.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7441) 

HET HOF; - Gelet op het gemoti
veerde en ondertekende ver
zoekschrift dat op 20 juni 1985 ter 
griffie van bet Hof is neergelegd 
door mr .... , advocaat bij het Hof, in· 
naam van de vereniging zonder 
winstoogmerk « Au Moulin » en dat 
letterlijk als volgt is opgesteld : 

« Dat zij (verzoekster) op vordering 
van de beer procureur des Konings te 
Namen is gedagvaard om op maandag 24 
juni 1985 te negen uur te verschijnen 
voor de burgerlijke kamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Namen, om 
voor recht te horen zeggen dat de vereni
ging zonder winstoogmerk "Au Moulin " 
ontbonden is en de vereffenaar(s) te ho
ren aanwijzen die belast zullen worden 
met de vereffening van de genoemde ve
reniging zonder winstoogmerk op grond 
van artikel 19 van de wet van 27 juni 
1921 (stuk 1 in bijlage); dat dit ver
zoekschrift tot ontbinding van de vereni
ging zonder winstoogmerk "Au Moulin " 
stelt dat bet gegrond is op een reeks val
se grieven die op aandringen en door 
toedoen van de curator van het faillisse
ment van de beer Roger Abras zijn aan
gevoerd (stuk 2 in bijlage); dat onderha
vige dagvaarding, die door de curatele 
van de beer Roger Abras is " ingege
ven ", enkel tot doel heeft de verduiste
ring en verkwisting van het vermogen 
van bet faillissement van de genoemde 
Roger Abras mogelijk te maken, zelfs 
ten koste van bewust leugenachtige be
weringen; · dat de aandacht van de beer 
eerste voorzitter, de heer voorzitter en 
de heren raadsleden in het Hof van Cas
satie kan worden gevestigd op het ver
zoekschrift tot onttrekking dat de beer 
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Roger Abras op 8 februari 1985 ter grif
fie van bet Hof beeft neergelegd en 
waaruit blijkt dat de V.Z.W. "Au Mou
lin " inderdaad de binderpaal, waarvan 
sprake uitmaakt (biz. 5 van 's Hofs ar
rest nr. 7359 van 28 maart 1985); dat de 
V.Z.W. "Au Moulin" boger beroep beeft 
ingesteld, dat tbans aanbangig is bij het 
Hof van Beroep te Luik en waarvan de 
bebandeling op 4 september 1985 is vast
gesteld, tegen een vroegere beslissing 
van de Recbtbank van Eerste Aanleg te 
Namen die de buurovereenkomst tussen 
haar en de beer Roger Abras, eigenaar 
van de plaatsen die zij betrekt, nietig 
verklaart; dat uit de vergelijking tussen 
de conclusie (in bijlage) van mr. Matray, 
raadsman van de curatele van de heer 
Roger Abras in de bovenvermelde zaak, 
die tbans te Luik wordt bebandeld, en 
bet inliggend stuk 1, de tbans in aanmer
king komende dagvaarding, blijkt dat de 
argumentatie, die vals is zoals reeds 
werd betoogd, volledig gelijklopend is, 
betgeen overduidelijk aantoont dat die 
dagvaarding is " overeengekomen " tus
sen bet parket en de curatele; dat bet 
kant noch wal raakt valselijk te betogen 
dat de V.Z.W. geen sportieve aktiviteiten 
meer beeft die volgens baar statuten 
haar doel uitmaken, terwijl betzij de cu
ratele van de beer Abras, betzij de koper 
van de plaats "Au Moulin", waar de 
V.Z.W. onrecbtmatig is uitgedreven, 17 
platboomde roeiboten (door een bulldo
zer) hebben vernield of doen vernielen, 
en ten onrechte 3 sky-crafts achterbou
den, bebben verkocbt of bij gebrek aan 
bewaking hebben laten ontvreemden en 
er toch nog een zeilboot van 15,50 m 
overblijft, welke vaartuigen oorspronke
lijk allemaal voor het beoefenen van de 
watersport waren bestemd, een van de 
twee essentiiHe doeleinden van de 
V.Z.W., nude plaats "Au Moulin", hoeft 
het gezegd, langs de Maas en aan de oe
ver van de vijver van Geronsart is gele
gen; dat erop dient gewezen dat het op
treden van die curator tot verschiilende 
klachten heeft geleid; dat de curator, om 
aan te tonen dat bet doel van de V.Z.W. 
was opgeheven, een gedeelte van bet ac
tief van het faillissement van de heer 
Abras heeft verduisterd en inzonderbeid 
de roeiboten heeft doen vernielen die de 
heer Abras ter bescbikking stelde van de 
V.Z.W., waardoor zij haar doel, te weten 
voornamelijk de promotie van de water
sport, kon verwezenlijken nu die plaats 
nabij een watervlak is gelegen; dat de 
procureur des Konings te Namen thans 
in zijn dagvaarding aanvoert dat de 
V.Z.W. haar doel niet vervult, terwijl hij 

de klachten tegen de curator die bet ma
teriaal om de watersport te beoefenen 
heeft vernield, heeft geseponeerd; dat de 
bewuste vordering tot ontbinding zou lei
den tot vermeerdering van het actief van 
de curatele die, bij een eventuele ontbin
ding, in het actief van het faillissement 
het gebouw zou bekomen dat bevrijd is 
van de huurovereenkomst op naam van 
de V.Z.W.; dat de magistratuur van een 
ganse gerecht, waarvan de integriteit en 
de onpartijdigbeid door verzoekster niet 
in het minst wordt betwijfeld, zich hier 
klaarblijkelijk in een onbebaaglijke toe
stand bevindt, des te meer daar de pu
blieke opinie die door de pers overvloe
dig is ingelicht nopens de uitlatingen 
van de curator, die in de pers laat uit
schijnen dat hij goede betrekkingen on
derhoudt met gerecbtelijke instanties, en 
talloze leugenachtige beweringen in de 
pers laat verschijnen om de publieke opi
nie te bei'nvloeden en de V.Z.W. te bena
delen; dat de publieke opinie door de 
heer Roger Abras, vice-voorzitter van de 
Liga der Gefailleerden, ontvankelijk is 
gemaakt door zijn verzoekschrift dat in 
de pers ruchtbaar is gemaakt, door zijn 
klacbten bij de heer minister van Justi
tie, door de talrijke interviews die hij 
heeft weggegeven; dat de publieke opinie 
alom tegenwoordig is en tot enigszins ge
passioneerde reacties leidt waardoor de 
onontbeerlijke sereniteit van de betrok
ken rechtbanken noodzakelijkerwijze in 
het gedrang komt; dat verzoekster zich 
deswege terecht kan afvragen of zij on
der dergelijke omstandigheden een eer
lijk proces kan verwachten en dat zij 
heel wat redenen heeft om deze vraag 
ontkennend te beantwoorden; dat die 
vrees nog is versterkt sedert zij onlangs 
de wenk kreeg zeer op baar hoede te 
zijn voor het "plan " om kwaadwillig in 
de door de V.Z.W. "Au Moulin " betrok
ken plaatsen een streng verboden pro
dukt te verstoppen; dat zij derhalve oor
deelt dat onderbavig verzoekscbrift ge
ricbt tot de heren eerste voorzitter, 
voorzitter en raadsleden in het Hof van 
Cassatie en strekkende tot onttrekking 
van de zaak aan de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Namen wegens gewettigde 
verdenking volstrekt en onbetwistbaar 
gegrond is, op grond van de hiervoor uit
eengezette redenen en van alle redenen 
die in een eventuele memorie zullen wor
den uiteengezet : 

Overwegende dat een eis tot out
binding van de vereniging zonder 
winstoogmerk Au Moulin, bij dag-
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vaarding betekend op 5 juni 1985, 
aanhangig is gemaakt bij de Recht
bank van Eerste Aanleg te Namen 
op grond van artikel 18 van de wet 
van 27 juni 1921; 

Overwegende dat eiseres betoogt 
dat in deze dagvaarding grove on
juistheden voorkomen die onder 
meer te wijten zijn aan de verkeer
de inlichtingen die door de curator 
van het faillissement van de heer 
Roger Abras, een van de oprichters 
van de vereniging, zijn verschaft; 

Dat zij bovendien betoogt dat be
weringen van deze curator in de 
pers zijn verschenen en dat de sen
sibilizering van de publieke opinie 
de sereniteit van de betrokken 
rechtbanken in het gedrang zou 
brengen; 
' Overwegende dat de in het ver
zoekschrift tot staving van drie grie
ven aangevoerde feiten niet van die 
aard zijn dat zij een gewettigde ver
denking doen ontstaan nopens de , 
mogelijkheid voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Namen eiseres een 
eerlijk proces in de vereiste sereni
teit te verzekeren, en derhalve geen 
voldoende reden uitmaken om de 
zaak aan de !eden van deze recht
bank te onttrekken; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

21 november 1985 - 1" kamer - Voor
zitter .en verslaggever : de h. Mahillon, 
afdeling~;voorzitter Gelijklilidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal. 

Nr. 197 

1 • KAMER - 21 november 1985 

GERLIJKE ZAKEN GEWE'ITIGDE VERDEN
KING - EERSTE VORDERING NIET ONTVAN
KELIJK VERKLAARD - NIEUWE VORDERING 
OP DEZELFDE FElTEN GEGROND - VORDE
RING NIET ONTVANKELIJK. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GEWE'ITIGDE VERDEN
KING - VEREISTEN - FElTEN WMRUIT 
GEEN GEWE'ITIGDE VERDENKING KAN ONT
STAAN TAV. HET GEHELE RECHTSCOLLEGE. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDEN
KING - VORDERING GERICHT TEGEN EEN 
LID VAN HET OPENBMR MINISTERIE, EEN 
CURATOR OF EEN DESKUNDIGE - VORDE
RING NIET ONTVANKELIJK. 

1" Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken 
is een nieuwe vordering tot onttrek
king van de zaak aan een rechtbank, 
wegens gewettigde verdenking, wan
neer zij niet is gegrond op feiten die 

. zich hebben voorgedaan sedert de uit
spraak van het arrest tot verwerping 
van een eerste vordering, ongeacht of 
deze vordering niet ontvankelijk dan 
wei niet gegrond is verklaard (1). (Art: 
659 Ger.W.) 

2• Niet gegrond is een vordering tot ant
trekking van de zaak aan een recht
bank van koophandel, wegens gewet
tigde verdenking, wanneer uit de te
gen rechters van die rechtbank aange
voerde vage feiten geen gewettigde 
verdenking kan ontstaan t.a. v. het ge
hele rechtscollege. 

a• Niet ontvankelijk is de vordering tot 
voltrekking ·van de zaak aan de recht
bank van koophandel, wegens gewet
tigde verdenking, wanneer zij gericht 
is tegen een lid van het openbaar mi
nisterie, een curator of een deskundige 
(2). 

(1) Zie Cass., 5 maart en 11 juni 1976 
(A.C., 1976, 770 en 1140). 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT- (2) Zie Cass., 13 nov. 1980, A.R. nr. 6334 
BANK NAAR EEN ANDERE - BUR- (A.C., 1980-81, nr. 161). 
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(ABRAS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7527) 

HET HOF; - Gelet op het gemo
tiveerde en ondertekende ver
zoekschrift dat op 16 oktober 1985 
ter griffie van het Hof is neergelegd 
en dat letterlijk als volgt is opge
steld: 

« Dat (verzoeker) op 19 mei 1983 
ambtshalve failliet is verklaard door de 
Rechtbank van Koophandel te Namen; 
dat verzoeker nooit de omstandigheden 
en voorwaarden heeft aanvaard waarin 
dat faillissement is uitgesproken; dat -
om de draagwijdte van dit verzoek te be
grijpen - het faillissement van verzoe
ker moet worden geplaatst in het, vaak 
zeer dubbelzinnige, kader van de wet 
van 18 april 1851; dat het buiten kijf 
staat dat de wetgever dringend de be
wuste wet grondig dient te wijzigen; dat 
men echter moet betreuren dat tot op 
heden geen enkel samenhangend wets
ontwerp op punt werd gesteld; dat ver
zoeker in talloze gevallen, en dat vooral 
sinds twee of drie jaar, heeft vastgesteld 
dat vele gefailleerden en schuldeisers -
soms op heftige wijze - de omstandig
heden hebben aangeklaagd waarin' som
mige faillissementen uitgesproken en 
" beheerd " werden; dat in dit verband 
erop kan worden gewezen dat het parket 
generaal bij het Hof van Beroep te Brus
sel een onderzoek heeft gevorderd tegen 
bepaalde uitvoerders van de rechts
bedeling van de Rechtbank van Koop
handel te Nijvel; dat een lang onderzoek 
bijna is afgesloten en dat men redelij
kerwijze mag verwachten dat verschil
lende van die uitvoerders van de rechts
bedeling in de eerstvolgende maanden 
voor de eerste kamer van het Hof van 
Beroep te Brussel zullen terechtstaan; 
dat verzoeker zeer goed weet dat er tal 
van uitstekende magistraten zijn en ook 
goede curatoren; dat men zich evenwel 
niet mag houden aan gemakkelijke alge
meenheden noch aan ongenuanceerde 
waardeoordelen; dat verzoeker, wat hem 
betreft, vaststelt dat sedert 19 mei 1983, 
datum waarop hij ambtshalve failliet 
werd verklaard, alles wordt gedaan om 
zijn vermogen te vereffenen in dubbel
zinnige zoniet schandalige omstandighe
den, waardoor andere concurrenten wor
den bevoordeligd; dat de filosofie van de 
wet van 18 april 1851 zoals zij nu is (met 

name het ontbreken van ·een koninklijk 
besluit betreffende de vergoeding van de 
curator, enz.) de deur openlaat voor al
lerlei misbruiken die de publieke opinie 
meer en meer beroeren; dat er talloze 
voorbeelden zijn van vereffening van 
vermogens waar, onder het mom van 
een optreden conform de wet, bepaalde 
mensen hun vrienden en andere preben
degenieters bevoordeligen; dat verzoeker 
eerst klacht heeft neergelegd bij de pro
cureur-generaal te Luik; dat die klacht is 
overgemaakt aan de heer procureur des 
Konings te Namen; dat die klacht, spijtig 
genoeg, zeer vlug is geseponeerd door de 
heer procureur des Konings te Namen; 
dat een dergelijke " vlugge behandeling " 
wijst op een situatie waarin de parket
magistraten vaak noch de tijd noch de 
vereiste vorming hebben om in te gaan 
tegen dat perfect werkend systeem waar
bij verschillende leden van de rechtbank 
van koophandel zijn betrokken; dat het 
volstaat op de middag of op vrijdag in de 
late namiddag de bar van het justitiepa
leis te Namen te bezoeken, waar sommi
ge advocaten, magistraten, politieman
nen en consulaire rechters gezellig sa
menzijn, om in te zien dat de waardig
heid van het gerecht het zwaar te 
verduren krijgt; dat verzoeker op 19 au
gustus 1985 ertoe is gebracht om bij aan
getekende brief klacht neer te leggen bij 
de minister van Justitie, op grond van de 
artikelen 483 en volgende van het Wet
boek van Strafvordering; dat die klacht 
inzonderheid gericht is tegen Michel 
Borgers, advocaat bij de balie te Namen, 
wonende Rempart de la Vierge 18, te Na
men, als curator in het faillissement van 
verzoeker, nu de genoemde curator ove
rigens plaatsvervangend rechter in de 
Rechtbank van Koophandel te Namen is; 
dat de hem ten laste gelegde wanbedrij
ven en misdaden, dat wil zeggen vals
heid en gebruik van valse stukken, op
lichting, machtsmisbruik, vernieling van 
roerende goederen, verduistering van ac
tiva, in de uitoefening van zijn ambt zijn 
gepleegd; dat de uiterst omstandige 
klacht van verzoeker twaalf punten en 
een zeer lijvig dossier omvat; dat die 
klacht thans wordt onderzocht door de 
diensten van het Ministerie van Justitie; 
dat verzoeker dringend een nieuwe 
klacht wegens gewettigde verdenking 
moet neerleggen, aangezien hij op 10 ok
tober 1985 een nieuwe oproeping van de 
Rechtbank van Koophandel te Namen 
heeft ontvangen (R.R. 42/85), waarbij hij 
wordt aangemaand op de terechtzitting 
van 17 oktober 1985 te negen uur te ver
schijnen voor de eerste kamer van de 



412 HOF VAN CASSATIE Nr. 197 

rechtbank van koophandel, om er te wor
den gehoord over een verzoek tot toe
stemming om een gebouw uit de hand te 
verkopen, welk gebouw zijn eigendom is; 
dat verzoeker hoegenaamd niet kan aan
vaarden dat een dergelijk verzoek wordt 
voorgelegd aan de Rechtbank van Koop
handel te Namen, met name om de vol
gende redenen : bij een proces-verbaal 
van inventaris dat op 20 mei 1983 is op
gesteld, heeft verzoeker moeten vaststel
len dat het afschrift van dit voor hem es
sentieel stuk hem niet binnen de eerst
volgende dagen is toegestuurd; dat, wat 
dit preciese punt betreft, een ander stuk 
werd opgemaakt op 15 juni 1983 dat ver
wijst naar een vakantiezitting van 6 juni 
1983; dat verzoeker alle redenen heeft 
om aan te nemen dat welbewust een vals 
stuk is opgemaakt met het opzet om te 
schaden en dat die inventaris van 15 ju
ni 1983 geenszins overeenstemt met de 
oorspronkelijke werkelijkheid; dat ver
zoeker eveneens erop wil wijzen dat hij
zelf op 20 mei 1983 de hele boekhouding 
aan de curator heeft afgegeven; dat 
achteraf, buiten medeweten van verzoe
ker, bepaalde regels zijn geschrapt, zo
dat de oorspronkelijke zin "de boek
houdkundige stukken die ter plaatse 
waren, werden afgegeven aan de cura
tor " geworden is " de boekhoudkundige 
stukken zijn bij de heer Jean-Marie Du
fouin, expert-boekhouder, rue Charles 
Bouvier 22, te Bouge "; die vervalsing de 
grondslag vormt van de tegen verzoeker 
op initiatief van de curatele ingestelde 
vervolging, die zou leiden tot betichting· 
van bedrieglijke bankroet, welke betich
ting nog niet door het gerecht is behan
deld; dat verzoeker althans graag zou 
willen vernemen waar de boekhouding 
van 20 mei 1983 is gebleven, waarom er 
verschillende stukken zijn geweest, 
waarom een dergelijke vervalsing is ge
beurd ... ; dat, verder, de curator, Michel 
Borgers, bij notariEHe akte van mr. Yvan 
Lamproye, notaris met verblijfplaats te 
Jambes-Namen, van 19 januari 1984, aan 
de naamloze vennootschap " Societe ge
nerate des Materiaux de Construction " 
(Sogemat Namur) een belangrijke eigen
dom van verzoeker heeft verkocht; dat, 
buiten de uiterst betwistbare omstandig
heden van de verkoop, er dient op gewe
zen dat vanaf dat ogenblik, en gelet op 
de klaar en duidelijk opgestelde nota
riEHe akte en met name op artikel 3 van 
de verkoopvoorwaarden : " de kopers met 
ingang van heden eigenaar van het ver
kochte goed worden, zij krijgen ook van
a£ heden het genot ervan door de werke
lijke inbezitneming, nu de eventuele 

bewoners geen recht hebben om het ge
bouw te bewonen, met dien verstande 
dat de kopers eventueel op kosten van 
de bewoners voor de ontruiming moeten 
instaan; dat, in zoverre Sogemat het 
goed heeft aangekocht, men niet inziet 
waarom de gerechtsdeurwaarder Philip
pe Massart, met verblijfplaats rue d'Or
bey 28 te Fosses-la-Villa, op bevel van de 
curator Michel Boyers, met ingang van 
14 februari 1984, op 14 februari, 15 fe
bruari, 17 februari, 20 februari, 21 fe
bruari, 22 februari, 23 februari en 24 fe
bruari alle goederen van verzoeker heeft 
Iaten uitzetten, en niet, zoals de curatele 
poogt aan te voeren, de goederen van de 
V.Z.W. "Au Moulin"; dat voor meer dan 
honderd vrachtwagens materiaal gewoon 
op de stoep zijn geworpen; dat zulks ge
beurde op bevel van de curator Michel 
Borgers die op dat ogenblik niet meer 
gemachtigd was om op te treden, aange
zien alleen Sogemat eigenaar was van 
het goed; dat in dezelfde zin ook dient 
opgemerkt dat de curator in het faillisse
ment op 20 en 21 februari 1984 " bewa
rend beslag op roerende goederen " heeft 
gelegd op de goederen die op straat la
gen; dat de curator eens te meer onbe
voegd was om zulks te doen; dat de cura
tor en andere leden van de rechtbank 
van koophandel die hem steunen, eens 
te meer hebben geoordeeld dat het mate
riaal eigendom van de V.Z.W. "Au Mou
lin " kon zijn, waarbij zij met opzet ver
warring hebben gesticht daar zij zeer 
goed wisten dat zulks niet het geval was; 
dat men overigens bezwaarlijk kan be
grijpen wat de waarde en de draagwijdte 
is van een bewarend beslag op roerende 
goederen die gewoon op straat werden 
geworpen en die na verloop van tijd door 
jan en alleman werden ontvreemd; dat 
deze inboedel uitsluitend eigendom van 
de verzoeker was ... ; dat er ook dient op 
gewezen dat J.L. Close, de burgermees
ter van Namen, op 16 februari 1984, met 
dezelfde bedoeling verwarring te stich
ten, de V.Z.W. "Au Moulin " aanschreef 
om te zeggen dat de stad elke aanspra
kelijkheid voor de verdwijning of vernie
ling van de op straat gegooide goederen 
afwees; dat de burgemeester Close 
schoonbroer van de curator mr. Borgers 
is; dat de bewuste burgemeester een 
nieuwe brief heeft gestuurd naar de 
V.Z.W. "Au Moulin", terwijl zij enkel 
huurder van een gedeelte van verzoekers 
gebouw was en haar eigen inboedel had 
ontruimd; dat de basisinboedel, die op 
straat werd gegooid, enkel aan verzoeker 
toebehoorde, wat de curator en zijn om
geving zeer goed wisten; dat " met verba-
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zing " kan worden vastgesteld dat Sage
mat onmiddellijk na de bovenvermelde 
feiten, als bet ware de beurt overnemend 
in "harmonische samenwerking ", bet 
hele gebouw met de grond heeft gelijkge
maakt; dat bet eveneens betekenisvol is 
een vergelijking te maken tussen de ver
schillende prijzen die de deskundigen 
hebben vastgesteld die onder de recht
streekse of onrechtstreekse bevoegdheid 
van de curator in het faillissement staan 
en die vastgesteld door de onafhanke
lijke deskundigen; dat de vergelijking 
van die cijfers duidelijk maakt hoe de 
goederen van verzoeker zijn geraamd en 
in ergerlijke omstandigheden werden 
verkocht; dat men in feite te maken 
heeft met de systematische en georgani
seerde vernietiging van een vermogen, 
met de vereffening ervan tegen lage 
prijs ten voordele van onrechtmatige be
langen met politiek, gerechtelijk, econo
misch gefonkel, dat te gelegener tijd de 
aandacht van de Europese Commissie 
voor de Rechten van de Mens zal weten 
te trekken; dat verzoeker eveneens erop 
wil wijzen dat de curator en zijn omge
ving welbewust in de pers valse aankon
digingen hebben Iaten verschijnen om 
bet publiek op een dwaalspoor te bren
gen omtrent de draagwijdte en de ra
ming van bepaalde goederen, waarbij za
ken bewust verkeerd werden voorge
steld; dat alles doet geloven en verzoeker 
er stellig van overtuigd is dat de curator 
in bet faillissement en zijn omgeving, of 
diegenen die zijn daden bewust hebben 
gedekt, medeplichtig zijn aan diefstal; 
dat verzoeker, als een van de vele voor
beelden daarvan, een recente brief over
legt die de curator op 8 augustus 1985 
heeft verstuurd en waarbij de fotokopie 
wordt overgemaakt van een brief van de 
inspecteur van Financien aan verzoeker, 
ontvangen op 10 juli; dat bet tot de ge
plogenheden van bepaalde curatoren be
hoort de briefwisseling van de gefailleer
den integraal te onderscheppen en dat 
de gefailleerde in het Naamse woont, zo
dat de curator hem onmiddellijk kan in
terpelleren over belangrijke brieven, 
maar dat die mogelijkheid niet is benut; 
dat, hoe dan ook, kan worden vastge
steld dat de curator kennis heeft gena
men van de belangrijke beslissingen van 
het Ministerie van Financien, door een 
aangetekende brief a an de verzoeker, die 
bovendien aan de curator werd overge
zonden bij brief van 10 juli 1955 van het 
Ministerie van Financien; dat verzoeker 
de aandacht wil vestigen op de voorlaat
ste paragraaf van die brief : " U beschikt 
over een termijn van een maand om het 

gewenste gevolg te geven aan dit schrij
ven "; dat de curator pas op 8 augustus 
1985 de brief naar verzoeker stuurt, die 
hem dus op 10 augustus ontvangt, dat 
wil zeggen na het verstrijken van de ter
mijn die bet Ministerie van Financien 
had toegestaan; dat verzoeker er stellig 
van overtuigd is dat die handelwijze van 
de curator in bet faillissement volledig 
onwettig is; dat dergelijke praktijken 
slechts mogelijk zijn dank zij medeplich
tigen in de schoot van de Rechtbank van 
Koophandel te Namen - wat niets af
doet, het weze nogmaals beklemtoond, 
aan bet feit dat die rechtbank magistra
ten en andere uitvoerders van de rechts
bedeling omvat, die volkomen eerlijk en 
onpartijdig zijn; dat dit voortdurend en 
verderfelijk ondermijningswerk van de 
curator slechts mogelijk is dank zij tal 
van medeplichtigen; dat bet gewicht van 
de faillissementscurator in het Naamse 
economische Ieven volstaat om vast te 
stellen hoezeer het om een • koninkje • 
gaat dat bijna naar eigen goeddunken 
het verloop van de gebeurtenissen be
paalt; dat verzoeker, na oppervlakkig on
derzoek van het verzoekschrift van de 
curator strekkende tot de verkoop van 
dezes onroerend goed, de stellige overtui
ging heeft dat de rechtbank het verzoek 
tot verkoop zal inwilligen, aangezien een 
dergelijke toestemming reeds vroeger 
werd verleend; dat bovendien en meer 
concreet de curator in het faillissement, 
die plaatsvervangend magistraat in de 
Rechtbank van Koophandel te Namen is, 
vrijwillig en met de bedoeling verzoeker 
te benadelen, bet g£: bouw heeft Iaten ver
woesten, wat in twee exploten van ge
rechtsdeurwaarders is vastgesteld; dat de 
curator hoegenaamd niet heeft gere
ageerd op de drie aangetekende brieven 
waarbij hij op de hoogte werd gebracht 
van de vrijwillige verwoesting van het 
gebouw; dat het onbegonnen werk is bier 
alle feiten op te sommen die de werke
lijke plundering van bet vermogen aan
tonen, bijvoorbeeld en onder meer : het 
feit dat de curator in de pers heeft aan
gekondigd dat de oude eiken deuren 
werden vervangen, terwijl die deuren 
slechts verschillende dagen nadien zijn 
verdwenen; dat de rechtbank zeer goed 
weet dat de voorgestelde prijs de schuld
eisers met meer dan zeven twaallde be
nadeelt; dat inderdaad een deskundigen
onderzoek door de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas het bewuste gebouw op 
8.400.000 frank raamt; dat een bod van 
7.200.000 frank is gedaan bij een Naamse 
notaris op het ogenblik van het faillisse~ 
ment; dat de Bank Brussel Lambert na 
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een deskundigenonderzoek meer dan 
7.000.000 frank had geleend aan verzoe
ker; dat de rechtbank van koophandel fo
to's van het interieur van het gebouw 
v66r de vernieling en van de buitenzijde 
bezit; dat de rechtbank zeer goed weet 
dat de deskundige Pierrard opzettelijk 
valse deskundigenverslagen heeft ver
schaft; dat dit alles aantoont dat, gelet 
op de houding van de curator en van die
genen die hem steunen of dekken en die 
een onwaarschijnlijk gewicht bezitten in 
de Rechtbank van Koophandel te Na
men, het ondenkbaar is dat het geheel 
van de magistraten van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen in de moge
lijkheid zijn, bekwaam zijn en voldoende 
afstand kunnen nemen om paal en perk 
te stellen aan de litigieuze handelwijzen; 
dat de geestesgesteldheid in de Recht
bank van Koophandel te Namen aileen 
kan worden begrepen als men voor ogen 
houdt dat het hier een klein stadje be
treft waar " alles geweten is en van 
mond tot oor gaat ", en waar, spijtig ge
noeg, heel wat vonnissen in de bar van 
het paleis tot stand komen of ongedaan 
worden gemaakt; dat de politieke, econo
mische en gerechtelijke verwantschap
pen w verweven zijn dat de Naamse pu
blieke opinie, en derhalve de algemene 
publieke opinie, minder en minder ver
trouwen hebben in praktijken waarom
trent ze zich geen illusies maken; dat het 
dringend is, in het Iicht van wat vooraf
gaat en van het bij het Hof van Cassatie 
neergelegde dossier, dat verzoeker wordt 
geoordeeld door een onpartijdige recht
bank binnen een redelijke termijn, zodat 
zijn recht van verdediging werkelijk 
wordt gewaarborgd en zulks inzonder
heid overeenkomstig artikel 6 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden » : 

Overwegende dat een vorige vor
dering van eiser eveneens strek
kend tot onttrekking van dezelfde 
zaak aan dezelfde rechtbank bij 
's Hofs arrest van 28 maart 1985 is 
verworpen (3); 

Dat de vordering, in zoverre zij de 
feiten aanvoert die zich v66r de uit
spraak van dat arrest hebben voor
gedaan, krachtens artikel 659 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat geen 
onderscheid maakt naargelang de 

(3) A.R. nr. 7359, niet gepubliceerd. 

vorige vordering als niet gegrond of 
niet ontvankelijk is afgewezen, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat de latere feiten 
worden aangevoerd ten laste van 
niet nader bepaalde leden van de 
rechtbank van koophandel, van de 
procureur des Konings, van de cura
tor en van een deskundige; 

Overwegende dat het verzoek, 
enerzijds, in zoverre het gericht is 
tegen een lid van het openbaar mi
nisterie, tegen de curator en tegen 
een deskundige, niet ontvankelijk is 
nu de grieven niet gericht zijn tegen 
de rechters die de rechtbank van 
koophandel vorme:ri; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
feiten, die in het verzoekschrift op 
vage wijze ten laste worden gelegd 
van de rechters in de rechtbank van 
koophandel, geen gewettigde ver
denking ten aanzien van het gehele 
rechtscollege kunnen doen ontstaan; 

Dat de vordering in dat opzicht 
niet gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de vor
dering; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

21 november 1985 - 1" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaat: ... 

Nr. 198 

1 • KAMER - 21 november 1985 

CASSATIE- BEVOEGDHEID- STRAFZAKEN 

- RECHTSTREEKSE AANGIFTE VAN MISDA
DEN OF WANBEDRIJVEN IN DE UITOEFENING 
VAN HUN AMBT GEPLEEGD DOOR LEDEN VAN 
EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, AR-
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BEIDSRECHTBANK, RECHTBANK VAN KOOP
HANDEL OF DOOR MAGISTRATEN VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE BIJ DIE RECHTBAN
KEN -. ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN. 

Een misdaad of een wanbedrijf, in de uit
oefening van hun ambt gepleegd door 
Jeden van een rechtbank van eerste 
aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank 
van koophandel of door magistraten 
van het openbaar ministerie bij die 
rechtbanken, mag niet rechtstreeks bij 
het Hoi worden aangegeven als de lei
ten welke die misdaad of dat wanbe
drijf opleveren, niet samenhangend 
zijn met een misdaad of een wanb~~ 
drijf die ten laste wordt gelegd, hetzlJ 
aan een gehele rechtbank van eerste 
aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank 
van koophandel, hetzij individueel aan 
een of meer leden van de hoven van 
beroep of van de arbeidshoven, aan de 
procureurs-generaal of substituten bij 
die hoven (1). (Artt. 483, 485 en 486 Sv.) 

(BERGER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7528) 

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

<< Aan de eerste kamer van het 
Hof van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-ge
neraal bij het Hof van Cassatie, 

Gelet op het verzoekschrift tot 
onttrekking van de zaak op grond 
van gewettigde verdenking, dat op 
20 juni 1985 is neergelegd ter gr~f
fie van het Hof door mr. ... m 
naam van de vereniging zon
der winstoogmerk « Au Moulin », en 
dat ertoe strekt de vordering tot ant
binding van die vereniging, die bij 
dagvaarding van de procureur des 
Konings te Namen is ingesteld en 
betekend op 5 juni 1985, te onttrek
ken aan de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Namen; 

(1) Cass., 23 mei 1984, A.R. nr. 3630 
(A.C., 1983-84, nr. 540). 

Gelet op de rechtstreekse en de 
incidentele aangiften in dat ver
zoekschrift tot onttrekking van de 

. zaak wegens gewettigde verdenki?-g, 
door Josiane Berger, afgevaardrgd 
bestuurder van die vereniging, die 
verklaart in dezes naam op te tre
den, gedaan in twee, in identieke 
bewoordingen opgestelde verzoek
sch:dften die op 9 september 1985 
zijn ontvangen, het ene door de eer
ste voorzitter van het Hof van Cas
satie, het andere door de procur~ur
generaal bij het Hof van Cassatle; 

Overwegende dat uit de context 
van laatstgenoemde verzoekschrif
ten ondanks hun algemene be
wo~rdingen, blijkt dat zij betrekking 
hebben op bepaalde consulaire rech
ters van de Rechtbank van Koop
handel te N amen die de heer Abras 
op 19 mei 1983 failliet heeft ver
klaard, op de curator van dat faillis
sement die plaatsvervangend rech
ter in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Namen, zou zijn, op de 
deskundige in dat faillissement, op 
de procureur des Konings te Na
men, en ook op bepaalde rechters in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Namen waarbij een vordering tot 
ontbinding van de V.Z.W. << Au Mo
pulin » aanhangig is; 

Overwegende dat, met uitzonde
ring van de voornoemde deskundige, 
die geen magistraat is, de incidente
le aangiften enkel gericht zijn tegen 
leden van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Namen, rechters of par
ketmagistraten, en van de recht
bank van koophandel van dat arron
dissement; dat de door eiseres aan 
die verschillende personen verweten 
feiten of tekortkomingen niet sa
menhangend schijnen met een mis
daad of een wanbedrijf dat ten laste 
wordt gelegd hetzij aan een gehele 
rechtbank van eerste aanleg, ar
beidsrechtbank of rechtbank van 
koophandel, hetzij individueel aan 
een of meer leden van de hoven van 
beroep of de arbeidshoven of aan 
een procureur-generaal of substituut 
bij die hoven, zodat de incidentele 

1 ,_-
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aangiften van eiseres niet ontvanke- 2° BEWIJS - GEMEENTE- EN PROVINCIEBE

lijk zijn; LASTINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN -
PACHT PERCELEN DIE THANS NIET VOOR BE
BOUWING KUNNEN WORDEN BESTEMD - BE- . 
WIJS VAN DE PACHT. 

Om die redenen, ge!let op de arti
kelen 485, 486, 493, 494 en 502 van 
het Wetboek van Strafvordering, 37 
en 41 van de wet van 15 juni 1935, 
vordert dat het aan !let Hof, eerste 
kamer, moge behagen, na de raads
heer verslaggever in zijn verslag te 
hebben gehoord, en rechtdoende in 
raadkamer, de incidentele aangiften 
te verwerpen en eiseres te verom:de
len in de kosten. 

Brussel, 7 oktobe.r 1985. 
Voor de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) J. Velu »; 

Gelet op de artikelen 485, 486, 493, 
494 en 502 van het W etboek van 
Strafvordering, rechtdoende in raad
kamer, met aanneming van de 
gronden van die vordering, verwerpt 
de incidcntele aangifte; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

21 november 1985 - 1" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidend€ 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal. 

Nr. 199 

1" KAMER - 22 november 1985 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TING EN - GEMEENTEBELASTINGEN -

JAARLIJKSE BELASTING OP DE NIET BE
BOUWDE PERCELEN IN EEN NIET VERVALLEN 

1" en 2" Wanneer een gemeente op grand 
van art. 70bis Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw een jaarlijkse be
lasting heeft geheven op de niet be
bouwde percelen in een niet vervallen 
verkaveling, mag de belastingplichtige, 
die bezwaar heeft ingediend op grond 
dat de belasting niet mag worde.n ge
heven van percelen die ingevolge de be
palingen van de Pachtwet thans niet 
voor bouwen kunnen worden bestemd, 
het bewijs van zodanige pacht leveren 
door alle middelen rechtens (1). 

(VAN ISTERDAEL T. GEMEENTE SINT-GENESIUS
RODE) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1206 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 juni 1984 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Brabant gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1341, 1347, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing, na te 
hebben gewezen op het voorschrift vol
gens hetwelk moest bewezen worden dat 
de percelen « ingevolge de bepalingen 
van de wet op de landpacht, op het ogen
blik van het van kracht worden van de 
wet van 22 december 1970, niet voor het 
bouwen kunnen worden bestemd », over
weegt « dat het bewijs van zulkdanige 
pachtovereenkomst, bij gebrek aan een 
schriftelijke overeenkomst, dient gele
verd te worden aan de hand van een ver
klaring van de pachter ( = begin van be
wijs) zeggende dat de percelen in kwes
tie reeds door hemzelf werden bewerkt 
v66r 22 december 1970 en clit onafgebro
ken bleven tijdens de kwestieuze dienst
jaren, aangevuld met een ander bewijs-

VERKAVELING- WET RUIMTELIJKE ORDE- t-----------------
NING EN STEDENBOUW, ART. ?OBIS - PACHT 
PERCELEN DIE THANS NIET VOOR BEBOU
WING KUNNEN WORDEN BESTEMD - BEWIJS 
VAN DE PACHT 

(1) Zie VAN HoUITE, Beginselen van het Bel
gisch belastingrecht, druk 1979, nrs. 50 tot 56; 
TIBERGHIEN, Inleiding tot het fiscaal recht, druk 
1980, nrs. 206 tot 217. 
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middel (getuigenissen, bewijzen van be
taling, ... ) » en vaststelt dat dit bewijs 
niet geleverd is, 

terwijl, eerste onderdeel, het bewijs 
van het feit van een gebruik onderwor
pen aan de wet op de landpacht, zoals in 
bet toe te passen taksreglement bedoeld, 
door alle middelen rechtens kon geleverd 
worden, ook door vermoedens, zodat het 
eisen van een begin van schriftelijk be
wijs aangevuld met getuigenissen of bij
komende geschriften een onjuiste toe
passing uitmaakt van de artikelen 1341 
en 1347 van het Burgerlijk Wetboek en 
meteen een schending inhoudt van de 
artikelen 1349 en 1353 van dat wetboek, 
die ter zake hadden moeten of mogen 
toegepast worden; 

tweede onderdeel, ... 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing 

vaststelt « dat artikel 5, 3°, van het 
belastingreglement bepaalt : van de 
belasting zijn vrijgesteld de eige
naars van percelen die, ingevolge de 
bepalingen van de wet op de land
pacht, op het ogenblik van het van 
kracht worden van de wet van 22 
december 1970, niet voor bouwen 
kunnen worden bestemd »; 

Overwegende dat, ten opzichte 
van verweerster, eiser het bestaan 
van een dergelijke landpacht mag 
bewijzen door alle bewijsmiddelen, 
ook door getuigen of vermoedens; 
dat immers eiser moet worden be
last naar de werkelijke toestand en 
de privaatrechtelijke bewijsregeling 
ten deze geen toepassing vindt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwij st de zaak 
naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Antwerpen. 

22 november 1985- 1" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 

conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal Advocaat: mr. Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 200 

1 • KAMER - 22 november 1985 

1° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST 
ORGAAN - INSTELLING. 

2° HUUR VAN DIENSTEN - REGISTRA
TIE ALS AANNEMER - KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 5 OKT. 1978 - REGISTRATIECOMMISSIES 
- AARD. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - w.I.B., 
ART. 299BIS, § 2 - REGISTRATIE ALS AANNE
MER - REGISTRATIECOMMISSIES - AARD. 

4° SOCIALE ZEKERHEID- SOCIALE-ZE
KERHEIDSWET WERKNEMERS 1969, ART. 
30BI5; § 2 - REGISTRATIE ALS AANNEMER -
REGISTRATIECOMMISSIES - AARD. 

5° HUUR VAN DIENSTEN - REGISTRA
TIE ALS AANNEMER - REGISTRATIECOMMIS
SIES - VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG BETREFFENDE HET VER
HAAL TEGEN EEN BESLISSING VAN EEN RE
GISTRATIECOMMISSIE - VONNIS WAARTE
GEN HOGER BEROEP OPENSTAAT. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN - W.I.B., 

ART. 299BJS. § 2 - REGISTRATIE ALS AANNE
MER - REGISTRATIECOMMISSIES - VONNIS 
VAN EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
BETREFFENDE HET VERHAAL TEGEN EEN BE
SLISSING VAN EEN REGISTRATIECOMMISSIE 
- VONNIS WAARTEGEN HOGER BEROEP 
OPENSTAAT. 

7° SOCIALE ZEKERHEID - SOCIALE·ZE
KERHEIDSWET WERKNEMERS 1969, ART. 
30BIS, § 2 - REGISTRATIE ALS AANNEMER
REGISTRATIECOMMISSIES - VONNIS VAN 
EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
BETREFFENDE HET VERHAAL TEGEN EEN 
BESLISSING VAN EEN REGISTRATIECOM
MISSIE - VONNIS WAARTEGEN HOGER 
BEROEP OPENSTAAT. 
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8°' HOGER BEROEP BURGERLIJKE ZA-
KEN - REGISTRATIE ALS AANNEMER - RE
GISTRATIECOMMISSIES - VONNIS VAN EEN 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BETREF
FENDE HET VERHAAL TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE REGISTRATIECOMMISSIE -
VONNIS WAARTEGEN HOGER BEROEP OPEN
STAAT. 

1 • Een met eigenlijke rechtspraak belast 
orgaan kan slechts worden ingesteld 
krachtens een wet (1). (Art. 94 Gw.) 

2', 3' en 4' De registratiecommissies, die 
tot opdracht hebben te beslissen over 
de registratie als aannemer, zijn geen 
administratieve rechtscolleges (2). 
(Artt. 299bis W.I.B. en 30bis wet van 27 
juni 1969; art. 19 K.B. 5 okt. 1978.) 

5', _ 6', 7' en 8' Tegen het vonnis van een 
rechtbank van eerste aanleg, dat uit
spraak doet over het beroep tegen een 
beslissing van een registratiecommis
sie van aannemers, staat hoger beroep 
open (3). (Art. 19 K.B. 5 okt. 1978; artt. 
2 en 1050 Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN -
MIN. V. TEWERKSTELLING EN ARBEID- MIN. V. 

SOCIALE VOORZORG T. " DAKPLAN • P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4266) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 93, 94 van de 
Gronqwet, 568, 602 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 299bis van het Wetboek van de 
Inkom.stenbelastingen, 30bis van de wet 
van 27 juni 19.69 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 8,1 4 en 19 van het koninklijk 
besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering 

(1) Cass., 21 dec. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I, 
43) 'en de cone!. van de h. proc.-gen. Gansho£ 
van der Meersch, toen adv.-gen., biz. 431 e.v. 

(2) Raadpl. MA. _ FLAMME en PH. FLAMME, 
« L'enregistrement des entrepeneurs », in 
Journ. Trib., 1979, biz. 701 tot 712 en 721 tot 
725, inz. nr. 14, biz. 708 en 709. 

(3) Zie noot 2 hierboven. 

·van de artikelen 299bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen en 30bis 
van de wet van 27 juni 1969 tot herzie
ning van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser inzake het al of niet registre
ren van verweerster als aannemer niet 
ontvankelijk verklaart op grond dat het 
vonnis van de rechtbank van eerste aan
leg, waartegen beroep, niet _ i:n eerste 
aanleg is gewezen daar de jurisdictionele 
aard van de registratiecommissie, waar
van de beslissing door het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg werd her
vormd, als administratief rechtscollege 
vaststaat, 

terwijl, eerste onderdeel, een adminis
tratief rechtscollege enkel krachtens de 
wet kan worden opgericht en noch het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
noch de wet betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeidsers de Ko
ning machtigen aan de op te richten re
gistratiecommissies een jurisdictionele 
bevoegdheid te verlenen (schending van 
de artikelen 93, 94 van de Grondwet; 
299bis van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen en 30bis van de wet van 
27 juni 1969); 

tweede onderdeel, .de opdracht van de 
registratiecommissie erin bestaat te be
slissen over de aanvragen tot registratie 
en niet recht te spreken over een geschil 
daaromtrent (schending van de artikelen 
8 en 14 van het koninklijk besluit van 5 
oktober 1978) : 

derde onderdeel, de uitspraak van de 
rechtbank van eerste aanleg, conform de 
algemene bevoegdheid van die recht
bank, in eerste aanleg is gewezen en het 
hof van beroep bijgevolg bevoegd is om 
kenriis te nemen van het hoger beroep 
daartegen (schending van de artikelen 
568, 602 van het Gerechtelijk Wetboeken 
artikel 19 van het koninklijk besluit van 
5 oktober 1978): 

Overw'egende dat door artikel 59, 
hoofdstuk I, en artikel 61, hoofdstuk 
II, titel III - Maatregelen ter be
strijding van de bedrieglijke praktij
ken van de koppelbazen - van de 
wet van 4 augustus 1978 tot econo
mische herorientering, respectief 
werden ignevoegd artikel 299 bis in 
het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen en artikel 30bis in de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van 
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de besluitwet en 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke ze
kerheid der arbeiders; dat § 2 van 
laatstbedoelde artikelen betrekking 
heeft op registratie van aannemers 
van bepaalde werkzaamheden, en 
het eerste lid ervan als volgt luidt : 
« § 2. De registratie als aannemer 
en de schrapping ervan worden ver
richt onder de voorwaarden, in de 
gevallen en volgens de modaliteiten 
die de Koning bepaalt. Daartoe kan 
de Koning inzonderheid besluiten 
tot de oprichting van commissies, 
waarvan hij de opdracht, de samen
stellmg en de werking bepaalt »; 

Overwegende dat een met eigen
lijke rechtspraak belast orgaan 
slechts kan worden ingesteld krach
tens een wet; dat de hiervoren ver
melde wetsbepalingen, en inzonder
heid de geciteerde § 2, geen zodani
ge organen instellen noch de Ko
ning machtigen er in te stellen; 

Overwegende dat de artikelen 14 
tot 20 van het koninklijk besluit van 
5 oktober 1978 tot uitvoering van de 
artikelen 299bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen en 
30bis van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der ar
beiders, gewijzigd bij koninklijk be
sluit van 12 maart 1979, de regels 
bevatten betreffende de oprichting 
per provincie, de samenstelling, de 
opdracht en werkwijze van de regis
tratiecommissies, alsmede de ken
nisgeving en de publiciteit van de 
beslissingen die zij treffen en het 
« verhaal dat ertegen kan worden 
ingesteld, « verhaal » dat, ingevolge 
artikel 19, § 4, van het besluit 
« wordt gebracht voor de rechtbank 
van eerste aanleg conform de alge
mene bevoegdheid welke aan deze 
rechtbank wordt toegekend door ar
tikel 568 van het Gerechtelijk Wet
hoek»; 

Overwegende dat die reglements
bepalingen, afzonderlijk en in hun 
geheel genomen, aan de registratie
commissie geen jurisdictionele maar 
enkel een administratieve beslis-

singsbevoegdheid toekennen inzake 
de aanvraag tot registratie, namelijk 
te beslissen of de aanvraag al dan 
niet wordt ingewilligd, terwijl een 
geschil desaangaande eerst ontstaat 
wanneer tegen de beslissing van de 
registratiecommissie « verhaal » 
wordt ingesteld; dat hieruit volgt dat 
een geschil inzake de aanvraag tot 
registratie voor het eerst wordt aan
gebracht bij de rechtbank van eer
ste aanleg en dat tegen de beslis
sing van deze rechtbank hoger be
roep openstaat; 

Overwegende dat het arrest der
halve de in het middel aangewezen 
bepalingen schendt door het hoger 
beroep van eiser tegen de beslissing 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hasselt van 21 december 1982 
betreffende de beslissingen van 23 
september 1982 en 9 november 1982 
van de Registratiecommissie van de 
Provincie Limburg niet ontvankelijk 
te verklaren op grond dat de regis
tratiecommissies zelf administratie
ve rechtscolleges zijn, zodat tegen 

. de aangevochten beslissing van de 
rechtbank van eerste aanleg, die 
dus niet in eerste aanleg werd gewe
zen, geen hoger beroep meer open
staat; 

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. 

22 november 1985 - 1" kamer - Voor
zitter: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. van 
Heeke. 
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1' KAMER - 22 november 1985 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - GEBREK VAN DE 
ZAAK - BEGRIP. 

De feitenrechter kan wettig beslissen dat 
de afdeling levensmiddelen van een 
warenhuis aangetast was door een ge
brek door vast te stellen dat de vloer 
uitzonderlijk glad was wegens een 
olievlek die voor een normaal aandach
tige klant moeilijk waarneembaar was 
en in dergelijke verkoopruimten geen 
alledaags verschijnsel is dat de klan
ten redelijkerwijze moeten verwachten 
en dat zij moeten kunnen ontwijken 
(1). 

(G.B.·INNO·B.M. N.V. T. VERDRENGH, NATIONAAL 
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEI

TEN, PROMEDIA N.V.) 

De heer advocaat-generaal Piret heeft 
in substantie gezegd: 

In 1978, in een warenhuis van eiseres 
te Leuven, gleed eerste verweerster uit 
op een olievlek, afkomstig van een stuk
gevallen plastieken fles, en liep daarbij 
een polsbreuk op. 

Bij gebrek aan bewezen fout aan de 
zijde van eiseres of van haar aangestel
de, wijzen zowel het beroepen vonnis als 
het bestreden arrest de vorderingen van 
verweerders af in zoverre die gesteund 
zijn op de artikelen 1382, 1383 en 1384, 
lid 3, van het Burgerlijk Wetboek. Eise
res wordt evenwel voor de aangevoerde 
schade aansprakelijk verklaard op grand 
van artikel 1384, lid 1, luidens hetwelk 
men aansprakelijk is voor de schade die 
veroorzaakt wordt door de daad van za
ken die men onder zijn bewaring heeft. 

Het bestreden arrest oordeelt • dat de 
afdeling " voeding " van het grootwaren
huis van (eiseres), wegens de aanwezig
heid van bewuste olievlek, welke op de 
vloer tussen de rekken van de afdeling 
verspreid lag, en uiteraard uitzonderlijk 
glad en, op bedoelde plaats, niet opviel 
en voor een normaal aandachtige klant 
moeilijk te bespeuren was, een abnor-

(1) Cass., 19 sept. 1985, A.R. nr. 7278 
(A.C., 1985-86, nr 37) en op de verwijzingen in 
de conclusie van het openbaar mmisterie. 

maal kenmerk vertoonde dat van aard 
was schade aan derden te berokkenen; 
dat zulke toestand, in dergelijke ver
koopsruimten, geen alledaags verschijn
sel is waar de klanten zich redelijk moe
ten aan verwachten en dat zij moe ten. 
ontwijken; dat de afdeling " voeding " 
van (eiseres) aldus aangetast was door 
een gebrek, dat in noodzakelijk causaal 
verband staat met de val van eerste (ver
weerster) en met de schade •. 

Het arrest oordeelt verder dat eiseres 
haar afdeling « voeding » onder haar be
waring had - wat niet betwist wordt -
en dat zij niet bewijst dat de schade aan 
een vreemde oorzaak te wijten is. 

Volgens het middel houden de vaststel
lingen van het arrest niet in dat de ge
steldheid van de afdeling een abnormaal 
kenmerk vert6onde noch dat zulks geen 
alledaags en voorzienbaar verschijnsel 
is, zodat voormelde afdeling door een ge
brek was aangetast. Het arrest zou dus 
art. 1384, lid 1, B.W. schenden. 

Het probleem van de aansprakelijk
heid op grand van het gebrek van de 
zaak kwam ter sprake in talrijke arres
ten van uw Hof. 

Het vermoeden van aansprakelijkheid 
ingesteld bij art. 1384, lid 1, heeft natuur
lijk een betere bescherming van het 
slachtoffer op het oog (Cass., 2 septem
ber 1976, A.C., 1977, 6). 

Sinds het arrest van 26 mei 1904 (Pas., 
1904, I, 246) wordt in Belgie niet meer 
betwist dat de eiser het gebrek van de 
zaak die de schade heeft veroorzaakt, 
moet bewijzen, terwijl in Frankrijk « Ie 
fait de Ia chose • op zichzelf voldoende is 
om de bewaarder als aansprakelijk voor 
de schade te veroordelen. 

Is de afdeling « voeding • van een 
grootwarenhuis door een gebrek aange
tast wanneer, onder de door het arrest 
beschreven omstandigheden, een moei
Iijk waarneembare olievlek op de vloer 
verspreid ligt? 

Uw rechtspraak over de problemen die 
hier ter sprake komen, kan misschien op 
de volgende wijze samengevat worden : 

1) artikel 1384, lid 1, vereist vier toe
passingsomstandigheden : schade, gebrek 
van de zaak, causaal verband tussen 
schade en gebrek en hoedanigheid van 
bewaarder van de zaak (Cass., 6 oktober 
1961, Bull. en Pas., 1962, I, 152; 7 novem
ber 1980, A.C., 1980-81, nr. 154); 

2) het slachtoffer moet aileen het ge
brek van de zaak en het causaal verband 
tussen het gebrek en de schade bewij-
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zen; de bewaarder kan zich van het ver
moeden van fout bevrijden door het be
wijs te leveren dat de schade - niet het 
gebrek - te wijten is aan een vreemde 
oorzaak : toeval, overmacht, daad van 
een derde of van het slachtoffer zelf 
(Cass., 6 oktober 1961, Joe. cit.; 12 februa
ri 1976, A.C. 1976, 683). De rechter kan 
het bestaan van het gebrek uit het ge
drag van de zaak afleiden op voorwaarde 
dat hij elke andere oorzaak dan het ge
brek uitsluit (Cass., 18 mei 1984, A.C., 
1983-1984, nr. 530; 11 oktober 1984, A.C., 
1984-85, nr. 116; 17 januari 1985, A.C., 
1984-85, nr. 290); 

3) een zaak wordt geacht door een ge
brek te zij n aangetast telkens als zij een 
abnormaal kenmerk vertoont dat van 
dien aard is dat het schade kan berokke
nen, ongeacht de oorsprong van het ge
brek (Cass., 9 november 1979, A.C., 
1979-80, 309; concl. van procureur-gene
raal F. Dumon bij Cass., 19 januari 1978, 
Bull. en Pas., 1978, I, 582); 

4) het gebrek is niet noodzakelijk een 
blijvend element dat inherent is aan de 
zaak en zich voordoet buiten ieder toe
doen van een derde (Cass., 19 januari 
1978, A.C., 1978, 610); 

5) de abnormale plaats in het maat
schappelijk verkeer van een op zichzelf 
niet gebrekkige zaak geeft geen aanlei
ding tot toepassing van art. 1384, lid 1, 
bijvoorbeeld een boomstam op de weg 
(Cass., 27 november 1969, A.C., 1970, 306, 
Bull. en Pas., 1970, I, 277, met concl. van 
procureur-generaal W.J. Ganshof van der 
Meersch) of een winkelwagentje op een 
parkeerruimte (Cass., 7 november 1980, 
A.C., 1980-81, nr. 151, met concl. van pro
cureur-generaal F. Dumon). 

Die beginselen werden toegepast in 
een paar gevallen die veel gelijkenis ver
tonen met het hier besproken geschil. 

Volgens het arrest van 6 maart 1981 
(A.C., 1980-81, nr. 395) kan de rechter uit 
de enkele vaststellingen dat er groente
resten op de vloer van de groenteafde
ling van een warenhuis lagen, niet aflei
den dat de toestand van die afdeling 
abnormaal was, noch beslissen dat de af
deling een gebrek vertoonde. 

In een noot ondel.' dat arrest schrijft 
Cornelis dat het Hof waarschijnlijk ge
oordeeld heeft, bij de uitoefening van 
zijn • marginale toetsing "• dat geen re
delijk mens aanvaardt dat een groenteaf
deling van een warenhuis een abnormaal 
kenmerk vertoont wanneer er zich 
groenteresten op de vloer bevinden 
(R. W., 1981-82, kol. 31). 

Het arrest van 10 juni 1983 
(A.C., 1982-83, nr. 562) oordeelt dat een 
rechtbank de veroordeling van een wa
renhuis op grond van art. 1384, lid 1, niet 
wettig laat steunen op de enkele vast
stelling dat de aanwezigheid van room 
op de vloer van het warenhuis abnor
maal was en niet voorzienbaar voor het 
slachtoffer wegens het feit dat de kleur 
geleek op die van de vloer en de plaats 
gelegen was buiten de zuivelafdeling. 
Volgens het arrest houdt die vaststelling 
niet in dat de gesteldheid van de vloer 
abnormaal was. 

In het Tijdschrift voor privaatrecht 
schrijft Cornelis dat die beslissing mis
schien verschillend was geweest, indien 
niet was aangevoerd dat de gemorste 
materie de vloer van de koffieafdeling 
gebrekkig maakte - de vloer zelf was 
immers niet gebrekkig -, doch wei dat 
de aanwezigheid van de gemorste mate
rie op de vloer de koffieafdeling (of het 
warenhuis) gebrekkig maakte (• Extra
contractuele aansprakelijkheid voor za
ken "• T.P.R., 1984, 315). 

Het Hof van Beroep te Brussel heeft 
blijkbaar met die zienswijze rekening ge
houden vermits het bestreden arrest 
geen gewag maakt van gebrek van de 
vloer, doch wel van een gebrek van de 
afdeling « voeding •. 

Kan die afdeling « voeding » een 
« zaak • zijn, in de zin van art. 1384, 
lid 1? 

In een andere studie over de « aan
sprakelijkheid voor het gebrek van sa
mengestelde zaken » (R. W., 1981-82, kol. 
1691, laat dezelfde auteur, Cornelis, op
merken dat het verkeerd of abnormaal 
samenvoegen van de verschillende be
standdelen van een samengestelde zaak 
als een gebrek van die zaak kan worden 
beschouwd. Zo besliste het arrest van 12 
februari 1976 (Joe. cit.) dat de feitenrech
ter, uit de vaststelling dat onder water 
drijvende balken die de schroef van een 
boot hebben beschadigd, het normale ge
bruik van de bevaarbare waterloop heb
ben verhinderd, wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat deze waterloop aangetast 
was door een intrinsiek gebrek. Een ar
rest van 12 juli 1945 (A.C., 188) oordeelde 
reeds, althans impliciet, dat het verkeerd 
samenvoegen van een overweg en de 
verlichting tot gevolg had dat een trein
station door een gebrek was aangetast 
(Cornelis, T.P.R. 1985, 302; zie ook Cass., 
21, april 1972, A.C., 1972, 789). 

Het bestreden arrest impliceert, zon
der tegenstrijdigheid met het arrest van 
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6 maart 1981 over de groenteresten, dat 
de afdeling « voeding » van het waren
huis van eiseres samengesteld is uit rek
ken en koopwaar en dat het verkeerd of 
abnormaal samenvoegen van bepaalde 
bestanddelen ervan (hier de vloer en de 
olie) een gebrek van die afdeling uit
maakt. 

Zo wordt toepassing gemaakt van de 
theorie van Dalcq, volgens dewelke het 
onderscheid tussen extrinsiek en intrin
siek gebrek ( als aangenomen door het 
arrest van 27 november 1969, Joe. cit., om 
het uitwendig gebrek uit te sluiten) tot 
de gevolgtrekking leidt dat het zich ab
normaal bevindend of gedragend ele
ment op zich niet gebrekkig is wanneer 
dat gedrag of die toestand extrinsiek zijn 
aan de zaak (een vlek op de vloer), maar 
op zich wei voldoende is om een ruimere 
zaak waarin het is opgenomen en waar
van het dan een intrinsiek bestanddeel 
wordt, gebrekldg te maken (Dalcq, 
« L'existence d'un vice de la chose peut
elle dependre de la determination du 
gardien de cette chose? "• R.C.J.B., 1979, 
257; zie Cass., 7 dec. 19672, Bull. en 
Pas., 1963, 432; Dabin en Lagasse, 
« Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 
1959, 208, nr. 59). 

In dezelfde zin oordeelde procureur-ge
neraal Dumon in zijn reeds geciteerde 
conclusie bij het arrest van 19 januari 
1978 dat de zaak waarop room verspreid 
lag, niet de vloer, maar het terras van 
het hotel was. 

Hij opperde evenwel de vraag of dat 
terras. door een gebrek aangetast was 
omdat gebruikers er room hadden ge
morst. En hij oordeelde dat een derge
lijke toestand normaal was en dat de ge
bruikers moeten uitkijken waar zij hun 
voet zetten! Hij vergeleek de room op 
het terras met sneeuw, ijzel of gevallen 
bladeren op de steenweg, zaken waarop 
de weggebruikers moeten letten. 

In het bestreden arrest heeft het hof 
van beroep met nauwkeurigheid de om
standigheden vastgesteld waaruit het af
leidt dat de afdeling « voeding » van het 
warenhuis, ingevolge de aanwezigheid op 
de vloer van een moeilijk waar te nemen 
olievlek, afkomstig van een stukgevallen 
plastieken fles, een abnormaal kenmerk 
vertoonde dat van dien aard was dat het 
schade aan derden kon berokkenen. 

Inzake toetsing van de kwalificatie be
staat de taak van uw Hof erin de over
eenstemming na te gaan tussen, ener
zijds, de begrippen waarmee de feiten
rechter de feitelijke toestand heeft be-

schreven en, anderzijds, de wettelijke 
bepaling die hij toepast. De omvang van 
de controle van het Hof is vooral gebon
den aan de m9tivering van de bestreden 
beslissing (Rigaux, La nature du controle 
de la Cour de cassation, 1966, 262, nr. 
162). 

Het arrest van 30 maart 1978 
(A.C., 1978, 852) beslist bijvoorbeeld dat 
de feitenrechter onder meer in feite had 
vastgesteld dat rioolkolken « normaal • 
onderhouden waren en dat hij uit zijn 
vaststellingen wettig had kunnen aflei
den dat de openbare weg door geen ge
brek was aangetast (zie ook Cass., 3 mei 
1974, A.C., 1974, 989; concl. van de h. pro
cureur-generaal Dumon bij het arrest 
van 19 januari 1978, Joe. cit.; Dalcq, op. 
cit., 258-259). Anderzijds hebt U drie we
ken geleden, bij uw arrest van 19 sep
tember 1985 (supra nr. 37), beslist dat de 
rechter het gebrek van de openbare weg 
wettig kon afleiden uit de vaststelling 
dat een autobestuurder geslipt was op 
een uitgestrekte plas water die ontstaan 
was doordat de rioolkolken verstopt wa
ren en het regenwater niet hadden kun
nen opslorpen (zie ook Cass., 12 juli 
1945, A.C., 1945, 188; 6 november 1952, 
A.C., 1953, 127). 

Ik meen dus dat het Hof binnen de 
perken zou blijven van zijn eigen recht
spraak en van de omvang van zijn toet
sing over de kwalificatie, door te beslis
sen dat het bestreden arrest uit zijn 
vaststellingen en overwegingen wettig 
kon afleiden dat de afdeling « voeding » 
van het warenhuis van eiseres een ab
normaal kenmerk vertoonde en aldus 
door een gebrek was aangetast. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4740) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van van de artikelen 1382, 1383 en 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het hof van beroep eiseres 
aansprakelijk acht voor de door de ver
weerders geleden schade, onder meer op 
grond : « dat de afdeling 11 voeding 11 van 
het grootwarenhuis van (eiseres), wegens 
de aanwezigheid van bewuste olievlek, 
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welke op de vloer tussen de rekken van 
de afdeling verspreid lag en uiteraard 
uitzonderlijk glad en, op bedoelde plaats, 
niet opviel en voor een normaal aan
dachtig klient moeilijk te bespeuren was, 
een abnormaal kenmerk vertoonde dat 
van aard was schade aan derden te be
rokkenen; dat zulke toestand, in derge
lijke verkoopruimten, geen alledaags ver
schijnsel is waar de klanten zich redelijk 
moeten aan verwachten en dat zij moe
ten kunnen ontwijken; dat de afdeling 
"voeding" van (eiserozs) aldus aangetast 
was door een gebrek, dat in noodzakelijk 
causaal verband staat met de val van 
eerste (verweerster) en met de door (ver
weerders) ingeroepen schade; dat het 
zonder belang is, voor de toepassing van 
( ... ) artikel (1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek), dat het gebrek al dan 
niet als inherent aan de zaak of als in-
wendig aan te mer ken . is », 

terwijl de vaststelling dat op de vloer 
van de afdeling « voeding » van een 
grootwarenhuis een olievlek verspreid 
·lag, die uiteraard uitzonderlijk glad was, 
niet opviel en voor een normaal aan
dachtige klant moeilijk te bespeuren 
was, niet inhoudt dat de gesteldheid van 
de afdeling een abnormaal kenmerk ver
toonde, noch dat zulks geen alledaags en 
voorzienbaar verschijnsel is, waardoor 
voormelde afdeling door een gebruik was 
aangetast, zodat het hof van beroep, uit 
die vaststelling alleen, het bestaan van 
een gebrek in de zaak, in de zin van arti-
kel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, niet wettig kon afleiden (scherr-
ding van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen, inzonderheid van artikel 
1384, eerste lid) : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat « de afdeling "voeding " », 
van het warenhuis aangetast was 
door een gebrek dat in noodzakelijk 
causaal verband staat met de val 
van eerste verweerster en de door 
de verweerders opgelopen schade, 
zodat eiseres, die de gebrekkige 
zaak onder haar bewaring had, 
. krachtens artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek aan
sprakelijk is voor de schade die 
door de gebrekkige zaak is veroor
zaakt; 

en dat de olievlek voor een normaal 
aandachtige klant moeilijk waar
neembaar was en « in dergelijke 
verkoopruimten geen alledaags ver
schijnsel is waar de klanten zich re
delijk moeten aan verwachten en 
dat zij moeten kunnen ontwijken »; 

Dat de appelrechters uit die vast
stellingen wettig hebben kunnen 
afleiden dat de afdeling « voeding » 
een abnormaal kenmerk vertoonde 
en aldus door een gebrek was 
aangetast; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 november 1985 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs, 
raadsheer - Gelijkluidende eonclusie 
van de h. Piret, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Butzler en Dassesse. 

Nr. 202 

3• KAMER - 25 november 1985 

ARBEIDSOVEREENKOMST - ALGEME

NE BEGRIPPEN - WERKNEMERS KRACHTENS 
EEN STATUUT DOOR DE GEMEENTEN TE
WERKGESTELD - BEGRIP. 

De wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomst is niet van toepas
sing op de door de gemeenten tewerk
gestelde werknemers wier toestand 
statutair is geregeld (1). (Art. 1 wet 
van 3 juli 1978.) 

Overwegende dat het hof van be-1---------------
roep de beslissing laat steunen on
der meer op de vaststellingen : dat 
de vloer « uitzonderlijk glad » was 

(1) Cass., 18 nov. 1985, A.R. nr. 4859 
(A.C., 1985-86, nr. 179). 
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(STAD LUIK T. ROUVROY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7210) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 december 1983 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

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

de schending van de artikelen 1, 31, 35 
van de algemene voorwaarden inzake de 
toegang tot de betrekkingen - organiek 
stelsel - die op 25 juni 1979 door de ge
meenteraad van de stad Luik zijn vast
gesteld en, voor zoveel nodig, van de ar
tikelen 1 van dat besluit van de gemeen
teraad, 84, § 1, van de Gemeentewet, 
1134, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 39, § 1, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
kosmten en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben aan
genomen dat verweerder op 19 december 
1980 zijn benoeming tot voorlopig be
ambte met terugwerkende kracht tot 1 
juli 1980 heeft aanvaard, dat verweerder 
aldus vanaf 1 juli 1980 is overgegaan 
naar bet statutair stelsel dat met name 
door de organieke verordening van de 
stad Luik van 25 juni 1979 is geregeld, 
en dat verweerder zonder opzegging is 
ontslagen op basis van artikel 35 van die 
verordening volgens hetwelk zulks gedu
rende de bij artikel 31 van de verorde
ning voorgeschreven stage van minimum 
een jaar mag geschieden wanneer, zoals 
ten deze, de stagiair niet voldoet aan de 
vereisten van het ambt, beslist dat eiser 
het recht had om verweerder op staande 
voet te ontslaan, maar hem krachtens de 
wet op de arbeidsovereenkomst voor be
dienden een compensatoire opzeggings
vergoeding moest betalen volgens de · 
diensten die hij als tijdelijk aangestelde 
tot 1 juli 1980 had verricht, op grond 
« dat die organieke verordening, welke 
derhalve op hem van toepassing is, ook 
al was hij zo onverstandig geweest om 
ze niet aandachtig te lezen, echter niet 
de overgang van de tijdelijk aangestelde 
naar de benoeming in vast verband via 
de voorlopige benoeming regelt; dat het 
aangevoerde artikel 31 enkel betrekking 
heeft op de procedure die een geslaagde 
kandidaat zonder vroegere ervaring, 
moet volgen voor de benoeming in vast 
verband, daar een stage van minimum 
een jaar met honderd tachtig dagen ef-

fectieve aanwezigheid is vereist, terwijl 
de betrokken tijdelijk aangestelde reeds 
ongeveer vijf voldoeninggevende jaren 
heeft gewerkt; dat het college weliswaar 
gedurende die stage een vroeger tijdelijk 
aangestelde zou kunnen ontslaan als hij, 
na gedurende lange tijd voldoening te 
hebben gegeven, van gedrag veranderde, 
maar met inachtneming van zijn dien
sten die hij als tijdelijk bediende onder 
de gelding van de wet op de arbeidsover
eenkomsten heeft verworven tot de dag 
waarop hij een beambte onder statuut 
wordt ( ... ) »; « dat de tijdelijk aangestelde 
dus niet aileen terecht naar het statuut 
van voorlopig aangestelde wordt getrok
ken, maar daartoe moreel wordt gedwon
gen en niet kan worden aangenomen dat 
hij, door die zo normale gang van zaken 
te volgen, afziet van hetgeen hij als be
diende heeft verworven. Afstand wordt 
niet vermoed, en de organieke verorde
ning zegt het trouwens niet uitdrukke
lijk, in welk geval de " geslaagde kandi
daat " dan met kennis van zaken afstand 
zou doen •; ( ... ) « dat, gelet op de leemten 
in de organieke verordening, moet wor
den aangenomen dat een tijdelijk be
diende zich slechts aan de statutaire 
gang van zaken voor de benoeming in 
vast verband via een hoofdzakelijk voor 
beginnelinge~ geregelde praktische stage 
onderwerpt onder voorbehoud dat de als 
bediende in hezelfde ambt gewerkte ja
ren verworven blijven; dat zowel voor 
een werkgever van de openbare sector 
als voor een werkgever van de prive
sector de afstand door de bediende van 
een opgebouwde loopbaan, in geval van 
mutatie, niet wordt vermoed en uitdruk
kelijk geviseerd moet zijn als men 
daarop aanspraak wil maken; dat een be
diende van de openbare sector zeker de
zelfde bescherming verdient als een be
diende van de prive-sector en dat een 
werkgever van de openbare sector de 
goede trouw van een ondergeschikte 
evenmin mag misbruiken als een werk
gever van de prive-sector », 

terwijl, eerste onderdeel, de wet be
treffende de arbeidsovereenkomsten niet 
van toepassing is op de door de gemeen
ten tewerkgestelde werknemers tenzij 
hun toestand niet statutair is geregeld, 
zodat het arrest, dat vaststelt dat ver
weerder vanaf 1 juli 1980 naar het statu
tair stelsel is overgegaan, dat hij op 29 
april 1981 is ontslagen en dat hij wegens 
dat ontslag een compensatoire opzeg
gingsvergoeding vordert, niet wettig kan 
beslissen dat eiseres aan verweerder een 
compensatoire opzeggingsvergoeding 
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moet betalen krachtens de wet op de ar
beidsovereenkomst voor bedienden 
(schending van de artikelen 1 en 39, § 1, 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten); 

tweede onderdeel, artikel 35 van de or
ganieke verordening van 25 juni 1979 be
paalt dat het personeelslid, tijdens de 
stage, zonder opzegging kan worden ont
slagen als vaststaat dat hij niet voldoet 
aan de vereisten van het ambt, hetgeen 
inhoudt dat hij geen enkel recht heeft op 
een compensatoire opzeggingsvergoe
ding; dat artikel van toepassing is op aile 
voorlopig aangestelde personeelsleden, 
dit wil zeggen als stagiairs, ongeacht of 
ze vooraf a! dan niet tijdelijke personeels
leden krachtens een arbeidsovereen
komst voor bedienden zijn geweest; der
halve niet naar recht is verantwoord het 
arrest dat beslist dat verweerder krach
tens de wet op de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden recht heeft op een com
pensatoire opzeggingsvergoeding volgens 
de diensten die hij als tijdelijk aange
stelde tot 1 juli 1980 heeft verricht, hoe
wei hij een aan artikel 35 van de orga
nieke verordening onderworpen voorlo
pig personeelslid is, omdat hij tot 1 juli 
1980 een tijdelijk personeelslid was 
(schending van de in het middel aange
wezen bepalingen en inzonderheid van 
de artikelen 1 van de wet van 3 juli 1978, 
1, 31 en 35 van de organieke verordening 
van 25 juni 1979 en, voor zoveel nodig, 
van de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, een krachtens een ar
beidsovereenkomst voor bedienden in 
dienst genomen tijdelijk personeelslid 
die kiest voor het statutair stelsel, door 
die keuze noodzakelijk afstand doet van 
de voordelen die het contractueel stelsel 
hem verleende, zodat niet naar recht is 
verantwoord het arrest dat beslist dat 
verweerder krachtens de wet op de ar
beidsovereenkomst voor bedienden recht 
heeft op een compensatoire opzeggings
vergoeding volgens de diensten die hij 
als tijdelijk aangestelde tot 1 juli 1980 
heeft verricht, hoewel hij een aan artikel 
35 van de organieke verordening onder
worpen voorlopig personeelslid is, omdat 
hij niet uitdrukkelijk afstand heeft ge
daan van de verworven j aren die hij als 
bediende in dezelfde functie heeft ge
werkt (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 1 van de wet van 3 juli 
1978, 1 en 35 van de organieke verorde-

ning van 25 juni 1979, en, voor zoveel no
dig, 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, artikel 31 van de or
ganieke verordening van 25 juni 1979, 
volgens hetwelk de geslaagde kandidaat, 
voordat hij in vast verband in dienst 
wordt genomen bij het gemeentebestuur, 
een stage van minimum een jaar moet 
doen, zowel op de geslaagde kandidaat 
die tijdelijk is aangesteld op het moment 
waarop hij als voorlopig personeelslid 
wordt aangesteld als op de andere ge
slaagde kandidaten van toepassing is, zo
dat het arrest, door te beslissen dat arti
kel 31 van de organieke verordening 
enkel betrekking heeft op de procedure 
die een geslaagde kandidaat zonder vroe· 
gere ervaring moet volgen voor de be· 
noeming in vast verband en dat de over
gang van de tijdelijk aangestelde naar 
de benoeming in vast verband via de 
voorlopige benoeming niet door die orga
nieke verordening is geregeld, de artike
len 1 en 31 van de organieke verorde
ning van 25 juni 1979 verkeerd toepast 
(schending van de in het middel aange
wezen bepalingen en inzonderheid van 
de artikelen 1 en 31 van de organieke 
verordening van 25 juni 1979) en in elk 
geval aan die artikelen een uitlegging 
geeft die onverenigbaar is met de be
woordingen, betekenis en draagwijdte er
van, en daardoor de bewijskracht ervan 
miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek). 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de wet van 3 ju

li 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomst in artikel 1 bepaalt dat ze 
niet van toepassing is op de door de 
gemeenten tewerkgestelde werkne
mers wier toestand statutair is gere
geld; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat, op het moment dat ver
weerder door eiseres werd ontsla
gen, zijn toestand was geregeld bij 
het statuut van de personeelsleden 
van de stad Luik; 

Dat het arrest derhalve, door te 
beslissen dat eiseres, wegens dat 
ontslag, aan verweerder « krachtens 
de wet op de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden een compensatoire 
opzeggingsvergoeding » moet beta
len, de in dit onderdeel van het mid-
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del aangewezen wettelijke bepalin
gen schendt; 

Dat h~t onderdeel gegrond is; 

Om · die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen van het tweede 
middel die niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre het 
llitspraak doet over de bevoegdheid; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte iaak naar het Arbeidshof te 
Bergen, 

25 november 1985 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advociilten : 
mrs. Biitzler en Houtekier. 

Nr~ 203 

3' KAMER - 25 november 1985 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- VOL

STREKTE BEVOEGDHEID - SOCIALE ZAKEN 
- BEROEP TEGEN EEN BESLISSING VAN DE 
RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING T.A.V. EEN BEDIENDE -
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK. 

. 2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- TER

RITORIALE BEVOEGDHEID - GESCHIL BE
TREFFENDE DE RECHTEN .EN VERPLICHTIN
GEN VAN EEN WERKNEMER INZAKE ZlEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING- TERRITO
RIALE· BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDS
RECHTBANK. 

3° TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN -

ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL GEA
DIEERD DOOR EEN VERZEKERDE WONENDE 
IN EEN GEMEENTE VAN HET ADMINISTRA
TIEF ARRONDISSEMENT HALLE-VILVOORDE, 
MET EEN GESCHIL INZAKE ZIEKTE- EN INVA
LIDITEITSVERZEKERING. 

4° TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN 
VERZOEKSCHRIFT TOT INLEIDING VAN HET 
GEDING VOOR DE ARBEIDSRECHTBANK -
VERZOEKSCHRIFT DEEL VAN DE PROCEDURE, 
IN DE ZIN VAN DE TAALWET GERECHTSZA
KEN. 

5° .RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6 - WETTELIJKE VERPLICHTING VOOR DE El
SER OM EEN GEDINGINLEIDEND VER
ZOEKSCHRIFT OP TE MAKEN OF TE LATEN 
OPMAKEN IN EEN BEPAALDE TAAL, DIE HIJ 
NIET KENT - GEVOLG. 

1' Het beroep tegen een beslissing van 
de Rijksdienst voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekering t.a. v. een bediende 
valt onder de volstrekte bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank. (Art. 580, 2', 
Ger.W.) 

2' De territoriaal bevoegde arbeidsrecht
bank om uitspraak te doen over ge
schillen betreffende rechten en ver
plichtingen van een werknemer inzake 
ziekte- en invaliditeitsverzekering is 
de rechtbank van de woonplaats van 
de verzekerde. (Art. 628, 14', Ger.W.) 

3' Geheel de rechtspleging in een zaak 
waarvoor de Arbeidsrechtbank te 
Brussel territoriaal bevoegd is, moet, 
wanneer zij is ingeleid door een inwo
ner van het administratief arrondisse
ment Halle-Vilvoorde, in het Neder
Jands worden gevoerd. (Art. 3, tweede 
lid, Taalwet Gerechtszaken.) 

4" Het verzqekschrift tot inleiding van 
het geding voor de arbeidsrechtbank, 
in de gevallen waarvan sprake is in 
art. 704 Ger. W., maakt deel uit van de 
rechtspleging, in de zin van. art. 3, § 2, 
Taalwet Gerechtszaken . 

5' De wettelijke verplichting voor de ei
ser om een gedinginleidende akte te 
stellen of te doen stellen in een be
paalde taal, die hij niet machtig is, 
doet geen afbreuk aan het fundamen
teel recht van een ieder op de behan-
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deling van zijn zaak overeenkomstig 
de beginselen neergelegd in art. 6 Eu· 
ropees Verdrag Rechten van de Mens. 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE· EN !NV ALIDI
TEITSVERZEKERING T. AENDEKERK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7295) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 april 1984 door het 
Arbeidsholf te Brussel gewezen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3bis, 23 van de 
Grondwet, 580, 1• en 2•, 628, 14•, 630, 700, 
704, 862, § 1, 10•, en § 2, van het Gerech
telijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten 
van 12 mei, 30 juni en 28 juli 1971, 22 de
cember 1977, 4 augustus 1978, 1, § 39, 4, 
4•, van de bijlage bij het Gerechtelijk 
Wetboek, 2, 3, 7, § 1, 40, eerste lid, 42, 
tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtsza
ken, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 
1967, 2, 3, § 1, 2•, en § 2, van de wetten 
op het gebruik van de talen in bestuurs
zaken, gecoordinee~;d bij het koninklijk 
besluit van 18 juli 1966, gewijzigd bij de 
wet van 23 december 1970, 5 van de wet 
van 9 augustus 1963 tot wijziging van het 
rechtsgebied van sommige gerechten en 
tot wijziging van de wet van 21 venoose 
jaar VII betreffende de inrichting van de 
bewaring der hypotheken, de wet van 25 
ventose jaar XI tot regeling van het no
tarisambt en de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken, 
1, 1•, van het koninklijk besluit van 24 
september 1963 tot uitvoering van artikel 
3, § 2, van de wet van 2 augustus 1963 op 
het gebruik van de talen in bestuursza
ken en de aanwijzing van de arrondisse
mentscommissaris voor de administratie
ve arrondissementen welke in de plaats 
van het administratief arrondissement 
Brussel opgericht worden, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 30 mei 1972, 1, 
46, 50, 56, 100 van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering, gewijzigd bij de wet
ten var 24 december 1963, 10 oktober 
1967, 27 juni 1969, 5 juli 1971, 5 januari 
1976 en bij het koninklijk besluit nr. 22 
van 23 maart 1982, 5.2, 6,· 14 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend te Rome op 4 no-

vember 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, en van het algemeen 
beginsel inzake het recht van verdedi
ging, 

doordat het .arrest het verzoekschrift 
van verweerster tegen de administratie
ve beslissing van 8 september 1982 van 
eiser in verband met de arbeidsgeschikt
heid van verweerster rechtsgeldig en 
ontvankelijk verklaart, op grond dat arti
kel 704 van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat, in de daarin bedoelde sqciale 
zaken, waartoe het huidige geschil be
hoort, de vordering wordt ingeleid bij 
verzoekschrift neergelegd bij aangete
kende brief ter griffie van de arbeids
rechtbank; dat die bepaling inhoudt dat 
de justitiabele het recht heeft zijn ver
zoekschrift in zijn eigen taal te stellen, 
vermits men hem niet kan verplichten, 
door ondertekening, een in een vreemde 
taal opgesteld verzoekschrift tot het zij
ne te maken, noch van een beroep te 
doen op de medewerking van een jurist, 
wat voormeld artikel 704 hem precies 
heeft willen besparen; de stelling dat het 
in artikel 704 van het Gerechtelijk Wet
hoek bedoelde verzoekschrift noodzake
lijk zou moeten zijn gesteld in de taal 
van de streek, tot gevolg zou hebben dat 
de werknemer die deze taal niet kent, 
over geen recht van beroep in rechte 
meer zou beschikken voor de in dat arti
kel bedoelde zaken, daar hij dan voor 
een onmogelijke zaak staat, namelijk het 
verzoekschrift opmaken in een taal die 
hij niet machtig is; dat, als dit het gevolg 
zou zijn van de wet van 15 juni 1935, de 
bepalingen ervan door de rechtbanken 
niet mogen worden toegepast, vermits zij 
strijdig zijn met de artikelen 6 tot 14 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden; aan de hand van een on
derzoek van de tekst van de wet van 15 
juni 1935 en van het specifieke karakter 
van het in artikel 704 van het Gerechte
lijk Wetboek bedoelde verzoekschrift 
trouwens kan worden gezegd dat zulks 
niet het geval is; volgens artikel 3, twee
de lid, van de wet van 15 juni 1935 de 
rechtspleging in betwiste zaken in het 
Nederlands wordt gevoerd, wanneer de 
zaak bij de rechtbank aanhangig wordt 
gemaakt op grond van een daarin be
doelde territoriale bevoegdheid, hetgeen 
impliceert dat de regel enkel toepasselijk 
is op de proceshandelingen die zijn ver
richt na die waarbij de zaak bij de recht
bank aanhangig is gemaakt; dat, terwijl 
een dagvaarding de vordering voor de 
rechter brengt (artikel 700 van het Ge-
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rechtelijk Wetboek), het aan de griffier 
geadresseerde verzoekschrift enkel de 
daartoe vereiste procedure op gang 
brengt (artikel 704 van het Gerechtelijk 
Wetboek); dat het verzoekschrift dus aan 
die procedure voorafgaat en enkel door 
het feit dat het wordt uitgevoerd de 
waarde van een dagvaarding krijgt; dat 
het als dusdanig, doordat het wordt op
gesteld, niet de hoedanigheid van akte 
van rechtspleging in betwiste zaken 
heeft, waardoor het onderworpen is aan 
de bepalingen van de wet van 15 juni 
1935; de eerste rechter dus ten onrechte 
het litigieuze verzoekschrift nietig heeft 
verklaard; het arbeidshof de zaak zelf 
aan zich dient te trekken; dat nochtans, 
ook al is het verzoekschrift rechtsgeldig 
in het Frans gesteld, de rechtspleging 
dan nog in het Nederlands dient te wor
den voortgezet, vermits vaststaat en niet 
wordt betwist dat het geschil voldoet aan 
de vereisten van artikel 3, tweede lid, 
van de wet van 15 juni 1935; dat de zaak 
dus dient te worden verwezen naar een 
kamer van het arbeidshof, zitting hou
dende in het Nederlands, 

terwijl, eerste onderdeel, de zaak aan
hangig was gemaakt bij de Arbeidsrecht
bank te Brussel, wegens haar territoriale 
bevoegdheid bepaald door de woonplaats 
van verweerster, die in de gemeente 
Beersel was gevestigd, dit is een ge
meente die afhing van een vredegerecht 
van het arrondissement Brussel, waar
van het rechtsgebied uitsluitend uit 
Vlaamse gemeenten buiten het arrondis
sement Brussel bestaat, zodat de rechts
pleging in betwiste zaken voor de ar
beidsrechtbank waarbij de zaak aanhan
gig is gemaakt, in het Nederlands moet 
worden gevoerd; daaruit volgt dat het in 
het Frans gestelde verzoekschrift tot in
leiding van het geding, waarbij verweer
ster zich tot de Arbeidsrechtbank te 
Charleroi wendde en dat, wegens onbe
voegdheid van die rechtbank, naar de 
Arbeidsrechtbank te Brussel is verwe
zen, nietig is, vermits de hele rechtsple
ging in dat geval voor de Arbeidsrecht
bank te Brussel in het Nederlands dien
de te worden gevoerd (schending van de 
artikelen 3bis, 23 van de Grondwet, 2, 3, 
tweede lid, 40, eerste lid, 42, tweede lid, 
van de wet van 15 juni 1935, 580, 1• en 2•, 
628, 14•, 630, 704, 862, § 1, 10•, en § 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1, § 39, 4, 4•, 
van de bijlage, 2, 3, § 1, 2•, en § 2 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1966, 5 van 
de wet van 9 augustus 1963, 1, 1•, en 10, 
van het koninklijk besluit van 24 sep
tember. 1963); 

tweede onderdeel, de regel volgens 
welke voor de arbeidrechtbank waarvan 
de zetel in Brussel is gevestigd, geheel 
de rechtspleging in betwiste zaken in het 
Nederlands moet worden gevoerd, ook 
toepasselijk is op het gedinginleidend 
verzoekschrift, dat deel uitmaakt van de 
rechtspleging in betwiste zaken en dat 
een akte is waardoor de hoofdvordering 
moet worden ingeleid; het arrest dus ten 
onrechte beslist dat het litigieuze ver
zoekschrift, waarbij verweerster de be
twisting van eisers beslissing in verband 
met haar arbeidsgeschiktheid op gang 
heeft gebracht, als dusdanig niet is on
derworpen aan de bepalingen van de wet 
van 15 juni 1935 (schending van de arti
kelen 700, 704 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 2, 3 en 40 van de wet van 15 juni 
1935); 

derde onderdeel, verweerster woonach
tig is in de gemeente Beersel, dit is een 
uitsluitend Vlaamse gemeente buiten de 
Brusselse agglomeratie, die afhangt van 
een vredegerecht waarvan het rechtsge
bied uitsluitend uit Vlaamse gemeenten 
bestaat, zodat de rechtspleging voor de 
Arbeidsrechtbank te Brussel in het Ne
derlands dient te worden vervolgd; daar
uit volgt dat verweerster niet wettig ei
genmachtig van de toepassing van de 
bepalingen van openbare orde van de 
wet op het gebruik der talen in gerechts
zaken kan afwijken voor een rechtsvor
dering, waarbij zij eisers beslissing in 
verband met het einde van haar arbeids
ongeschiktheid betwistte, voor de Ar
beidsrechtbank te Charleroi in te stellen 
bij een in het Frans gesteld ver
zoekschrift; dat verzoekschrift, dat naar 
de Arbeidsrechtbank te Brussel is verwe
zen, nietig is, daar de rechtspleging voor 
die rechtbank in het Nederlands dient te 
worden gevoerd (schending van de arti
kelen 3bis, 23 van de Grondwet, 2, 3, 
tweede lid, 7, § 1, 40, eerste lid, 42, twee
de lid, van de wet van 15 juni 1935, 580, 
r en 2°, 628, 14°, 630, 704, 862, § 1, 10°, en 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 
§ 39, 4, 4°, van de bijlage, 2, 3, § 1, 2°, en 
§ 2, van het koninklijk besluit van 18 juli 
1966, 5 van de wet van 9 augustus 1963 
en 1, 1•, van het koninklijk besluit van 
24 september 1963); 

vierde onderdeel, de eentaligheid het 
beginsel is dat de grondslag vormt van 
de wet van 15 juni 1935, hetgeen insluit 
dat de streektaal de rechtstaal is; dat dit 
beginsel, krachtens hetwelk verweerster, 
die woonachtig is in een nederlandstali
ge gemeente als de gemeente Beersel, 
het litigieuze verzoekschrift niet in het 
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Frans mag inleiden voor de Arbeids
recbtbank te Brussel, niet in strijd is 
met de fundamentele vrijbeden van bet 
Europees Verdrag; de bepalingen van de 
artikelen 6 en 14 slecbts toepasselijk zijn 
op gescbillen omtrent burgerlijke recb
ten en verplicbtingen en op tenlasteleg
gingen en strafrecbtelijke vervolgingen; 
bet litigieuze gescbil betrekking beeft op 
bet sociaal recbt van verweerster op de 
vergoedingen inzake ziekte- en invalidi
teit; daaruit volgt dat de bepalingen van 
bet Europees Verdrag, die niet uitdruk
kelijk de taalvrijheid buldigen, en die 
een beperkte draagwijdte bebben, geen 
toepassing vinden op bet sociaalrecbte
lijke gescbil dat verweerster voor de Ar
beidsrecbtbank te Brussel beeft gebracbt 
(scbending vim de artikelen 3bis, 23 .van 
de Grondwet, 1, 46, 50, 56, 100 van de 
wet van 9 augustus 1963, 5.2, 6 en 14 van 
bet Europees Verdrag van 4 november 
1950); 

vijfde onderdeel, het beginsel van de 
eentaligbeid, dat de grondslag vormt van 
de wet van 15 juni 1935 en insluit dat de 
streektaal de recbtstaal is, aan verweer
ster, die woonachtig is in een 
nederlandstalige gemeente als de ge
meente Beersel, niet bet recbt laat bet 
litigieuze verzoekscbrift bij de Arbeids
recbtbank te Brussel in bet Frans in te 
dienen; dat beginsel niet in strijd is met 
de fundamentele vrijbeden van bet Euro
pees Verdrag; bet territorialiteitsbeginsel 
inzake taalgebruik objectief verantwoord 
is door bet bestaan van twee grote ge
meenscbappen, namelijk een Nederland
se en een Franse, alsmede door de be
scberming van het algemeen belang; dat 
beginsel niet onverenigbaar is met de 
fundamentele vrijbeden; verweerster 
trouwens een raadsman van de Brussel
se balie beeft gekozen; bet arrest niet 
concreet aangeeft in welk opzicbt bet 
recbt van verdediging van verweerster 
zou zijn gescbonden en evenmin waarom 
het proces niet billijk is gevoerd; de be
slissing derbalve niet naar recbt is ver
antwoord (scbending van de artikelen 
3bis, 23 van de Grondwet, 5.2, 6, 14 van 
bet Europees Verdrag van 4 november 
1950, en van bet algemeen recbtsbegin
sel): 

W at het eerste en tweede onder
dee! betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat verweerster, bedien-• 
de, in haar verzoekschrift voor de 

arbeidsrechtbank, een beslissing 
van eiser inzake ziekte- en invalidi
teitsverzekering betwist; 

Dat het gaat om een geschil be
treffende rechten en verplichtingen 
van een werknemer, bepaald in de 
wetgeving inzake verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, welk ge
schil onder de bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank valt krachtens ar
tikel 580, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, en dat krachtens artikel 
628, 14°, van hetzelfde wetboek de 
rechtbank van de woonplaats van de 
verzekerde de territoriaal bevoegde 
arbeidsrechtbank is; 

Overwegende dat de gemeente 
Beersel, waar verweerster woonach
tig is, deel uitmaakt van het admi
nistratief arrondissement Halle-Vil
voorde ingevolge artikel 3, § 2, van 
de gecoordineerde wetten op het ge
bruik van de talen in bestuurszaken, 
en dat dit administratief arrondisse
ment krachtens artikel 3, § 1, 2°, van 
die wetten in het Nederlandse taal
gebied begrepen is; 

Dat derhalve, krachtens artikel 3, 
tweede lid, van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken, geheel de rechtspleging 
in betwiste zaken in het Nederlands 
moet worden gevoerd in een zaak 
waarin de Arbeidsrechtbank te 
Brussel territoriaal bevoegd is wan~ 
neer zij is ingeleid door een inwoner 
van Beersel; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift tot inleiding van geding 
voor de arbeidsrechtbank, in de ge
vallen waarvan sprake is in artikel 
704 van het Gerechtelijk Wetboek, 
zoals de dagvaarding deel uitmaakt 
van de rechtspleging, en om dezelf
de reden onder toepassing valt van 
de wet van 15 juni 1935; 

Dat zulks ook het geval is wan
neer het verzoekschrift is ingediend 
bij een territoriaal niet bevoegde 
rechtbank die zitting houdt in het 
Franse taalgebied, en deze recht
bank de zaak naar de bevoegde 
rechtbank te Brussel moet verwij
zen; dat het arrest, door anders te 
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beslissen, de voormelde wetsbepalin
gen schendt; 

Dat de onderdelen, in zoverre, ge
grond zijn; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest zegt 

dat de stelling, dat het in artikel 704 
van het Gerechtelijk Wetboek be
doelde verzoekschrift noodzakelijk 
in de taal van de streek moet zijn 
gesteld, tot gevolg zou hebben dat 
de werknemer die deze taal niet 
kent, zijn recht op een beroep in 
rechte zou verliezen voor de in dat 
artikel bedoelde zaken, en dat, dien
tengevolge, de bepalingen van de 
wet van 15 juni 1935 door de recht
banken niet mogen worden toege
past daar zij strijdig zijn met de ar
tikelen 6 en 14 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den; 

Overwegende evenwel dat de wet
telijke verplichting voor de eiser om 
de akte tot inleiding van het geding 
te stellen of te doen stellen in een 
bepaalde taal die hij niet kent, hem 
niet berooft van het fundamenteel 
recht van een ieder op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak, overeen
komstig de beginselen van artikel 6 
van het Europees Verdrag; dat het 
arrest niet aangeeft hoe verweerster 
bij de uitoefening van dat recht zou 
gediscrimineerd zijn; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

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

25 november 1986 - 3" kamer - Voor· 
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Bosly - Gelijk-

luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 204 

3" K.'\.MER - 25 november 1985 

1° INTEREST - MORATOIRE INTEREST 

VEROORDELING VAN DE RIJKSDIENST VOOR 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING TOT 
BETALING VAN MORATOIRE INTEREST OP DE 
DOOR EEN VERZEKERINGSINSTELLING AAN 
EEN RECHTHEBBENDE VERSCHULDIGDE UIT
KERINGEN - ONWETTIGE VEROORDELING. 

2° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - GE
RECHTELIJKE INTEREST - VEROORDELING 
VAN DE RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVA· 
LIDITEITSVERZEKERING TOT BETALING VAN 
MORATOIRE INTEREST - ONWETTIGE VER
OORDELING. 

1" en 2" De Rijksdienst voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering is niet ver
plicht aan de rechthebbenden enige 
vergoeding te betalen, zodat hij niet 
wettig kan worden veroordeeld tot be
taling van moratoire interest op de 
door de verzekeringsinstellingen ver
schuldigde bedragen. 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING T. FONTANA E.A) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7419) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 april 1983 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1153 van het Bur
gerlijk Wetboek, 3, inzonderheid tweede 
lid, 12, 3", 40, 10", 122, inzonderheid eer
ste en derde lid, 123, §§ 1 en 2, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, welk artikel 122 is gewijzigd bij de 
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wetten van 24 december 1963 en 27 juni 
1969, het koninklijk besluit van 22 de
cember .1969 (II), de wet van 22 decem
ber 1977, en welk artikel 123 is gewijzigd 
bij de wet van 27 juni 1969, het konink
lijk besluit van 22 december 1969 (II), de 
wetten van 20 juli 1971, 20 juni 1975 en 
22 december 1977, 17 van het koninklijk 
besluit van 31 december 1963 houdende 
verordening op de uitkeringen inzake 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, gewijzigd bij de verordening van 
het beheerscomite van 19 oktober 1970, 
en 97 van de Grondwet, · 

doordat, nu eerste verweerder een be
roep had ~ngesteld tegen de. beslissing 
van 30 me1 1980 van een geneesheer-in
specteur van de Dienst voor Geneeskun
dige Controle, die in het Rijksinstituut 
eiser, is ingesteld, waarbij hem niet 
meer · de invaliditeitsgraad was toege
kend die vereist is ingevolge het konink
lijk besluit van 20 juli 1970 tot verrui
ming van de werkingssfeer van de 
verplichte verzekering voor geneeskundi
ge verzorging tot de minder-validen en 
tegen de beslissing van de Geneesku'ndi
ge Raad voor Invaliditeit, die ook bij ei
ser is ingesteld, volgens welke het per
centage van ongeschiktheid van verweer
der vanaf 29 september 1980 lager was 
dan 66 pet., het arrest, dat beslist dat 
eerste verweerder in de zin van artikel 
56 van de wet van 9 augustus 1963 vanaf 
31 mei 1980, 29 september 1980, 5 januari 
1981 en 2 april 1981 arbeidsongeschikt is 
geweest, totdat hij de arbeid hervatte of 
een nieuwe beslissing hem geschikt ver
klaarde om arbeid te hervatten en dat 
h~j de~halve aanspraak kan mak~n op de 
Ult:Jcermgen wegens arbeidsongeschikt
held, voor zover hij voldoet aan de ge
stelde voorwaarden om verzekerd te zijn, 
en dat voorts, met wijziging van het be
roepen vonnis, beslist dat hij vanaf 31 
me1 1980 als minder-valide aanspraak 
kan mak~n op de ve.rzekering voor ge
neeskundlge verzorgmg, eiser veroor
deelt tot de gerechtelijke interest op de 
« terugbe~alingen van de kosten voor ge
neeskundlge vetzorging van (verweer
der) tussen 31 mei 1980 en 5 januari 1981 
en op de uitkeringen wegens ongeschikt
heid die vanaf 29 september 1980 tot 4 
januari 11981 waren verschuldigd ., op 
grond dat, hoewel de verzekeringsinstel
lingen belast zijn met de betaling van de 
verschuldigde uitkeringen, deze echter 
ten laste blijven van eiser die ze hun 
moet terugbetalen, hetgeen verantwoordt 
dat hij meester is .over de toekenning er
van, zowel door zijn gen_eeskundige con-

trole van de verzekerde als door zijn ad
ministratieve controle op de .verzeke
ringsinstellingen; « dat .derhalve, wan
neer een vertraging in de VEi!reffening 
van de uitkeringen te wijten is aan een 
beslissing (van eiser), hij de daaruit 
voortvloeiende interest moet dragen, het
zij dat hij rechtstreeks zorgt voor de be
taling ervan, of het bedrag ervan. terug
betaalt aan de verzekeringsinstelling die 
de interest zou hebben betaald », 

terwijl de gerechtelijke interest tot be
taling waarvan eiser is veroordeeld, een 
~chadeverg?eding is wegens :vertraging 
m de betalmg van een geldsom ( artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek); die 
moratoire interest, welke moet dienen 
tot vergoeding van de schade die de 
schuldeiser geacht wordt te hebben gele
den wegens de vertraging waarmee de 
schuldvordering is betaald, hem enkel 
door zijn schuldenaar kan verschuldigd 
zijn; zoals uit de bovenvermelde bepalin
gen van de wet van 9 augustus 1963 en 
uit artikel 17 van voormeld koninklijk 
besluit van 31 december 1963 blijkt, de 
door de wetgever aan eiser toevertrouw
de taak niet bestaat in de terugbetaling 
van de geneeskundige verzorging aan de 
rechthebbenden of in de betaling van de 
ongeschiktheidsuitkeringen aan de ge
rechtigden, welke terugbetaling en beta
ling uitsluitend door de verzekeringsin
stellin_gen moeten worden gedaan; eiser 
dus met de schuldenaar van verweerder 
is; daaruit volgt dat het arrest, door te 
beslissen dat eiser gerechtelijke interest 
moet betalen op de bedragen die als te
rugbetaling van de geneeskundige ver
zorging of ongeschiktheidsuitkering aan 
verweerder zijn verschuldigd : 1" voormel
de bepalingen van de wet van 9 augustus 
1963 en van het koninklijk besluit van· 31 
december 19673 schendt, waaruit volgt 
dat eiser jegens verweerder geen _enkele 
verplichting heeft om hem die bedragen 
te betalen, aldus 2• artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt, waaruit 
volgt dat de moratoire interest niet aan 
de schuldeiser verschuldigd kan zijn 
door degene die niet de betiding van zijn 
schuldvordering moest verrichten, en 
3" de veroordeling van eiser tot betaling 
van gerechtelijke interest niet regelma
tig met redenen omkleedt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel zich 
ertoe beperkt kritiek uit te oefenen 
o:p de beslissin~ tot veroordeling van 
~1ser tot betalmg van gerechtelijke 
mterest op de terugbetalingen van 
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de kosten voor geneeskundige ver
zorging van de eerste verweerder en 
op de ongeschiktheidsuitkeringen 
waarop hij aanspraak kan maken 
gedurende de in het arrest vermelde 
perioden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de vordering op artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek is 
gegrond en beslist da~ gerechtelijke 
interest kan worden toegekend we
gens de vertraging in de vereffening 
van de uitkeringen; dat derhalve de 
toegekende gerechtelijke interest 
moratoire interest is; · 

Overwegende dat, inzake ziekte
en invaliditeitsverzekering, het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invali
diteitsverzekering krachtens de in 
het middel vermelde bepalingen van 
de wet van 9 augustus 1963 niet ge
houden is tot betaling van enige uit
kering aan de rechthebbenden; dat 
die verplichting enkel rust op de 
verzekeringsinstellingen; 

Dat derhalve het Instituut, dat 
niet de schuldenaar van de verze
kerden is, nu het niet tot enige beta
ling in hoofdsom is gehouden, even
min wettig kan worden veroordeeld 
tot betaling van moratoire interest; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat tussen eiser en 

tweede en derde verweerder geen 
geding is gevoerd en dat ten voorde
le van eiser geen enkele veroorde
ling ten laste van die verweerders. is 
uitgesproken; 

Dat derhalve de voorziening, in 
zoverre ze gericht is tegen tweede 
en derde verweerder, niet ontvanke
lijk is; dat ze echter kan gelden als 
een vordering tot bindendverklaring 
van het arrest; 

dige verzorging van verweerder tus
sen 31 mei 1980 en 5 januari 1981 en 
op de ongeschiktheidsuitkeringen 
waarop hij aanspraak kan maken 
voor de periode van 29 september 
1980 tot 4 januari 1981; verklaart het 
arrest bindend voor tweede en der
de verweerder; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde 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 Bergen. 

25 november 1986 - 3" kamer - Voor· 
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 205 

2" KAMER - 26 november 1985 

ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE -

GROND-, BESTRATINGS- OF ANDER WERK IN 
DE NABIJHEID VAN EEN ONDERGRONDSE 
ELEKTRISCHE KABEL - VOORZORGSMAAT
REGELEN - VERBOD MET DE UITVOERING 
VAN HET WERK TE BEGINNEN ZOLANG DE 
KABEL NIET GELOKALISEERD IS - GELDING 
ONDANKS DE VOORGESCHREVEN RAADPLE
GINGEN. 

Aan de gelding van het voorschrift neer
gelegd in art. 192.02, a en b, van het al
gemeen reglement op de elektrische 
installaties, goedgekeurd bij K.B. 10 
maart 1981, luidens hetwelk met de 
uitvoering van een werk in de omge
ving van een ondergrondse elektrische 
kabel pas mag worden begonnen na lo
kalisatie van de kabels, wordt geen af
breuk gedaan doordat de eigenaar van 
de grand, de overheid die de eventueel 
gebruikte openbare weg beheert, en de 
eigenaar van de kabel vooraf werden 

Om die redenen, vernietigt het be- geraadpleegd (1). 
streden arrest in zoverre het eiser 1----------------
veroordeelt tot betaling van gerech
telijke interest op de terugbetalin
gen van de kosten voor geneeskun-

{1) Zie A. VAN INNIS, • Dommages acciden
tels aux canalisations souterraines a !'occasion 
de travaux », J.T., 1984, biz. 37, nr. 19. 
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(EBES N.V. 
T. GREGOIRE, BLONDE·VANSTEENBEECK N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8825) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 maart 1984 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen verweerder en 
op de vordering van het openbaar 
ministerie tegen verweerster : 

Overwegende dat eiseres die niet 
in kosten van die vorderingen is 
veroordeeld, geen hoedanigheid 
heeft om tegen die beslissingen cas
satieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 27, tweede lid, van 
de wet van 10 maart 1925 op de elektrici
teitsvoorziening, 192.02 van het algemeen 
reglement op de elektrische installaties, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
10 maart 1981, 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet: 

doordat het vonnis beslist dat de eer
ste rechter zich terecht onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van de 
vordering van eiseres, op grand : dat ver
weerder te Borgerhout ter gelegenheid 
van graafwerken een kabel van eiseres 
beschadigde; dat niet wordt betwist dat 
aan verweerder door eiseres een plan 
werd medegedeeld waarop de kwestieuze 
kabel niet vermeld staat; dat eiseres 
thans voorhoudt dat zich op het voetpad 
een merkteken bevindt, dat aantoont dat 
daar inderdaad een kabel ligt; dat, val
gens eiseres, verweerder dan oak kennis 
kon en moest nemen van deze toestand 
bij het uitvoeren van graafwerken; dat 
verweerder zich dient te steunen op 
plans die hem door eiseres werden me
degedeeld; dat hij ervan overtuigd mag 
zijn dat hierop alles staat vermeld waar
mede hij dient rekening te houden bij 

het uitvoeren van graafwerken; dat niet 
bewezen is dat verweerder niet de nodi
ge voorzorg of voorzichtigheid zou aan 
de dag gelegd hebben; dat de feiten ten 
laste van verweerder niet bewezen zijn 
en de burgerlijke aansprakelijkheid van 
verweerster niet vaststaat, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
vervolgd werd wegens overtreding van 
artikel 27 van de wet van 10 maart 1925, 
met name op grand dat hij, « bij gebrek 
aan voorzorg, zonder opzet machines of 
inrichtingen voor de voortbrengst, de 
omzetting, de bezorging en de benutti
ging van elektrische energie (had) ver
nield of beschadigd, of het vervoer 
daarvan op de wettelijk toegelaten lijnen 
en netten (had) verhinderd of ge
stremd »; artikel 192.02, a, van het alge
meen reglement op de elektrische instal
laties aan de aannemer de verplichting 
oplegt, bij werken in de omgeving van 
een elektrische kabel, onder meer de ei
genaar van de kabel te raadplegen en, 
afgezien van deze raadpleging, de kabels 
te lokaliseren vooraleer met de uitvoe
ring van het werk wordt begonnen; ei
seres in conclusie inriep dat verweerder, 
dank zij het merkteken verwittigd van 
de aanwezigheid van de kabel, om nade
re inlichtingen had moeten verzoeken bij 
eiseres en zijn lokalisatieverplichting 
had moeteri nakomen, hetgeen hij niet 
heeft gedaan, zodat het vonnis, dat niet 
vaststelt dat verweerder de genoemde lo
kalisatieverplichting heeft nageleefd, 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
geen gebrek aan voorzorg of voorzichtig
heid in hoofde van verweerder zou bewe
zen zijn (schending van de artikelen 
192.02, a, van het algemeen reglement op 
de elektrische installaties, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek), noch dat 
de hem ten laste gelegde feiten niet zou
den bewezen zijn (schending van artikel 
27, tweede lid, van de wet van 10 maart 
1925), en derhalve niet wettig verant
woord is; 

tweede onderdeel, eiseres in conclusie 
inriep : « dat de beschadiging gebeurde 
in de nabijheid van een schakelpost van 
de hoogspanning, en heel dicht bij een 
laagspanningskabel, waarvan het plan 
wel medegedeeld was geworden, en 
.waarvan de aannemer dan oak de wette
lijke veiligheidsmaatregelen (lees : veilig
heidsmarge) van 50 em aan weerszijden 
van de kabel in acht moest nemen; ( ... ); 
zo zulks geschied was, ( ... ) de hoogspan
ningskabel evenmin beschadigd (was) ge
weest »; het vonnis niet antwoordt op dit 
middel, zodat het vonnis niet regelmatig 
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ge'motiveerd is (schending van artikel -97 
van de Grondwet) : 

'w at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 192.02, a 

en b van het algemeen reglement 
op d~ elektrische installaties •. goed
gekeurd bij koninklijk beslmt van 
10 maart 1981, bepaalt: « Geen en
kel grondwerk, bestrating of ander 
w:erk mag in de omgeving van e~n 
ondergrondse elektrische kabel mt
gevoerd worden zonder voorafgaand 
de eigenaar van de grond, de over
heid die de eventueel gebruikte 
openbare weg beheert en de eige
naar van de kabel te raadplegen; 
Het al dan niet aanwezig zijn van 
merktekens, voorzien in artikel188, 
geeft ~ geen vrijstelling van deze 
raadpleging. Afgezien v8:n d~ze 
raadpleging mag met de mtvoermg 
van eeri werk slechts begonnen wor
den na lokalisatie van de kabels. De 
schikkingen van voorgaande alinea 
zijn niet van toepassing .indien de 
bestendigheid van de dtenst een 
dringende uitvoering van de. werk~n 
vereist. Indien de raadplegmg met 
is kunnen doorgaan mag men de 
werken niet aanvatten alvorens de 
ligging van de kabels bepaald is >>; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de beslissing dat « niet bewe
zen is· dat (verweerder) niet de nodi
ge voorzorg of voorzichtigheid zou 
aan de dag gelegd hebben >> laat 
steunen op de consideransen dat 
« .(verweerder) zich dient te steunen 
op de plans die hem door N.V. Ebes 
werden medegedeeld; ( ... ) hij er mag 
van overtuigd zijn dat hierop alles 
staat vermeld waarmede hij reke
ning dient te houden bij het uitvoe
ren vah graafwerken ( ... ) »; 

Overwegende dat de rechters al
dus te kennen geven dat zij oorde
len dat vervlreerder aan zijn wette
lijke verplichtingen had voldaan 
'door kennis te nemen van de plans 
hem door eiseres ter hand gesteld 
.en _ waarop bedoelde kabel niet was 
aangeduid, en dat hij niet de ver
plichting had om bovendien, vooral-

eer de werken aan te vatten, de ka
bel te lokaliseren waarvan de aari
wezigheid door het merkteken be
doeld in artikel 188.01 van hetzelfde 
reglement was aangeduid, zoals ei
seres in haar conclusie had aange
voerd; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, gelet op de verplichtingen 
bepaald bij het hoger vermeld arti
kel 192.02, op grond van de conside
ransen die in het onderc,ie'el zijn 
weergegeven, niet wettig heeft kun
nen beslisseh dat « niet bewezen is 

. dat (verweerder) niet de nodige 
voorzorg of voorzichtigheid zou aan 
de dag gelegd hebben >> en a:ldus de 
in het middel vermelde Wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het onde~deel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede onderdeel van het middel 
dat niet tot ruimere _ cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden vonnis 
in zoverre het uitspraak doet op de 
civielrechteli]ke vordering van eise
res tegen de verweerders; v~rw:erpt 
de voorziening voor het ovenge; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant va:n het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt eiseres in een vijfde en de 
verweerders in vier vijfde van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Turnhout, zitting houdende 
in hoger beroep. 

26 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter --:- Ver
slaggever : de h. D'Haenens -- Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Nelissen Grade. 
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Nr. 206 

2' KAMER - 26 november 1985 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE CORREC
TIONELE RECHTBANK ZITTING HOUDENDE IN 
HOGER BEROEP- VONNIS WAAROVER MEDE 
WERD BERAADSLAAGD DOOR EEN RECHTER 
DIE VROEGER VAN DE ZAAK KENNIS HEEFT 
GENOMEN ALS VOORZITTER VAN DE RAADKA
MER DIE DE VERDACHTE NAAR DE POLITIE
REtHTBANK HEEFT VERWEZEN - NIETIG 
vot•mis. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- BESLISSING VAN DE CORREC
TIONELE RECHTBANK ZITTING HOUDENDE IN 
HOGER BEROEP - VONNIS WAAROVER MEDE 
WERD BERAADSLAAGD DOOR EEN RECHTER 
DIE VROEGER VAN DE ZAAK KENNIS HEEFT 
GENOMEN ALS VOORZITTER VAN DE RAADKA
MER DIE DE VERDACHTE NAAR DE POLITIE
RECHTBANK HEEFT VERWEZEN - NIETIG 
VONNIS. 

1" en 2" Art. 292 Ger. W., krachtens het
welk nietig is de beslissing gewezen 
door een rechter die vroeger bij het 
uitoefenen van een nader rechterlijk 
ambt kennis heeft genomen van de 
zaak, verbiedt dat een rechter, die als 
voorzitter van de raadkamer de ver
dachte naar de politierechtbank verwe
zen heeft, zitting neemt in de correc
tionele rechtbank die in hoger beroep 
over de strafvordering uitspraak doet 
(1). 

(ROELANDT 
T. DE CAMPENAERE, DE BRAKELEER) 

ARREST 

(A.R. nr. 9639) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 april 1985 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Oudenaarde; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
292, tweede lid, van het Gerechtelijk · 
Wetboek: 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Oudenaarde, voorgezeten door 
ondervoorzitter Dossche, bij be
schikking van 22 juni 1984 eiser 
heeft verwezen - na aanneming 
van verzachtende omstandigheden 
- naar de bevoegde politierecht
bank ter zake van : te Lierde (Sint
Martens-Lierde) op 1 maart 1984, 
onopzettelijk slagen of verwondin
gen te hebben toegebracht aan 
Frank De Campenaere; 

Overwegende dat, bij vonnis van 
de Politierechtbank te Brakel van 1 
februari 1985, eiser werd vrijgespro
ken van die telastlegging en van de 
ermee samenhangende overtreding 
van het Wegverkeersreglement; dat 
tegen dit vonnis hager beroep werd 
ingesteld door de burgerlijke partij 
en door het openbaar ·ministerie; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Oud,enaarde, zitting 
houdende in hager beroep en voor
gezeten door ondervoorzitter Dos
sche, het beroepen vonnis hervormt 
en, uitspraak doende met eenparige 
stemmen van haar leden, eiser ver
oordeelt tot een straf en tot het be
talen van een voorschot aan de bur
gerlijke partij en een deskundige 
benoemt; 

Overwegende dat ondervoorzitter 
Dossche, als voorzitter van de raad
kamer, rechtsprekend in eerste aan
leg, eiser verwezen heeft naar de 
politierechtbank; dat diezelfde 
magistraat vervolgens deel heeft uit
gemaakt van het appelgerecht dat 
over de strafvordering uitspraak ----------------1 heeft gedaan; 

(1) Zie Cass., 18 maart 1981 met concl. adv.
gen. J. Velu (AC., 1980-81, nr. 413); 4 april 
1984, AR. nr. 3263 (ibid., 1983-84, nr. 448) met 
cone!. adv.-gen. Velu (Bull. en Pas., 1984, I, nr. 
448); Cass., 19 dec. 1984, A.R. nr. 3482 
(A.C., 1984-95, nr 247). 

Overwegende dat zodoende onder
voorzitter Dossche als appelrechter 
mede heeft beslist over een zaak 
waarin hij voordien, bij het uitoefe
nen van een ander rechterlijk ambt, 
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kennis had genomen als rechter in 
eerste aanleg; 

Dat het bestreden vonnis derhalve 
nietig is; 

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

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt tot het betalen van een 
voorschot, een deskundigenonder
zoek beveelt, de beslissing over de 
vergoedende intresten en de kosten 
aanhoudt en de zaak op civielrechte
lijk gebied onbepaald uitstelt; 

Dat die beslissing geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van 
het W etboek van Strafvordering en 
evenmin uitspraak doet over een ge
schil inzake bevoegdheid; dat de 
voorziening mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging op de voorziening van ei
ser, beklaagde, van de beslissing op 
de tegen hem ingestelde strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van 
de niet definitieve beslissing op de 
tegen hem ingestelde civielrechte
lijke vordering die het gevolg is van 
eerstgenoemde beslissing, ook al is 
die vernietiging ambtshalve uitge
sproken; 

Nr. 207 

2" KAMER - 26 november 1985 

VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING -
EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDE TEGEN 
DE VERZEKERAAR - VOORWAARDE -
SCHORSING VAN DE VERZEKERINGSOVER
EENKOMST V66R HET SCHADEGEVAL - GE
VOLG T.A.V. DE DIRECTE RECHTSVORDERING 
VAN DE BIJ HET ONGEVAL BENADEELDE PER
SOON TEGEN DE VERZEKERAAR. 

De bij art. 11 W.A.M-wet bedoelde ex
cepties die door de verzekeraar niet 
aan de benadeelde kunnen worden te
gengeworpen, zijn die welke de verze
keraar krachtens een bestaande verze
keringsovereenkomst kan opwerpen 
om zich van zijn verplichtingen tegen
over de verzekerde te bevrijden, maar 
niet die welke het bestaan zelve van 
de overeenkomst of de draagwijdte er
van en de dekking van het risico be· 
treffen (1). 

(CONDOR N.V. T. YURUK H., YURYK M., KILINC, 
ALGEMENE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 

VOOR DE MIDDENSTAND N.V., VERMEULEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9659) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 april 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Dendermonde; 

Overwegende dat eiseres cassatie
beroep instelde << tegen al de be
schikkingen van het (bestreden) 
vonnis »; 

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; veroordeelt de verweerders in 
de helft van de kosten en laat de I. In zoverre de voorziening ge
overige helft ervan ten laste van de richt is tegen de beslissing op de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor- strafvordering tegen eerste verweer
rectionele Rechtbank te Gent, zit- der en tegen de beslissing waarbij 
ting houdende in hoger beroep. de tweede en de derde verweerder 

burgerrechtelijk aansprakelijk wor-
26 november 1985 - 2" kamer - Voor- den verklaard voor de ten laste van 

zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-1-----------------
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal. 

(1) Cass., 9 mei 1984, A.R. nr. 3473 
(A.C., 1983-84, nr. 517). 
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eerste verweerder gelegde geldboete 
en kosten van de strafvordering : 

Overwegende dat eiseres, ver
plicht tussengekomen partij die niet 
in kosten van de strafvordering 
is veroordeeld, geen hoedanigheid 
heeft om tegen die beslissingen cas
satieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op ci
vielrechtelijk gebied : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de eerste, de tweede 
en de derde verweerder: 

Overwegende dat er voor de fei
tenrechter geen geding aanhangig 
was tussen eiseres en die verweer
ders en dat het bestreden vonnis ten 
voordele van de ene(n) en ten nade
le van de andere(n) geen veroorde
lingen uitspreekt; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van de 
vierde en de vijfde verweerder te
gen eiseres : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 11, 12, 13 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen en 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden vonnis de verde
ring van de verweerders tegen eiseres 
gegrond verklaart en dienvolgens deze 
laatste veroordeelt om aan de verweer
ster, N.V. Algemene Verzekeringsmaat
schappij voor de Middenstand, een scha
devergoeding van 39.509 frank met rente 
en kosten en om aan de verweerder Eric 
Vermeulen een schadevergoeding van 
5.700 frank ook met rente en kosten te 
betalen op grond van de overweging dat 
de tenlastelegging in hoofde van de be
klaagde Halil Yuruk bewezen is en op 
grond van de overwegingen « Blijkens 
een thans voorgebracht stuk, namelijk 
een geschreven verklaring van verzeke
ringsagent P. Van Strydonck d.d. 22 ja
nuari 1985, wordt vastgesteld dat be-

klaagde (Halil Yuruk) geldig verzeketd 
was voor de personenauto Ford Taunus 
tot 15 oktober 1983, daar hij tot die da
tum zijn premie had betaald en de niet 
opgebruikte premie van de voordien door 
hem bestuurde minibus op de luxewagen 
(bedoelende de Ford Taunus) moest wor
den overgedragen; blijkens een thans 
voorgebracht schrijven van (eiseres) d.d. 
22 juni 1983 gericht aan P. Van Stry
donck, een van haar verzekeringsagen
ten, werd elke vorm van samenwerking, 
tussen (eiseres) en P. Van Strydonck, 
vanaf datum van schrijven, namelijk 22 
juni 1983, onmiddellijk en ten definitieve 
titel stopgezet, en mocht laatstgenoemde 
geen groene kaarten meer afleveren of 
stempels plaatsen in naam van de maat
schappij; dat, en gelet op artikel 11 van 
de verzekeringswet van 1 juli 1956, (eise
res) zich thans niet kon beroepen op de
ze opzegbrief, en zich op basis hiervan 
niet kan onttrekken aan haar verplich
tingen ten opzichte van beklaagde en 
derden; dat het feit dat bij vergissing op 
het " formulier van aanvraag om 
inschrijving " de stem pel van Royale Bei
ge werd aangebracht in plaats van deze 
van (eiseres), niet bewijst als zou be
klaagdes voertuig Ford Taunus op datum 
ongeval verzekerd geweest zijn bij N.V. 
Royale Beige; dat aan de hand van de 
thans voorgebrachte stukken en gelet op 
de elementen, zoals vervat in het straf
dossier door de eerste rechter, terecht 
werd vastgesteld in zijn overwegingcn 
dat de personenauto Ford Taunus op da
tum van het ongeval, bestuurd door be
klaagde, geldig verzekerd was bij (eise
res) », 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis dat zijn beslissing dat de beklaag
de Halil Yuruk voor het voertuig Ford 
Taunus waarmee hij in de aanrijding be
trokken was, geldig verzekerd was bij ei
seres, steunde op de geschreven verkla
ring d.d. 22 januari 1985 van verzeke
ringsagent P. Van Strydonck, niet ant
woordt op de tweede appelconclusie van 
eiseres waarin ingeroepen was • waar
om • die verklaring van alle waarde ont
bloot was, en, impliciet, waarom er bijge
volg niet kon op gesteund worden, met 
name omdat, enerzijds, eiseres bij aan
getekende brief van 22 juni 1983 aan 
Van Strydonck liet weten dat alle samen
werking tussen hen stopgezet werd, dat 
eiseres bijgevolg geen enkele nieuwe 
zaak aangebracht door Van Strydonck 
meer accepteerde en laatstgenoemde 
geen groene kaarten meer kon afleveren 
of stempels plaatsen in naam van eiseres 

!_._----
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en omdat, anderzijds, Van Strydonck de 
stempel en groene kaarten van eiseres 
had teruggestuurd en Yuruk derhalve 
geen groene kaart van eiseres had, zodat 
het vonnis bij gebrek aan antwoord op 
dit omstandig verweer niet regelmatig 
gemotiveerd is, derhalve artikel 97 van 
de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis evenmin antwoordt op de conclusie 
die eiseres in eerste aanleg had neerge
legd en die ~ij in hoger beroep uitdruk
kelijk hernomen had en waarin ingeroe
pen was dat de vordering tegen eiseres 
moest ongegrond verklaard worden om
dat haar geenszins telefonisch om ak
koord over de overplaatsing van de num
merplaat van het ene voertuig op het 
andere verzocht werd en zij alleszins ge
noemd akkoord niet had gegeven, aange
zien de polis anders een « bijvoegsel » 
zou bevatten, wat in casu niet het geval 
was, zodat het vonnis bij gebrek aan ant
woord op dit verweer niet regelmatig ge
motiveerd is en bijgevolg artikel 97 van 
de Grondwet schendt; 

derde onderdeel, artikel 12 van hoger 
genoemde wet van 1 juli 1956 bepaalt dat 
in geval van overgang van de eigendom 
van het motorrijtuig de verzekeringne
mer of zijn rechtverkrijgenden daarvan 
binnen acht dagen mededeling moeten 
doen aan de verzekeraar en artikel 33 
van de modelpolis, die in casu van toe
passing was, bepaalt : « In geval van 
overdracht van het hierna omschreven 
motorrijtuig moet de verzekeringnemer 
daarvan binnen acht dagen mededeling 
doen aan de maatschappij, en in dit ge
val blijft de dekking van het contract 
hem verworven. Is de termijn van acht 
dagen verstreken, dan blijft de vervallen 
premie, prorata temporis, als boete, aan 
de maatschappij verworven of verschul
digd, tot op het ogenblik dat de over
dracht haar ter kennis zal zijn gebracht. 
Behoudens andersluidend beding gaat 
het contract niet over op de overnemer 
van het motorrijtuig. Wordt het over
gedragen motorrijtuig onmiddellijk door 
een ander vervangen, dan moet de verze
keringnemer daarvan mededeling doen 
aan de maatschappij binnen dezelfde ter
mijn van acht dagen die volgt op de 
overdracht en blijft het contract van 
kracht aan de voorwaarden van het ta
rief dat op het ogenblik van de vervan
ging bij de maatschappij van toepassing 
is. Wordt het overgedragen motorrijtuig 
niet onmiddellijk vervangen, dan wordt 
het contract geschorst in de voorwaar
den bij artikel 34 bepaald »; hieruit volgt 

dat, wanneer een motorrijtuig onmiddel
lijk door een ander vervangen wordt en 
de verzekeringnemer hiervan binnen 
acht dagen geen geldige mededeling doet 
aan de maatschappij, het verzekerings
contract na acht dagen geschorst is, dit 
evenwel met het voorbehoud, wanneer 
artikel 13 van genoemde wet van 1 juli 
1956 in werking zal zijn getreden, van de 
vervulling van de voorgeschreven forma
liteiten voor het verstrijken van de in 
die bepaling gestelde termijn, 

terwijl het eigen recht tegen de verze
keraar dat uit artikel 6 van de bovenge
noemde wet van 1 juli 1956 ontstaat ten 
voordele van de benadeelde, afhankelijk 
is van het bestaan van een verzekering; 
de verzekeraar tegen wie de benadeelde 
een rechtstreekse rechtsvordering in
stelt, hem kan tegenwerpen dat het door 
hem ingeroepen verzekeringscontract 
v66r het schadegeval geschorst was 
krachtens de bedingen van de polis, 

terwijl overeenkomstig artikel 11 van 
bovengenoemde wet van 1 juli 1956 geen 
uit de wet of de overeenkomst van verze
kering voortvloeiende nietigheid, excep
tie of verval door een verzekeraar aan 
een benadeelde kan worden tegengewor
pen; genoemd artikel 11 evenwel geen 
toepassing kan vinden wanneer bet ver
zekeringscontract zelf geschorst is v66r 
het schadegeval, 

terwijl overeenkomstig de bovenge
noemde artikelen 33 van de modelpolis 
en 6, 11, 12 en 13 van de wet van 1 juli 
1956 een mededeling van overdracht van 
het motorvoertuig en van vervanging 
door een ander motorrijtuig die gedaan 
werd aan een verzekeringsagent met wie 
de verzekeraar eerder aile samenwer
king formeel, onmiddellijk en definitief 
had stopgezet, en zonder dat de verzeke
raar van die mededeling aan de verzeke
ringsagent op de hoogte was, niet kan 
aangezien worden als een geldige mede
deling in de ~in van artikel 33 van de 
modelpolis en gelijkstaat met afwezig
heid van mededeling en bijgevolg de 
schorsing van het verzekeringscontract 
tot gevolg heeft; dergelijke schorsing van 
het contract door de verzekeraar aan de 
benadeelde derde kan worden tegenge
worpen, 

terwijl het bestreden vonnis, derhalve 
op grond van de overwegingen dat eise
res per brief van 22 juni 1983 elke vorm 
van samenwerking met haar verzeke
ringsagent Van Strydonck vanaf die da
tum onmiddellijk en definitief had stop
gezet en laatstgenoemde geen groene 
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kaarten tneer mocht aflevedm of stern
pel plaatsen in naam van de. maatschap-. 
pij, dat het ongeval op 16 september 1983 
plaatsvond en - impliciet maar zeker -
dat de .mededeling van de vervanging 
van de minibus door de Ford Taunus 
waarmee het ongeval gebeurde, tussen 
22 juni 1983 ·en 16 september 1983 aan 
verzekeringsagent Van Strydonck ge
daan werd, niet wettelijk kan besluiten· 
dat eiseres zich, gelet op artikel 11 van 
de verzekeringswet van 1 juli 1956, niet 
kon beroepen op haar opzeggingsbrief 
van 22 juni 1983 aan Van Strydonck ge
richt en zich op basis hiervan niet kon 
onttrekken aan haar verplichtingen ten 
overstaan van de beklaagde en derden, 
zodat het bestreden vonnis niet wettelijk 
verantwoord is en schending inhoudt 
van de artikelen 6, 11, 12 en 13 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen; 

vierde onderdeel, overeenkomstig arti
kel 11 van bovengenoemde wet van 1 juli: 
1956 geen uit de wet of de overeenkomst 
van verzekering voortvloeiep.de nietig
heid, exceptie of verval . door een verze
keraar aan een benadeelde kan worden 
tegengeworpen; dit artikel 11 evenwel 
geen regeling inhoudt in verband met 
het door een verzekeraar aan een bena
deelde tegenwerpen van· een nietigheid, 
exceptie of verval voortvloeiende uit een 
agentu~rovereenkomst tussen een verze
keringsmaatschappij en een verzeke
ringsagent, 

terwijl het bestreden vonnis, derhalve 
in de mate dat het beslist dat eiseres 
overeenkomstig genoemd artikel 11 geen 
uit de agentuurovereenkomst voortvloei
ende nietigheid, exceptie of verval aan 
de benadeelde of verzekerde kon tegen
werpen en eiseres zich derhalve niet op 
de opzeggingsbrief van 22 juni 1983. kon 
beroepen, niet wettelijk verantwoord is, 
vermits het opzeggen van een agentuur
overeenkomst en het tegenwerpen van 
deze opzegging aan een derde niet onder 
de toepassing van dit artikel 11 valt, zo
dat het vonnis niet wettelijk verant
woord is en artikel 11 van de wet van 1 
juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen schendt: 

W at het derde en het yierde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de door artikel 
11 van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijk-

heidsverzekering inzake motorrijtui
gen bedoelde excepties, die door 
de verzekeraar aan de benadeelde 
niet kunnen worden tegengeworpen, 
die zijn welke de verzekeraar aan 
een bestaande verzekeringsovereen
komst kan ontlenen ·om zich van 
zijn verplichtingen tegenover de ver
zekerde te bevrijden, maar geens" 
zins die welke het bestaan zelve van 
de overeenkomst of de draagwijdte 
ervan en de dekking van .het risico 
tot voorwerp hebben; 

Overwegende dat eiseres de door 
haar op 22 juni 1983 aan de verzeke
ringsmakelaar P. Van_ Strydonck ge
richte « opzeggingsbrief » aanvoerde 
ten betoge dat deze laatste door 
stopzetting van samenwerking niet 
meer in haar naam kon optreden, 
zodat er, wat de op het ogenblik van 

· het ongeval door de beklaagde Halil 
Yuruk bestuurde persorienwagen be
treft geen van kracht zijnde verze
keringsovereenkomst tussen eiseres 
en deze beklaagde bestond; 

Overwegende dat, nu dit verweer 
het bestaan zelf van een van ktacht 
zijnde verzekeringsovereenkomst 
betreft de appelrechters niet wettig 
konden beslissen dat « gelet op arti
kel 11 van de verzekeringswet van 1 
juli 1956 (eiseres) zich thans niet 
kan beroepen op deze opzegbrief, en 
zich op basis hiervan niet kan ont
trekken aan haar verplichtingen ten 
overstaan van beklaagde en der
den »; 

Dat het derde onderdeel in zover
re en het vierde onderdeel gegrond 
zijn; 

Om die redenen, ongeacht de an
dere onderdelen van . het middel, 
vernietigt het bestreden vonnis in 
zoverre dit beslist op de civielrechte
lijke vordering van de vierde en de 
vijfde verweerder tegen eiseres; ver. 
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel-
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ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiseres in de helft 
en de vierde en de vijfde verweer
der elk in een vierde van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Gent, zitting houdende in hager be
roep. 

26 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 208 

2• KAMER - 26 november 1985 

VALS GETUIGENIS - VALS GETUIGENIS 
IN CORRECI'IONELE ZAKEN VOOR RET VON
NISGERECRT- BESTAAN VAN RET MISDRIJF 
- VEREISTE. 

De intrekking van een onder eed 
afgelegde valse verklaring sluit het be
staan van het misdrijf van vals getui
genis uit, indien zij geschiedt ten over
staan van de rechter die het vals 
getuigenis heeft gehoord, en v66r de 
sluiting der debatten in de zaak waar
in getuigenis werd afgelegd ofwel v66r 
de schorsing der debatten met het oog 
op een onderzoek van en eventuele 
vervolging wegens vals getuigenis, dan 
wel v66r een onmiddellijke bestraffing 
met toepassing van artikel 181 Sv. 
(1). (Art. 218 Sw.) 

(BRACKX E.A. T. TIERENS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9671) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 april 1985 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 218 van het Strafwet
boek, 

doordat bet arrest, met bevestiging 
van de beroepen beschikking, verklaart 
dat er geen aanleiding bestaat tot vervol
ging van de verdachten, de burgerlijke
partijstelling van de eisers (impliciet) af
wijst en de eisers tot de kosten van de 
publieke vordering en tot betaling van 
een schadevergoeding aan de verdachten 
veroordeelt, op grand « dat de klacht met 
burgerlijkepartijstelling voor de onder
zoeksrechter betrekking heeft op het af-
leggen door de verdachten van beweerde 
valse getuigenissen voor de Correctione
le Rechtbank te Dendermonde (6de ka
mer) op de terechtzittingen van 16 okto
ber 1984, respectievelijk van 6 november 
1984; dat uit de stukken van bet strafdos
sier blijkt dat de debatten in de zaak 
waarin de valse verklaringen zouden zijn 
afgelegd, nog niet gesloten zijn; dat de 
verdere behandeling evenwel niet werd 
geschorst om een onderzoek wegens val
se getuigenissen toe te laten; dat volgens 
bet zittingsblad van 11 december 1984 
bedoelde zaak werd verwezen naar de te
rechtzitting van l~ mei 1985 ten einde 
het openbaar ministerie in de gelegen
heid te stellen aanvullende onderzoeks
daden die worden opgesomd, te laten 
plaatsvinden; dat deze geen verband hou
den met de beweerde valse getuigenis
sen; dat een vals getuigenis slechts straf
baar is wanneer het niet meer kan 
worden ingetrokken (Rigaux en Trousse 
- Les crimes et les delits du Code pe
nal, dee! II, biz. 24); dat in de gegeven 
omstandigheden dient te worden vastge
steld dat de verdachten hun getuigenis
sen nog zouden kunnen intrekken of wij
zigen; dat er derhalve ten deze, in strijd 
met de beweringen van de burgerlijke 
partijen, nog geen misdrijf kan zijn ge
pleegd zoals voorzien in de telastlegging; 

. ( ... ) dat het feit dat de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde zelf niet on
middellijk geoordeeld heeft omtrent de 
beweerde valse getuigenissen of nog het 
feit dat de zaak ook niet werd geschorst 
om een onderzoek wegens valse getuige
nissen toe te laten, hieraan niets wijzigt; 
( ... ) dat, zo inderdaad de klacht met bur------------------1 gerlijkepartijstelling principieel de straf-

(1) Zie Cass., 25 feb. 1889 (Pas., 1889, I, 131); 
M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, Les crimes et les 
delits du Code penal, t. IV, biz. 24; Les Novel
les, Droit penal, t. II, Les infractions, nr. 2758. 

vordering op gang brengt, ten deze even
wei de verdere uitoefening van de pu
blieke vordering voorbarig is, waar 
thans, zoals hierboven werd aangehaald, 
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het misdrijf zoals voorzien in de tenlas
telegging nog niet aanwezig kan zijn », 

terwijl artikel 218 van het Strafwet
boek een vals getuigenis in correctionele 
zaken, hetzij ten nadele, hetzij ten voor
dele van de beklaagde, strafbaar stelt; 
een met de waarheid strijdige verkla· 
ring, afgelegd onder eed voor de correc
tionele rechtbank, die hetzij de vaststel· 
ling van de schuld, hetzij de straftoeme
ting kan bei:nvloeden, een vals getuigenis 
in correctionele zaken uitmaakt; de on
mogelijkheid een afgelegde verklaring 
nog in te trekken of te wijzigen geen 
constitutief bestanddeel van het misdrijf 
van vals getuigenis in correctionele za· 
ken uitmaakt; het misdrijf derhalve kan 
bestaan zodra de getuigenis is afgelegd, 
minstens vanaf het ogenblik dat het pro
ces-verbaal waarin de getuigenverklaring 
is opgenomen, is afgesloten; het arrest 
zodoende niet wettig beslist dat er geen 
vals getuigenis in correctionele zaken 
kan zijn, en dat derhalve geen verder on
derzoek dient gevoerd te worden, op 
grond van de loutere overweging « dat 
de verdachten hun getuigenissen nog 
zouden kunnen intrekken of wijzigen », 
welke overweging uitsluitend steunt op 
de geciteerde omstandigheden dat de de
batten niet gesloten zijn en dat zij niet 
werden onderbroken of geschorst om 
een onderzoek wegens valse getuigenis
sen toe te Iaten, en zonder acht te slaan 
op de omstandigheid of het proces-ver
baal waarin de litigieuze verklaringen 
zijn opgenomen, werd afgesloten of niet : 

Overwegende dat de intrekking 
van een onder eed afgelegde valse 
verklaring het bestaan van het mis
drijf van vals getuigenis uitsluit, in
dien zij gebeurt ten overstaan van 
de rechter die het vals getuigenis 
heeft gehoord en dit v66r de sluiting 
der debatten in de zaak waarin ge
tuigenis werd afgelegd, of v66r de 
schorsing der debatten met het oog 
op onderzoek van en eventuele ver
volging wegens vals getuigenis, dan 
wei bestraffing bij toepassing van 
artikel 181 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Dat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de debatten in de zaak 
waarin de valse verklaringen zou
den afgelegd zijn, nog niet gesloten 
zijn, dat de verdere behandeling 
niet werd geschorst om een onder-

zoek nopens valse getuigenis toe te 
Iaten, en terwijl de correctionele 
rechtbank zelf niet onmiddellijk ge
oordeeld heeft omtrent de beweerde 
valse getuigenissen, wettig beslist 
dat die verklaringen het misdrijf 
van vals getuigenis nog niet konden 
opleveren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

26 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 209 

2' KAMER - 26 november 1985 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - GEEN CON
CLUSIE - IN PLEIDOOI ONTWIKKELDE MID
DELEN - GEEN VERPLICHTING VOOR DE FEI
TENRECHTER EROP TE ANTWOORDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE -
VASTSTELLING DAT DE DOOR DE EERSTE 
RECHTER UITGESPROKEN STRAF ONTOEREI
KEND IS - GEEN CONCLUSIE - BESLISSING 
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED. 

3° STRAF- BEPALING VAN DE STRAFMAAT 
- ONAANTASTBARE BEOORDELING BINNEN 
DE BIJ DE WET GESTELDE PERKEN. 

1" De feitenrechter behoeft met te ant
woorden op middelen die voor hem in 

-,--.. ---,,_,_ 
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: ·pJejdooi -door de beklaagde of zijn 
raadsman zijn I(Oorgedragen (1). 

2" Als de appelrechters, op het hoger be
roep van h~t openbaar ministerie en 
bij afwezigheid van een desbetreffende 
conclusie, vaststellen dat de door de 
eerste rechter ilitgesproken straf on
toereikend is en de strafmaat verho
gen, is hun beslissing regelmatig met 
redenen omkleed; zij behoeven niet bo
vendien de redenen te vermelden 
waarom zij die straf ontoereikend ach
ten (2). 

3" De feitenrechter bepaalt, binnen de 
door de wet gestelde perken, op onaan
tastbare wijze de strafmaat die hij in 
verhouding acht met de· zwaarte van 
de bewezen verklaarde misdrijven (3). 

(PANEN T. JUSTI"rlA N.V. EA) 

_, 

ARREST 

(A.R. nr. 9899) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

A. waarbij hij van de telastlegging 
E2 wordt vrijgesproken : 

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

B.. waarbij hij wegens de bewezen 
verklaarde telastleggingen wordt 
veroordeeld : 

met uitstel over vijf jaar '' en een geld
boete van 200 frank of een vervangende 
gevangenisstraf van twee maanden; eiser 
is van oordeel dat zulks wel een overma
tig zware straf is voor de! hem ten lastl~ 
gelegde feiten en de appelrechter aldus 
niet geantwoord heeft noch i'ekening ge: 
houden heeft met de door eiser naar 
voor gebrachte middelen, argument.en en 
verzachtende omstandigheden; deze in 
bet kort hierop neerkomen dat eiser zich 
enkel maar op sleeptouw heeft Iaten · ne
men door de genaamde_Use die- inspe
lende op de nog erg jeugdige leeftijd van 

-eiser -, eiser was immers op bet ogen
blik van de feiten slechts 18 jaar oud, -
deze heeft kunnen overtuigen hem te 
helpen bij de uitvoering v~n een aantal 
door hem beraamde misdrijven; wat de 
feiten zelf betreft, deze nagenoeg alle be
trekking hebben op. bet door Use ont
vreemden van Porschewagens, waarbij 
hij zich door eiser liet bijstaan; eiser 
hierbij overigens wenst te doen opmer
ken dat deze hulp en bijstand van erg 
geringe aard was; als · verzachtende om
standigheid eiser desbetreffend ook wil 
doen gelden destijds zodanig gefasci
neerd te zijn geweest door de wagens 
van bet merk Porsche; eiser ook daarom 

· ermee ingestemd heeft de genaamde Use 
enige bijstand en hulp te verlenen; zulks 
zeker niet goed te praten valt, doch gelet 
op de jeugdige leeftijd van eiser een en 
ander wel beter te begrijpen valt; eiser 
ten slotte ook vraagt rekening te willen 
houden met zijn quasi blanco strafregis
ter; ook de eerste rechter zeer terecht 
van oordeel was dat deze elementen wis 
en waarachtig als aanzienlijke verzach
tende omstandigheden dienden aanzien 
te worden; immers de eerste rechter, na
melijk de vierentwintigste kamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg t.e Brussel, 
eiser destijds op datum van 21 december 
1983 slechts veroordeelde tot een gevan
genisstraf van 6 maanden, waarvan 3 
maanden met uitstel voor 5 jaar en 3 
maanden effectief; ook in bet Iicht bier-

Over de door eiser aangevoerde grie- van de thans door bet hof van beroep 
ven, Iuidende als volgt : eiSer werd we- uitgesproken straf van 18- maanden, met 
gens de -in zijnen hoofde bewezen ver-
klaarde feiten veroordeeld tot « een uitstel voor 5 jaar, des te minder te be
hoofdgevangenisstraf van 18 maanden grijpen valt; eiser bijgevolg dan ook de ------------------! vernietiging vordert van bet arrest en 

zulks op grond dat bet hof van beroep 
(1) Cass., 13 jan. 1982, A.R. nr. 

(A.C., 1981-82, nr. 291); 5 jan. 1983, 
nr. 2652 (A.C., 1982-83, nr. 260). 

2099 
A.R. 

8735 

niet geantwoord heeft op de stellingen 
van eiser, aangehaald in de debatten ge
voerd voor dit hof van beroep : 

(2) Cass., 18 sept. 1984, A.R. nr. 
(A.C., 1984-85, nr. 51). Overwegende dat noch uit de con

nr. 7409 sideransen van het arrest -noch uit 
de andere stukken waarop het Hof 

(3) Cass., 22 juni 1982, A.R. 
(ibid., 1981-82, nr. 634). 
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vermag acht te slaan, blijkt dat ei
ser of eiseres raadsman bij conclu
sie het in de grieven aangevoerde 
verweer heeft gevoerd; 

Overwegende dat, in zoverre de 
grieven bedoelen dat het arrest niet 
antwoordt op de in pleidooi voorge
dragen verweermiddelen, de feiten
rechter die middelen niet behoefde 
te beantwoorden; 

Overwegende dat de rechter, bin
nen de door de wet gestelde perken, 
in feite en soeverein de strafmaat 
bepaalt die hij in verhouding acht 
met de gewichtigheid van de bewe
zen verklaarde misdrijven; 

Dat als de appelrechters, op het 
hoger beroep van het openbaar mi
nisterie en bij afwezigheid van een 
conclusie op dit punt, vaststellen dat 
de door de eerste rechter uitgespro
ken straf ontoereikend is en de 
strafmaat verhogen, hun beslissing 
regelmatig met redenen is omkleed; 
zij moeten niet bovendien de rede
nen vermelden waarom zij die straf 
ontoereikend achten; 

Dat de grieven niet kunnen wor
den 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 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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

26 november 1985 - 2• kamer.- Voor-

dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Y. Teugels, Antwerpen. 

Nr. 210 

2• KAMER - 27 november 1985 

RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE - GE· 
WETTIGDE TWIJFEL AANGAANDE DE ONPAR· 
TIJDIGHEID VAN DE RECHTER - NIETIGE 
VEROORDELING. 

Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens wordt geschonden door de be
slissing waarbij een beklaagde wordt 
veroordeeld, wanneer daarin gewag 
wordt. gemaakt van omstandigheden 
die bij de beklaagde gewettigde twijfel 
kunnen doen ontstaan aangaande de 
geschiktheid van het rechtscollege dat 
de veroordeling heeft uitgesproken, om 
in die samenstelling de zaak op een 
onpartijdige wijze te behandelen (1). 

(VANDAMME 
T. VERSCHELDEN C., VERSCHELDEN M.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4299) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1984 
door het militair gerechtshof gewe
zen; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van de algemene beginse
len van bet recht van verdediging en van 
bet vermoeden van onschuld, schending 
van de artikelen 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 

zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver- (1) Zie Cass., 29 mei 1985, A.R. nrs. 4000, 
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui- 4300 en 4301 (A.C., 1984-85, nr. 592). 
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Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en, voor zoveel nodig, 97 van de 
Grondwet, 

doordat, eerste onderdeel, de voorzitter 
van het militair gerechtshof de · antwoor
den van eiser tijdens diens ondervraging 
op de terechtzitting van 13 november 
1984 onderbrak met de woorden : « Het 
kan niet worden ontkend dat de door U 
gepleegde feiten een diefstal met braak 
zijn >>; het arrest trouwens geenszins be
twist dat de voorzitter op dat ogenblik 
zijn mening kenbaar heeft gemaakt; het 
militair gerechtshof evenwel de draag
wijdte van die woorden van de voorzitter 
poogt te beperken tot de feiten zelf, die 
als dusdanig, volgens het arrest, door ei
ser niet worden betwist, vermits hij te
gen het vonnis niet in beroep is geko
men (c£. « Dat het beroepen vonnis, 
waartegen beklaagde geen hager beroep 
heeft ingesteld, de feiten zelf bewezen 
verklaart •); het militair gerechtshof uit 
het niet instellen van hager beroep tegen 
de vrijspraak afleidt dat de feiten zelf 
werden toegegeven, zodat het hof niet 
verplicht was akte te doen nemen van 
een verklaring waarin de voorzitter 
reeds bij de ondervraging van eiser vast
stelde dat de feiten zelf bewezen waren; 
het militair gerechtshof en de voorzitter 
uit de ontstentenis van hager beroep, dat 
trouwens gezien de vrijspraak niet ont
vankelijk zou zijn bij gebrek aan belang, 
zeker niet mochten afleiden dat eiser 
hoe dan ook had berust in de beschik
kingen van het vonnis waarbij de krijgs
raad de feiten zelf bewezen verklaarde; 
de woorden van de voorzitter van het mi
litair gerechtshof, ook al zouden ze, zoals 
het hof beweert, enkel betrekking heb
ben gehad - quod non - op de feiten 
zelf en de onmogelijkheid voor eiser, nu 
hij geen hager beroep kon instellen, om 
die feiten te betwisten, wel degelijk een 
miskenning opleveren van « het vermoe
den van onschuld, dat de grondslag is 
van een sereen debat ( ... ) en dat de rech
ter gebiedt zich zo laat mogelijk een 
overtuiging te vormen, tot het laatste -
voor de verdediging gereserveerde - be
drijf van het gerechtsdrama zonder voor
oordeel moet zijn en geen enkele oplos
sing mag uitsluiten »; de voorzitter van 
het militair gerechtshof ten slotte, die 
klaarblijkelijk oordeelde, zoals het hpf 
toegeeft, dat over de feiten zelf niet 
meer kon worden getwist en die enkel 
bereid was naar eiser te luisteren in zo
verre zijn antwoorden een erkenning 
van die feiten inhielden, door zijn hou-

ding eiser het recht ontnam om, in voor
komend geval, zijn eventuele bekentenis
sen in te trekken, het vermoeden van 
onschuld miskent en het serene verloop 
van de debatten ernstig aantast, 

tweede onderdeel, de voorzitter van 
het militair gerechtshof weigerde in te 
gaan op het verzoek van een van eisers 
raadslieden om zijn woorden door de 
griffier te Iaten optekenen in het proces
verbaal van de terechtzitting, op grond 
dat het zijn taak was aan te duiden wat 
de griffier op · te tekenen had en dat hij 
ten deze de noodzaak daarvan niet in
zag; hij bovendien tegen de raadsman de 
bedreiging uitte dat hij hem het woord 
niet meer zou verlenen, zodat de verdedi
ging zelfs de hulp diende in te roepen 
van de stafhouder; die feiten niet aileen 
de bewijskracht ontnemen aan de vast
stellingen in het proces-verbaal van de 
terechtzitting betreffende het verloop 
van de zitting, nu daarin van geen enkel 
zittingsincident gewag wordt gemaakt en 
zelfs niet, ofschoon dit een zeer belang
rijk gegeven is, van de vorderingen van 
de auditeur-generaal die strekten tot ver
daging van de zaak wegens de alles be
halve serene sfeer van de debatten, 
maar bovendien tot gevolg hebben gehad 
dat eiser niet in alle sereniteit is onder
vraagd en geen eerlijk proces gekregen 
heeft; het arrest trouwens niet betwist 
dat tegen een van eisers raadslieden be
dreigingen werden geuit, doch enkel ver
klaart dat de aanvullende conclusie van 
aile grond is ontbloot, vermits de verde
diging na de beslissing van de voorzitter 
van het hof nog geruime tijd aan het 
woord is geweest; de voorzitter van het 
militair gerechtshof, door zijn weigering 
om in het proces-verbaal van de terecht
zitting melding te doen maken van de in
cidenten op de terechtzitting van 13 no
vember 1984, heeft willen verhinderen 
dat de verdediging van de beklaagde de 
miskenning van het recht van verdedi
ging ten gevolge van het kennelijke 
vooroordeel waarvan hij blijk had gege
ven, zou aantonen, en bijgevolg aan dat 
proces-verbaal elke bewijswaarde heeft 
ontnomen betreffende de wijze waarop 
het ter zitting gedane onderzoek en de 
debatten zijn verlopen; het recht van ver
dediging, dat een onsplitsbaar en onver
jaarbaar geheel vormt en dat tegen elke 
aantasting moet worden gevrijwaard, 
ernstig wordt miskend wanneer, zoals 
ten deze, de voorzitter van het militair 
gerechtshof niet aileen het verzoek om 
zijn eigen woorden te doen optekenen, 
afwijst, maar bovendien ermee dreigt de 
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raadsman, die het verzoek hiertoe ge
daan had met het oog op de noodzake
lijke bescherming van eisers rechten, 
niet meer aan het woord te zullen laten, 
zodat zelfs op de stafhouder van de Orde 
van Advocaten een beroep diende te wor
den gedaan om de vrije uitoefening van 
het pleidooirecht van de raadsman te 
verzekeren; het arrest in zijn redenge
ving niet antwoordt op deze, in de aan
vullende conclusie nauwkeurig omschre
ven grief, ofschoon door dergelijke be
dreigingen de raadslieden van beklaagde 
werden gehinderd in de vrije uitoefening 
van hun pleidooirecht en de debatten 
niet werden gevoerd in de serene sfeer 
die onontbeerlijk is voor een klare en 
duidelijke uiteenzetting van de verweer
middelen van beklaagde; 

derde onderdeel, het feit dat beklaagde 
in een allesbehalve serene sfeer moest 
terechtstaan, duidelijk blijkt uit de re
dengeving van het arrest waar het, zoals 
hierboven aangeduid, een argument put 
uit het niet instellen van hager beroep 
door beklaagde tegen de beslissing van 
de krijgsraad te Brussel; ieder magis
traat die op onpartijdige wijze beraad
slaagt, zich op zijn minst bij het herle
zen van het te wijzen arrest, ervan 
rekenschap zou hebben gegeven dat dit 
argument toch helemaal niet opgaat en 
voortvloeide uit de kennelijke verblin
ding van het ogenblik, vermits eiser, bij 
gebrek aan belang, onmogelijk hager be
roep kon instellen tegen zijn vrijspraak; 
uit het geheel van de tot staving van de
ze memorie overgelegde stukken en uit 
de bewoordingen zelf van het arrest der
halve blijkt dat eiser wegens het gebrek 
aan sereniteit, die hij nochtans van de 
voorzitter van het militair gerechtshof 
mocht verwachten, zowel tijdens de de
batten als bij het beraad, geen eerlijk 
proces heeft gekregen : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt : « I. Op de aanvuilende con
clusie van beklaagde : overwegende 
dat de raadsman van beklaagde op 
de terechtzitting van 13 november 
1984 een incident heeft uitgelokt 
door zijn verzoek om woorden van 
de voorzitter van het militair ge
rechtshof te doen optekenen, waar
uit volgens hem bleek dat het recht 
van verdediging was miskend en dat 
het proces niet met de vereiste sere
niteit was gevoerd; dat hij daaruit 
afleidde dat het militair gerechtshof 
zich diende te wraken; dat de voor-

zitter van het hof aileen deed op
merken dat de aan beklaagde ten 
laste gelegde feiten zelf toch moei
lijk. konden worden betwist, en hem 
aanzocht zich daarover uit te laten; 
dat uit het dossier en met name uit 
de verklaringen van beklaagde zelf 
onomstotelijk blijkt : a) dat hij de 
ruit van de keuken aan de achter
kant van de woning van de burger
lijke partijen heeft gebroken en de 
woning is binnengedrongen (zie met 
name de verklaringen van beklaag
de zelf : map III, stukken 30-31 en 
verklaringen ter zitting van de 
krijgsraad : map IV, stuk 35); b) dat 
hij vervolgens, na de afwezigheid 
van de burgerlijke partij Claire Ver
schelden te hebben vastgesteld, een 
aantal voorwerpen of waardepapie
ren die zich in het appartement be
vonden en die hij als zijn eigendom 
beschouwde, heeft meegenomen, in 
zijn wagen heeft gelegd en die wa
gen is gaan parkeren in de avenue 
du Derby (zie mag III, stukken 
31-32); dat aldus de "echtheid" van 
de aan beklaagde ten laste gelegde 
feiten ontegensprekelijk is bewezen, 
niet aileen door het geheel van de 
stukken van de zaak maar ook door 
de verklaringen van de beklaagde 
zelf; dat het beroepen vonnis waar
tegen beklaagde niet in hoger be
roep is gekomen, trouwens verklaart 
dat de feiten zelf bewezen zijn; ... 
dat, nu de feiten zelf niet werden 
betwist, er geen enkele geldige re
den was om in het proces-verbaal 
van de terechtzitting van het mili
tair gerechtshof akte te doen nemen 
van een verklaring waarin de voor
zitter vaststelde dat de feiten zelf 
bewezen waren; ... dat de raadsman 
van beklaagde in zijn aanvuilende 
conclusie evenwel ten onrechte be
toogt dat de voorzitter van het hof 
zou hebben gezegd : " Het kan niet 
worden ontkend dat de door u ge
pleegde feiten een diefstal met 
braak zijn "; ... dat die bewering vol
ledig vals is, daar de voorzitter zo
iets nooit heeft gezegd; dat beklaag
des raadsman ofwel de woorden van 
de voorzitter verkeerd verstaan 
heeft, ofwel het nochtans duidelijke 
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juridisch verschil tussen de echtheid 
van de feiten enerzijds en het be
wijs van de telastlegging anderzijds 
niet begrepen heeft, ofschoon dat 
verschil door de krijgsraad duidelijk 
is uiteengezet in zijn vonnis; ... dat 
die aanvullende conclusie derhalve 
van alle grand schijnt te zijn ant
bloat en dat er geen enkele geldige 
reden bestaat om in te gaan op de 
conclusie waarin de verdediging 
vroeg om niet betwiste beweringen 
of verklaringen die nooit zijn afge
legd, te doen optekenen en het mili
tair gerechtshof aanzocht zich te 
wraken; dat voor het overige de ver
dediging na de beslissing van de 
voorzitter van het hof nag zeer lang 
aan het woord is geweest; dat der
halve de aanvullende conclusie van 
de verdediging blijkbaar zowel in 
rechte als in feite elke grondslag 
mist»; 

Overwegende dat de omstandighe
den die in het bestreden arrest zijn 
weergegeven in antwoord op de aan
vullende conclusie die voor eiser is 
genomen voor het militair gerechts
hof, bij hem gewettigde twijfel kon
den doen ontstaan aan de geschikt
heid van het aldus samengestelde 
hof om de zaak op een onpartijdige 
wijze te behandelen; dat het arrest 
bijgevolg nietig is; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, gegrond 
is; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging van de daaruit 
voortvloeiende beslissingen op de ci
vielrechtelijke vorderingen tot ge
volg heeft; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen die niet kunnen 
leiden tot cassatie zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het anders samenge
stelde militair gerechtshof. 

27 november 1985 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. C. Ja
spar en P. Wustefeld, Brussel. 

Nr. 211 

2• KAMER - 27 november 1985 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGE
LING VAN DE PROCEDURE - ARRESTEN EN 
BESCHIKKINGEN - REDENGEVING - MOTI
VERINGSPLICHT - GRONDSLAG. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - ONDER
ZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE 
PROCEDURE - ARRESTEN EN BESCHIKKIN
GEN - MOTIVERINGSPLICHT - GRONDSLAG 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGE
LING VAN DE PROCEDURE - BUITENVERVOL
GINGSTELLING - REDENGEVING. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN - ONDER
ZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE 
PROCEDURE BUITENVERVOLGINGSTEL
LJNG. 

5° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGE
LING VAN DE PROCEDURE - RECHTSPLE
GING MET GESLOTEN DEUREN. 

6° RECHTBANKEN OPENBAARHEID 
VAN DE TERECHTZITTINGEN- GW., ART. 96-
TOEPASSINGSGEBIED. 
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7° GRONDWET - ART. 96 - OPENBAAR
HEID VAN DE TEHECHTZITTINGEN- TOEPAS
SINGSGEBIED. . 

8° VONNISSEN EN ARRESTEN - UIT
SPRAAK IN OPENBARE TERECHTZITTING 
GW., ART. 97 - TOEPASSINGSGEBIED. 

9° GRONDWET - ART. 97 - VONNI'ssEN EN 
ARRESTEN - · UlTSPRAAK IN OPENBARE TE
RECHTZITTING - TOEPASSINGSG:EBIED. 

10~ RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - TOf:PASSINGSGEBIED. 

11° ONDERZOEKSGERECHTEN - EU
ROP)'ES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - TOEPASSINGSGEBIED. 

1Z0 RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - BETWISTING OVER BURGERLIJKE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN - BEGRIP. 

13° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BESCHIKKING OF AR
REST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING -
ONTBREKEN VAN VOLDOENDE BEZWAREN -
BESLISSING DIE GEEN GEZAG VAN RECHTER
LIJK GEWIJSDE HEEFT TEN AANZIEN VAN DE 
VORDERING DIE VOOR DE BURGERLIJKE 
RECHTER IS GEBRACHT DOOR DE PARTIJ DIE 
ZICH BENADEELD ACHT. 

1" en 2" De beschikking van de raadka
mer of het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij uit
spraak wordt gedaan over de regeling 
van de procedure zijn. geen werkelijke 
vonnissen in de zin van al't. 97 Gw.; 
die grondwettelijke bepaling is derhal
ve daarop riiet van toepassing, al kan 
voor die· beslissingen de motiverings
plicht niettemin door een andere wet
telijke bepaling zijn opgelegd (1). 

aangevoerd, antwoordt het onderzoeks
gerecht daarop door de onaantastbare 
vaststelling dat zodanige bezwaren be
staan of niet bestaan (2). 

5" De onderzoeksgerechten die uitspraak 
moeten doen over de regeling van de 
procedure houden zitting en wijzen 
hun beslissingen met gesloten deuren 
(3). (Artt. 127 en 218, eerste lid, Sv.) 

6", 7", 8" en 9" Ar~. 96 Gw., dat de open
baarheid van de terechtzittingen voor
schrijft, en art. 97, in zoverre het be
paalt dat elk vonnis in openbare 
terechtzitting wordt uitgesproken, zijn 
in rechte enkel van toepassing op de 
rechtbanken in de zin van de artt. 92 
en 93 Gw., dat wil zeggen op de von
nisgerechten van de Rechterlijke Orde 
(4). 

10" en 11" Art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, in zoverre het 
bepaalt, enerzijds, dat een ieder recht 
heeft op een openbare behandeling 
van zijn zaak, en, anderzijds, dat het 
vonnis in bet openbaar moet worden 
gewezen, is niet van toepassing op de 
debatten voor de· onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen over de regeling 
van de procedure, nu die rechtscolle
ges geen uitspraak doen over de ge
grondheid van een strafvervolging en 
evenmin over betwistingen over bur
gerlijke rechten en verplichtingen (5). 

12" De beschikking of het arrest van bui
tenvervolgingstelling beslist niet over 
betwistingen over burgerlijke rechten 
en verplichtingen, daar die beslis
singen in beginsel geen gevolgen heb
ben voor de vorderingen van de bur
gerlijke partij, die deze dient in te 

(2) Zie de noot, get. R.H., aangehaald in de 
voorafgaande noot; zie ook Cass., 27 juni 1984, 
A.R. nr. 3684 (A.C., 1983-84, nr. 617}. 

(3) Zie Cass., 9 jan. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 278), inz. motivering, blz. 543, 2e kol. 

3~ en 4" Geen enkele wettelijke bepaling 
schrijft voor dat de onderzoeksgerech
ten, bij uitspraak over de regeling van 
de procedure, de bez,waren nader die
nen te omschrijven of de gronden moe
ten aimgeven waarom zij die bezwaren 
onvoldoende achten; wanneer derhalve 
bij conclusie het feitelijk bestaan van 
voldoende bezwaren wordt betwist of 

(4) Zie Cass., 9 okt. 1959 (A.C., 1960, 115); z1e 
ook de noot, get. R.H., onder Cass., 20 jan. --------....,..--------1 1966 (Bull. en· Pas., 1966, I, 651). 

(1) Zie de Iioot, get. R.H., onder Cass., 2 juli 
1951 (A.C., 1951, 663). 

(5) Zie Cass,, 9 feb. 1982, A.R. nr. 715a 
(A.C., 1981-82, nr. 349). 

[ _____ -___ _ 
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stellen voor de burgerlijke rechtban
ken (6). 

13" De beschikking of h~t arrest van bui
tenvervolgingstelling, door een onder
zoeksgerecht gewezen wegens het ont
breken van voldoende, bezwaren, heeft 
geen gezag van rechterlijk gewijsde 
ten aanzien van de rechtsvordering die 
voor de burgerlijke rechter wordt ge
bracht door de partij die zich bena
deeld acht (7). (Impli~iete oplossing.) 

(BAUGNIET T. RALET, MULLER) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 4484) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 juni 1985 gewezen 
door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Brussel; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de ar#kelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 5, 6, 13, 14 en 18 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en van de algemene be
ginselen van een goede rechtsbedeling, 

doordat het arrest, enerzijds, een zeer 
onvolledig of meestal zelfs helemaal 
geen antwoord geeft op de gronden, ver
vat in de §§ 1 tot 100 van eisers conclusie 
van 7 maart 1985, en anderzijds vermeldt 
« dat de door artikel 97 .van de Grondwet 
opgelegde motiveringsplicht niet van toe
passing is op de beslis~ingen van de on
derzoeksgerechten ... daar het geen wer
kelijke vonnissen zijn in de zin van die 
grondwetsbepaling », 

terwijl de motiveringsplicht, die geldt 
voor alle rechterlijke beslissingen zonder 
onderscheid, een grondbeginsel is van de 
justitie in elk beschaafd land en een on
misbare waarborg is tegen willekeur : 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer of het arrest van 

(6) Zie de beslissing van 5 okt. 1982 van de 
Europese Commissie voor de Rechten van de 
Mens over bet verzoek 9660/82, X tegen Fran
ce, in Decisions et rapports, vol. 29, dec. 1982, 
biz. 241. 

(7) Cass., 23 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962, 
I, 819). 

de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij een verdachte, in het 
kader van de procedureregeling, 
naar het vonnisgerecht wordt verwe
zen of buiten vervolging gesteld 
wordt, enkel voorlopig uitspraak 
doen over het al dan niet bestaan 
van bezwaren en geen werkelijke 
vonnissen zijn in de zin van artikel 
97 van de Grondwet; dat die grond
wetsbepaling derhalve daarop niet 
van toepassing is, ofschoon de moti
veringsplicht voor die beslissingen 
hun door een andere wettelijke be
paling kan worden opgelegd; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat voor het overige 
het middel de vordering, het ver
weer of de exceptie niet aangeeft 
waarop het arrest niet of onvolledig 
zou antwoorden; dat het evenmin 
aangeeft in welk opzicht het arrest 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 443, eerste lid, 444, 448, 
eerste lid, 449, 450 en 458 van het Straf
wetboek, 6, 13, 14 en 18 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
alsook van de beginselen inzake de ver
wijzing van de zaken naar de correctio
nele rechtbank en van de regels betref
fende de bestraffing van misdrijven, 

doordat het arrest « de beschikking 
waartegen verzet is gedaan » bevestigt 
en weigert de twee verdachten naar de 
correctionele rechtbank te verwijzen, 

terwijl eiser in zijn conclusie van 7 
maart 1985 had aangetoond dat er vol
doende bezwaren voorhanden waren om 
de verwijzing te bevelen : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
middel niet duidelijk aangeeft in 
welk opzicht het arrest de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek schendt; dat het in zo
verre niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
het antwoord op het tweede middel 
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blijkt dat de in het mid.del aange
voerde grief geen betrekking heeft 
op artikel 97 van de Grondwet; dat 
het middel, ook in zoverre het de 
schending van die grondwetsbepa
ling aanvoert, niet ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
uit de artikelen 128, 129, 1-30, 229 en 
231 van het Wetboek van Strafvor
dering volgt dat de wetgever de be
oordeling d de door het onderzoek 
verzamelde bezwaren al dan niet 
voldoende gronden opleveren ofwel 
om de verdachte naar het vonnisge
recht te verwijzen ofwel om hem 
buiten vervolging te stellen, aan de 
leden van de onderzoeksgerechten 
heeft overgelaten; dat geen enkele 
wettelijke bepaling vereist dat de 
bezwaren zouden worden omschre
ven of de gronden zouden worden 
aangegeven waarom die bezwaren 
ontoereikend geacht worden; ' 

Overwegende derhalve dat het on
derzoeksgerecht de conclusie waarin 
het feitelijke bestaan van voldoende 
bezwaren betwist of aangevoerd 
wordt, beantwoordt wanneer het op 
onaantastbare wijze vaststelt dat zo
danige bezwaren bestaan of niet be
staan; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze beslist << dat uit geen enkel fei
telijk gegeven noch uit het geheel 
van die gegevens ook maar het ge
ringste bezwaar tegen de verdach
ten kan worden afgeleid »; 

Dat het aldus de buitenvervol
gingstelling regelmatig met redenen 
omkleedt en naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste en het derde middel 
sam en, 

het eerste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 6, 13, 14 en 18 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
alsook van de algemene beginselen van 
het recht van verdediging, 

doordat het arrest, enerzijds, weigert 
de beschikking van 14 december 1984 te 

vernietigen of << nietig en niet bestaan
de » te verklaren en, anderzijds, niet ant
woordt op elk van de punten die door ei
ser op de blz. 14 tot 16 van zijn conclusie 
van hoger beroep zijn uiteengezet (§§ 61 
tot 65), 

terwijl het recht van verdediging een 
geheel is en niet alleen vereist dat de 
zaak op een serene wijze en inet inaan
merkingneming van de schriftelijke con
clusie van verdachte wordt onderzocht, 
maar tevens dat de zaak op een serene 
manier wordt behandeld op de terechtzit
ting en dat de voorzitter van het rechts
college, overeenkomstig de in het middel 
vermelde beginselen en regels, zich te
genover alle partijen op een onpartijdige, 
waardige en welwillende wijze gedraagt; 

het derde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 6, 13, 14 en 18 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
alsook van de beginselen betreffende de 
geheimhouding van het dossier en het 
geheim karakter van het beraad, en van 
het grondwettelijk beginsel van de onaf
hankelijkheid van de rechters, 

doordat het arrest weigert de beschik
king van 14 december 1984, die werd ge
wezen nadat gedurende het beraad een 
dossierstuk aan een derde was medege
deeld, « nietig, niet bestaande en van ge
ner waarde » te verklaren, 

terwijl niemand recht van inzage van 
het dossier heeft en tijdens het beraad 
van de raadkamer geen enkel stuk, voor 
hoe korte tijd ook, al is het maar voor 
een fotokopie, uit het dossier mag wor
den genomen : 

Overwegende dat, enerzijds, de 
middelen niet nauwkeurig aangeven 
in welk opzicht het arrest de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; dat ze in 
zoverre niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
het antwoord op het tweede middel 
blijkt dat het in het eerste middel 
aangevoerde gebrek aan antwoord 
op eisers conclusie, geen schending 
oplevert van artikel 97 van de 
Grondwet; dat het eerste middel, in 
zoverre het de schending van die 
grondwetsbepaling aanvoert, even
eens niet ontvankelijk is; 
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Overwegende voor het overige 
dat, al vernietigt het arrest de be
roepen beschikking van 14 decem
ber 1984 niet, het nochtans geen van 
de nietigheden overneemt waardoor 
die beschikking gebeurlijk was aan
getast; 

Dat het arrest, door het beschik
kende gedeelte ervan te bevestigen, 
enkel beslist dat de door de raadka
mer uitgesproken buitenvervolging
stelling verantwoord was en moet 
worden gehandhaafd; dat het, zoals 
uit het antwoord op het vijfde mid
del blijkt, die beslissing regelmatig 
met redenen omkleedt en naar recht 
verantwoordt door de eigen grond 
« dat uit geen enkel feitelijk gege
ven noch uit het geheel van die ge
gevens ook maar het geringste be
zwaar tegen de verdachten kan 
worden afgeleid »; 

Dat de in de middelen aangevoer
de grieven, gesteld al dat ze gegrond 
waren, geen invloed zouden hebben 
op de wettigheid van die beslissing; 
dat ze derhalve niet ontvankelijk 
zijn bij gebrek aan belang; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 97 van de 
Grondwet en 14 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden alsook 
van het beginsel dat alle justitiabelen ge
lijk zijn, 

doordat het arrest « moeite doet '' om 
te verhinderen dat de verdachte Muller 
naar de correctionele rechtbank zou wor
den verwezen omdat hij « een hoge 
graad » bekleedt bij de gerechtelijke po
litie en commissaris is voor gerechtelijke 
opdrachten, 

terwijl er in de Staat geen « onder
scheid van standen » bestaat en alle Bel
gen, zowel de machtigen als de onaan
zienlijken, aan dezelfde wetten onder
worpen zijn: 

Overwegende dat het middel be
rust op beweringen die geen enkele 
steun vinden in de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan; dat 
het derhalve feitelijke grondslag 
mist, 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 127, 218, 225 

van het Wetboek van Strafvordering, van 
het enig artikel, § XV, van de wet van 25 
oktober 1919, gewijzigd door de artikelen. 
1 van de wet van 22 juli 1927, 3, § 1, van 
de wet van 16 februari 1961 en 3 van de 
wet van 20 december 1974, van de artike
len 223 van het Wetboek van Strafvorde
ring, gewijzigd door het enig artikel van 
de wet van 19 augustus 1920 alsook door 
de wetten van 16 februari 1961 en 10 juli 
1967, 14 van titel II en 1 van titel VIII 
van het decreet van 16-24 augustus 1790 
op de rechterlijke inrichting, 2 van het 
besluit van 7 oktober 1830 van het Voor
lopig Bewind, 1, 2, 757, 763 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 7, 25, 30, 96, 97, 130, 
138 van de Grondwet, 5, 6, § 1, 13, 14 en 
18 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, 

doordat het arrest het feit dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling zitting 
houdt en uitspraak doet met gesloten 
deuren, hierop grondt « dat ... , vermits 
het grondwettelijk beginsel dat de debat
ten openbaar moeten zijn, behoudens an
dersluidende wettelijke bepaling, niet 
van toepassing is op de handelingen van 
de (onderzoeks)gerechten »,en zich daar
voor tevens baseert op de artikelen 218 
van het Wetboek van Strafvordering en 6 
van het Verdrag tot BeschE>rming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 

terwijl boek I van het Wetboek van 
Strafvordering, dat op 17 november 1808 
bij decreet is uitgevaardigd en op 27 no~ 
vember 1808 is afgekondigd, de regel be
vat dat, wanneer het dossier volledig is, 
de onderzoeksrechter " aan de raadka
mer » verslag uitbrengt (artikel 127) en 
titel II van boek II van dat op 9 decem
ber 1808 bij decreet uitgevaardigde en op 
19 december 1808 afgekondigde wetboek 
bepaalt dat de procureur-generaal over 
de zaken die aan een jury moeten wor
den onderworpen en die in staat van wij
zen zijn, verslag zal uitbrengen aan een 
bijzondere kamer van het hof van be
roep die moet vergaderen « in de raadka
mer • om de vorderingen te horen en er
over te beslissen (artikel 218), die Napo
leontische teksten evenwel in de fase 
van de rechtspleging voor de onderioeks
gerechten waarop die teksten betrekking 
hebben, de toepassing zijn van het alge
meen beginsel van het geheime karakter 
van het onderzoek dat in de huidige 
stand van ons recht geen voldoende 
grand kan zijn om het sluiten der deu
ren op de terechtzittmg en bij de uit
spraak te bevelen, de Belgische grand-
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wet van 7 februari 1831 bepaalt dat de 
rechterlijke macht wordt uitgeoefend 
door de hoven en rechtbanken op de bij 
de Grondwet bepaalde wijze (artikelen 
25 en 30), de terechtzittingen van de 
rechtbanken openbaar zijn, tenzij de 
openbaarheid gevaar oplevert voor de or
de of de goede zeden, in welk geval 
zulks door de rechtbank bij vonnis wordt 
verklaard (artikel 96), en elk vonnis in 
openbare terechtzitting wordt uigespro
ken (artikel 97); de Grondwet noch ge
heel noch ten dele kan worden geschorst 
(artikel 130} en, met ingang van de dag 
waarop de Grondwet uitvoerbaar wordt, 
alle daarmee strijdige wetten, decreten, 
besluiten, reglementen en andere akten 
opgeheven zijn (artikel 138); het tijdens 
de Revolutie uitgevaardigde en van 
kracht gebleven decreet van 16-24 augus
tus 1790 op de rechterlijke inrichting be
paalt dat " in aile, zowel burgerlijke als 
criminele zaken, de pleidooien, verslagen 
en vonnissen openbaar zijn » (titel II, ar
tikel 14) en de ambtenaren van het open
baar ministerie bij de rechtbanken er
mee belast " erop toe te zien dat in de te 
Vl:ijzen vonnissen de wetten die de alge
mene orde raken, worden nageleefd » (ti
tel VIII, artikel 1 ); het besluit van 7 okto
ber 1830 van het Voorlopig Bewind, 
artikel 2, de openbaarheid van de behan
deling en van het debat voor de rechter 
opnieuw heeft ingevoerd in criminele en 
correctionele zaken; de openbaarheid de 
regel is « in aile plaatsen waar de rech
ters of de !eden van het openbaar minis
terie hun ambt uitoefenen », welke regel 
van toepassing is op de pleidooien, ver
slagen en vonnissen, behoudens de bij 
de wet bepaalde uitzonderingen (artike
len 757 en 763 van het Gerechtelijk Wet
hoek); laatstvermelde regels van toepas
sing zijn op aile rechtsplegingen, behou
dens wanneer deze geregeld worden 
door niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen of door rechtsbeginselen 
waarvan de toepassing niet verenigbaar 
is met de toepassing van de bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek (artikelen 
1 en 2 van het Gerechtelijk Wetboek); de 
vrijheid van de persoon is gewaarborgd 
(artikelen 7 van de Grondwet en 5 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden); een ieder recht heeft op 
een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie 
welke bij de wet is ingesteld en waarvan 
het vonnis in het openbaar wordt gewe
zen, tenzij de rechtbank het sluiten der 
deuren dient te bevelen, als hogere be-

Iangen van openbare orde, zedelijkheid 
of veiligheid dit vereisen of nog als dit 
geboden is ter bescherming van het 
prive-leven iartikel 6, lid 1, van het Ver
drag tot BE·scherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden); het arrest, nu het de in het Ge
rechtelijk Wetboek vervatte regel van de 
openbaarheid buiten toepassing laat op 
grand van artikel 318 van het Wetboek 
van Strafvordering, en zulks onder voor
wendsel dat de beslissingen van de on
derzoeksgerechten geen uitspraak doen 
over de zaak zelf en dus geen vonnissen 
zijn in de zin van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, het ge
heel van de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingEn schendt; het arrest al
thans in de redengeving niet antwoordt 

. op eisers conclusie, in zoverre die ge
grond was op de artikelen 96, 138 van de 
Grondwet, 14 van titel II van het decreet 
van 16-24 augustus 1790 op de rechter
lijke inrichtin,g en 2 van het besluit van 
7 oktober 1830 van het Voorlopig Bewind 
(artikelen 97 van de Grondwet, 223 van 
het Weiboek van Strafvordering en het 
enig artikel, § XV, van de wet van 25 ok
tober 1919, die in het middel zijn aange
haald): 

Overwegende dat het in het mid
del aangevoerde gebrek aan ant
woord op eisers conclusie geen 
schending oplevert van artikel 97 
van de Grondwet; dat het middel, in 
zoverre het de schending van die 
grondwetsbepaling aanvoert, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
eiser aan het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, voorna
melijk verwijt dat het niet in het 
openbaar zitting heeft gehouden en 
uitspraak heeft gedaan; 

Overwegende dat krachtens artikel 
127 van het Wetboek van Strafvor
dering de onderzoeksrechter, ten 
minste eens in de week, aan de 
raadkamer verslag moet doen over 
de zaken waarvan het onderzoek 
hem is toevertrouwd; dat krachtens 
artikel 218, eerste lid, van dat wet
hoek een kamer van het hof van be
roep, daartoe bepaaldelijk samen
gesteld, gehouden is ten minste 
eens in de week in raadkamer te 
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Vergaderen om het verslag van de 
· procureur-generaal te horen en over 
zijn vorderingen te beslissen; 

Overwegende dat de wet met de 
bepaling dat een rechtscollege in 
raadkamer zitting zal houden, be
doelt dat de zaak, behoudens in de 
uitdrukkelijk bepaalde gevallen, met 
gesloten deuren zal worden behan
deld; dat derhalve uit de voormelde 
artikelen 127 en 218 van het Wet
hoek van Strafvordering kan wor
den afgeleid dat de onderzoeksge
rechten, die moeten beslissen over 
de procedureregeling, met gesloten 
deuren zitting houden en uitspraak 
doen; 

Dat geen enkele wettelijke bepa
ling een uitzondering bevat op die 
regel; dat meer bepaald de door ei-
ser aangevoerde artikelen 14 van 
het decreet van 16-24 augustus 1790 
op de rechterlijke inrichting en 2 
van het besluit van 7 oktober 1830 

debatten voor de onderzoeksgerech
ten die, zoals ten deze, beslissen 
over de procedureregeling; 

Dat zij immers niet beslissen over 
de gegrondheid van een strafvervol
ging, doch enkel over het bestaan 
van bezwaren; dat ze evenmin uit
spraak doen over betwistingen over 
burgerlijke rechten en verplichtin
gen, daar zij in beginsel niet beslis
sen over de vorderingen van de bur
gerlij ke partij die deze vorderingen. 
zelf dient in te stellen voor de bur
gerlijke rechtbanken; 

Dat het middel, in zoverre het 
ontvankelijk is, faalt naar recht; 

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

van het Voorlopig Bewind hiermee 2 b 
1985 2• k Tr 7 novem er - a mer - v oor-

geen enkel verband houden; zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-
Overwegende dat de artikelen 127 slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 

en 218 niet zijn opgeheven door de conclusie van mevr. Liekendael, advo
artikelen 96, 97 en 138 van de caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses
Grondwet; dat artikel 96, dat de se. 
openbaarheid van de terechtzittin-
gen voorschrijft, en artikel 97, in zo-
verre het bepaalt dat elk vonnis in 
openbare terechtzitting wordt uitge-
sproken, van rechtswege enkel van 
toepassing zijn op de rechtbanken 
in de betekenis die deze term heeft 
in de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, met andere woorden op 
de vonnisgerechten van de rechter
lijke macht; 

Overwegende dat het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den al evenmin afwijkt van de regel 
dat de onderzoeksgerechten die be
slissen over de procedureregeling 
zitting houden met gesloten deuren; 

Dat artikel 6, lid 1, van dat Ver
drag bepaalt, enerzijds, dat een ie
der recht heeft op openbare behan
deling van zijn zaak en, anderzijds, 
dat het vonnis in het openbaar moet 
worden gewezen; dat die bepaling 
evenwel niet van toepassing is op de 

Nr. 212 

2" KAMER - 27 november 1985 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER-
MIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAAR
BIJ HET HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN EEN BESCHIKKING TOT VERWIJZ!NG 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIET 
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD - GEEN 
UITSPRAAK OVER EEN GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGE
RECHTEN - CASSAT!EBEROEP VAN DE BE
KLAAGDE V66R DE EINDBESLISSING - N!ET 
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

Wanneer de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten noch voor de raadka
mer noch voor de kamer van inbe-
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schuldigingstelling is betwist, is niet 
ontvankelijk bet cassatieberoep dat 
v66r de eindbeslissing is ingesteld te· 
gen het arrest van de kamer van inbe· 
schuldigingstelling waar, zonder dat 
uitspraak wordt gedaan over een ge· 
schil inzake bevoegdheid, het hogez 
beroep van de beklaagde tegen de be· 
schikking van de raadkamer tot ver· 
wijzing naar de correctionele recht· 
bank niet ontvankelijk wordt ver· 
klaard (1). (Art. 416 Sv.) 

(DE LETIER, RYDANT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4697) 

IIET IIOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 september 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Bergen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest de ho
gere beroepen van de eisers tegen 
de op 28 mei 1985 gewezen beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik, die hen wegens 
gecorrectionaliseerde misdaden en 
wanbedrijven naar de correctionele 
rechtbank verwijst, niet ontvanke
lijk verklaart; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 416 van het Wetboek van Straf
vordering beroep in cassatie tegen 
voorbereidende arresten en arresten 
van onderzoek of tegen in laatste 
aanleg gewezen vonnissen van de
zelfde soort eerst openstaat na het 
eindarrest of het eindvonnis, behal
ve als het cassatieberoep gericht is 
tegen beslissingen over een 
bevoegdheidsgeschil, hetgeen ten 
deze niet het geval is; 

Dat de cassatieberoepen, nu ze 
voer de eindbeslissing zijn ingesteld, 
niet ontvankelijk zijn; 

Nota arrest nr. 212 : 

(1) Zie Cass., 5 maart 1985, A.R. nr. 9355 
(A.C., 1984-85, nr. 407). 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen. 

27 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver· 
slaggever : de h. Resteau, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal. 

Nr. 213 

2' KAMER - 27 november 1985 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- VERZET TEGEN EEN ARREST VAN HET 
HOF, UITSPRAAK DOENDE OVER EEN VER· 
ZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STAAT NIET OPEN VOOR DE PARTIJ DIE HET 
VERZOEK HEEFT INGEDIEND. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VERZET TE· 
GEN EEN ARREST VAN HET HOF, UITSPRAAK 
DOENDE OVER EEN VERZOEK TOT REGELING 
VAN RECHTSGEBIED - STAAT NIET OPEN 
VOOR DE PARTIJ DIE HET VERZOEK HEEFT 
INGEDIEND. 

1° en 2° Verzet tegen een arrest waarbij 
bet Hoi uitspraak heeft gedaan over 
een verzoek tot regeling van rechtsge
bied, staat niet open voor de partij die 
het verzoek heeft ingediend (1). (Artt. 
532, 533 Sv.) 

(STAUMONT, SABLON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4703) 

HET HOF; - Gelet op het op 24 
oktober 1985 ter griffie van het Hof 
gedane verzet tegen het arrest nr. 
4632 d.d. 25 september 1985 van het 
Hof waarbij uitspraak is gedaan 
over een door de eisers ingediend 
« verzoek tot regeling van rechtsge
bied » (2); 

Nota's arrest nr. 213 : 

(1) Zie Cass., 8 feb, 1984, A.R. nr. 3408 
(A.C., 1983-84, nr. 312). 

(2) Zie nr. 49. 
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Overwegende dat het recht om 
verzet te doen tegen een arrest van 
het Hof waarbij uitspraak wordt ge
daan over een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied, niet toekomt aan 
de partij die de vordering heeft 
ingesteld; 

(SCHWEITZER E.A. T. BOCLAXGER, DEROAXXE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7351) 

H:Sc.i' HOF; - Gelet op de bestre
Dat het verzet van de eisers 

ontvankelijk is; 
niet . den vonnissen, op 2 november 1982 

I en 19 januari 1984 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van 

; Eerste Aanleg te Luik; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die door de ei
sers op de griffie van het Hof is 
neergelegd op 26 november 1985, 
dus buiten de wettelijke termijn, 
verwerpt het verzet; veroordeelt de 
eisers in de kosten. 

27 november 1985 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo· 
caat-generaal. 

Nr. 214 

1' KAMER - 28 november 1985 

ANATOCISME - VEREISTEN. 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135 en 
1154 van bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet bestreden vonnis van 19 
januari 1984 beslist dat « de eigenaars de 
huurwaarborg ten belope van 90.000 
frank, vermeerderd met de interest te· 
gen de wettelijke rentevoet met jaar
lijkse kapitalisatie, aan de huurders 
moeten teruggeven », op grond dat « de 
huurders een borgsom van 90.000 frank 
hebben gestort die interest ten voordele 
van de huurders opbrengt », dat « de par
tijen de rentevoet niet hebben bepaald » 
£n dat « bij twijfel, de wettelijke rente· 
voet en het beginsel van de kapitalisatie 
na elk verlopen jaar dienen te worden 
aangenomen •, 

terwijl de contracterende partijen wel
iswaar kunnen overeenkomen de door 
een van hen verschuldigde interest te 
kapitaliseren, doch op voorwaarde dat zij 
de drievoudige beperking vervat in arti
kel 1154 van bet Burgerlijk Wetboek in 
acht nemen en, inzonderheid, de bepa
ling die voor elke jaarlijkse vervaldag 
een gerethtelijke aanmaning of bijzonde
re overeenkomst voorschrijft die bepaal
delijk betrekking heeft op de te kapitali
seren vervallen interest; elke voortijdige 
overeenkomst over de kapitalisatie van 
interest derhalve nietig is; het bestreden 
vonnis, dat niet vaststelt dat die voor
waarde ten deze is vervuld, maar enkel 
erop wijst dat, bij twijfel nopens de be
doelingen van de partijen, het beginsel 
van de kapitalisatie van de interest dient 
te worden aangenomen, de eisers derhal
ve niet wettig heeft kunnen veroordelen 
om de huurwaarborg, vermeerderd met 
de interesten jaarlijks gekapitaliseerd 
vanaf de dag waarop hij is verstrekt, aan 
de verweerders terug te geven; 

Vervallen interest van een kapitaal kan 
slechts interest opbrengen als de kapi· 
talisatie in een bijzondere overeen· 
komst is bepaald of in een gerechte· 
Jijke aanmaning wordt gevorderd; bo· 
vendien kunnen de overeenkomst ol 
de aanmaning slechts gevolgen hebben 
wanneer het gaat om reeds vervallen 
interest die ten minste over een geheei 
jaar verschuldigd is. Interest van geka· 
pitaliseerde interest brengt op zijn 
beurt slechts interest op wanneer de 
overeenkomst of de aanmaning her
nieuwd wordt en betrekking heeft op 
nieuw vervallen interest, die ten min· 
ste over een geheel jaar verschuldigd 
is (1). (Art. 1154 B.W.) Overwegende dat artikel 1154 van 

---------------! het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 

(1) Cass., 7 sept. 1978 (A. C., 1978· 79, 18). 
vervallen interesten van kapitalen 
interest kunnen opbrengen, ofwel 
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ten gevolge van een gerechtelijke 
aanmaning ofwel ten gevolge van 
een bijzondere overeenkomst, mits 
de aanmaning of de overeenkomst 
betrekking heeft op interesten die 
ten minste voor een geheel j aar ver
schuldigd zijn; 

Dat, ingevolge die bepaling, de in
teresten slechts interest opbrengen 
vanaf het ogenblik dat hun kapitali
satie in een bijzondere overeen
komst is bepaald of in een gerechte
lijke aanmaning is gevorderd; dat 
bovendien de overeenkomst of de 
aanmaning aileen uitwerking kan 
hebben voor de reeds vervallen inte
resten die ten minste voor een ge
heel jaar verschuldigd zijn; dat de 
interest opgebracht door de gekapi
taliseerde interesten op zijn beurt 
slechts interest kan opbrengen als 
de overeenkomst of de aanmaning 
is hernieuwd en betrekking heeft op 
de nieuwe vervallen interest, die ten 
minste over een j aar verschuldigd 
is; 

Overwegende dat het vonnis van 
19 januari 1984, door te beslissen 
dat bij twijfel nopens de bedoelin
gen van de partijen « het beginsel 
van de kapitalisatie na elk verlopen 
jaar » dient te worden aangenomen, 
de in het middel aangewezen wets
bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
vonnis van 19 januari 1984 in zover
re het aan de verweerders interest 
op de interest van het bedrag van 
90.000 frank toekent en de eisers in 
de kosten veroordeelt; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor

28 november 1985 - 1' kamer - Voor
zitter: de h. Bosly, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : mevr. Charlier -
Geli.fkluidende conclusie van de h. Du
chatelet, eerste advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Gerard en Draps. 

Nr. 215 

1' K.-\:\IER - 29 november 1985 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER

SONENBELASTING - BEDR!JFSINKOMSTEN 
- BEDR!JFSLASTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN AAX-

SLAGPROCEDt:RE - BEWIJSVOERIXG. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - PER

SONENBELASTING - BEREKENING VAN DE 
AANSLAG - AFZONDERLIJKE AAI\"'SLAGEN. . 

1", 2" en 3" Uit de bepalingen van de arti
kelen 47, § 1, 101 en 132, eerste lid, 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
volgt dat, om toevallige of niet toevalli
ge gratificaties en enige andere vergel
dingen die voor de verkrijgers inkom
sten zijn in de zin van artikel 20, 2', a, 
van gezegd wetboek, als lasten te mo
gen aftrekken, de belastingplichtige de 
identiteit en de woonplaats van de ver
krijger alsmede de aan elk van hen 
toekomende bedragen en de data van 
de betalingen moet bewijzen door 
overlegging van de documenten ver
meld in de bepalingen tot uitvoering 
van artikel 220 W.I.B.; bij gebreke van 
bewijs in de voorgeschreven vormen, 
worden die lasten in de belastbare 
grondslag opgenomen en wordt een 
bijzondere aanvullende aanslag ver
richt (1). 

den gemaakt op de kant van het ge-1---------------
deeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hoei, zitting houdend in 
hager beroep. 

(1} Zie Cass., 7 juni 1985, A.R. nr. F 1192 N 
(A.C., 1984-85, nr. 610). Voor de wijziging van 
de oorspronkelijke tekst voor de wet van 8 au
gustus 1980 had het Hof beslist dat aan de re
gel werd voldaan wanneer de inlevering van 
de stukken geschiedde binnen een termijn die 
de administratie de mogelijkheid gaf de aan-

(Zie vel'volg nota volgende blz.) 
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(BELG!SCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. ABELIM N.V., ALCOPA N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1194 N) 

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

Over het middel, afgeieid uit de schen
ding van de artikeien 47, § 1, en 132 van 
het Wetboek van de Inkomstenbeiastin
gen, 

doordat in het arrest wordt beslist dat, 
wanneer de administratie de verkrijgers 
van bezoidigingen, ten deze toegekend 
onder vorm van voordeien in natura, 
kende of kon kenneli, derwijze dat zij de 
geiegenheid had deze verkrijgers te be
Iasten binnen de wettelijke 'termijnen, 
het bewijs door middei van overiegging 
van individueie fiches en samenvattende 
opgaven niet meer moet worden geleverd 
overeenkomstig artikei 47, § 1, van het 
W etboek van de Inkomstenbeiastingen 
en dat, zodoende, deze voordeien in natu
ra niet kunnen beschouwd worden ais 
niet bewezen Iasten of bedragen in de 
zin van artikei 132 van hetzelfde wet
hoek, ondanks het feit dat deze voor de 
verkrijgers beiastbare voordeien niet 
werden verantwoord op de wijze voorge
schreven in voormeid artikei 47, § 1, en 
ondanks de omstandigheid dat de ver
werping ais bedrijfsuitgaven, met toepas
sing van Iaatstvermeide wetsbepaling, 
niet werd betwist, zodat de bijzondere 
aansiag in de vennootschapsbeiasting, 
voorgeschreven door artikel 132 van 
meervermeid wetboek, niet toepasselijk 
wordt geacht, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 47, 
§ 1, van het Wetboek van de Inkomsten
beiastingen, zoais het is aangevuid, res
pectievelijk aangepast, door de wet van 
25 juni 1973 tot wijziging van het even
gemeid wetboek (artikei 17 - Belgisch 
Staat~blad 6 juli 1973, biz. 8063) en de 
wet van 5 januari 1976 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1975-1976 (art. 22 
- Belgisch Staatsblad 6 januari 1976, 
biz. 81), voorschrijft dat de lasten be-

staande uit onder meer bezoidigingen 
die voor de verkrijgers inkomsten zijn in 
de zin van artikei 20, 2", a, van hetzeifde 
wetboek, siechts aftrekbare bedrijfsuit
gaven zijn voor zover daaromtrent het 
formeei bewijs wordt verstrekt door 
overiegging van individueie fiches en sa
menvattende opgaven, opgesteid over
eenkomstig de bepaiingen tot uitvoering 
van artikei 220 van meervermeid wet
hoek en dat, bij gebreke van dergelijke 
verantwoording, de voormeide Iasten ge
voegd worden bij de winsten of de baten 
van degene die ze betaaid of toegekend 
heeft, onverminderd de bij de wet be
paaide sancties in gevai van ontduiking; 
artikei 132 van hetzeifde wetboek, zoais 
het is gewijzigd door artikei 43 van voor
meide wet van 25 juni 1973, de niet-naie
ving van de bepalingen van artikei 47, 
§ 1, inzonderheid tweede lid, bovendien 
sanctioneert door een bijzondere aansiag 
in de vennootschapsbeiasting op te Ieg
gen aan de vennootschap die formeei 
niet verantwoorde bezoidigingen of beio
ningen toekent; 

tweede onderdeel, nu het hof van be
roep vaststeit dat de Iitigieuze sommen, 
ingevoige artikei 47, § 1, tweede lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbeiastin
gen, ais verworpen uitgaven werden aan
gemerkt, omdat zij niet in de vereiste 
vormen we,.den bewezen, zonder dat 
zuiks door verweerster werd betwist, het 
ingevoige artikei 132 van hetzelfde wet
hoek niet kon beslissen dat de aidaar 
voorgeschreven bijzondere aansiag in de 
vennootschapsbeiasting niet mocht ge
vestigd worden, wegens de enkeie om
standigheid dat de administratie de ge
nieters van de inkomsten kende of kon 
kennen, en de Iasten aidus bewezen wer
den geacht, nu voormeid artikei 132 geen 
eigen bewijsregeling v<;>orschrijft doch 
ter zake verwijst naar de bewijstechniek 
bepaaid door artikei 47, § 1, van het Wet
hoek van de lnkomstenbeiastingen : 

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

--~-------------1 Overwegende dat, volgens artikel 
(Vervolg nota van vorige biz.) 47, § 1, van dit wetboek, zoals het 

slag te verrichten ten Iaste van de genieter door artikel 17 van de wet van 25 ju-
van de inkomsten. (Cass., 18 feb. 1983, A.C., · 1973 · " · d d 1 t b 
1982-83, nr. 348). Die oplossing kan sinds de ni . IS gewiJzig , e as en e-
wetswijziging van 1980 niet meer gelden. staande uit toevallige of niet toeval-
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(Sf-:Y:\,\F:\'E-C.-\:'\:'\IE T. GDII':E:'\TE DEERLI.JK) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1213 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 juni 1984 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van West-Vlaanderen ge
wezen inzake een gemeentelijke di
recte belasting op de wegenuitrus
ting; 

Over het eerste middel, a!s volgt door 
eiser gesteld en afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, inzonderheid 8, 
9, 10, 11, 13, 14 van de be!astingverorde
ning van de gemeente Deerlijk op de we
genuitrusting, gestemd ter zitting van de 
gemeenteraad te Deerlijk per 26 augus
tus 1980, goedgekeurd bij koninklijk be
sluit van 22 januari 1981, 181 van het 
koninklijk bes!uit tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
van 4 maart 1965, 138, tweede lid, en 139, 
tweede lid, van de Gemeentewet, 

doordat de bestreden beslissing oor
deelt dat de omstandigheid dat krach
tens artikel 8 van de belastingverorde
ning de mogelijkheid geboden wordt om, 
nadat aan de belastingplichtige- een on
kostenstaat werd gezonden, binnen drie 
maanden, het volledige bedrag te veref
fenen zonder interest enkel een beta
lingsmodaliteit inhoudt, die het karakter 
van de belasting niet kan be!nvloeden, 
en dat het niet naleven van de voorge
schreven procedure geen afbreuk doet 
aan de geldigheid van de aanslag zelf, 
zodat het middel van reclamant (thans 
eiser) als zou daardoor de aanslag nietig 
zijn, niet kan worden aangenomen, en 
niet loochent dat het aandeel van eiser 
niet werd ter kennis gebracht door aan
getekende brief of anderszins, 

terwijl1" de « beta!ingsmoda!iteit », zo
als de bestreden beslissing vooropstelt, 
niet kan losgemaakt worden van de er
mee gepaard gaande inkohiering, die 
uiteraard binnen een bepaalde termijn 
moet geschieden (v66r 1 april 1983), en 
voor een bepaald bedrag (aandeel van ei
ser), en die aan een bepaald aanslagjaar 
moet worden gehecht (aanslagjaar 1982); 
zodat, wanneer de formaliteit door de 
verordening voorgeschreven, namelijk 
het per aangetekende brief ter kennis 
brengen aan iedere belastingplichtige, 
van zijn aandeel, niet werd vervuld, deze 
belastingplichtige de kans niet heeft ge-

kregen zijn aandeel ineens te vereffe
nen, zonder intrest, en meteen ook niet 
artikel 7 kan worden toegepast, vermits 
dit maar toepasse!ijk wordt indien de be
Iastingplichtige de volledige som niet 
heeft vereffend binnen drie maanden, 
die volgen op het per aangetekende brief 
ter kennis brengen, van zijn aandeel, 
wat het inkohieren van onderhavig aan
deel over verschillende jaren, en jaar
lijks, verhoogd met de rente, uitsluit; 

2" hoe dan oak, indien men niet het 
verband legt tussen betaling en inkohie
ring, dan toch blijft dat artikel 8 het on
derscheid maakt tussen het betalen van 
de belasting ineens, of in twintig jaar
lijkse aanslagen (behoudens betaling van 
de rest ineens), en aldus tussen de arti
kelen 7 en 8, en de be!astingverordening 
om dit onderscheid in de praktijk te 
brengen, voorschrijft dat, na het vol
tooien van de werken, de gemeente door 
aangetekende brief, iedere belasting
plichtige zijn aandeel moet ter kennis 
brengen; zodat pas na verloop van drie 
maanden zal blijken of artikel 7 dan wel 
artikel 8 moet worden toegepast, wat im
pliceert dat, indien die aangetekende 
brief niet zijn aandeel heeft ter kennis 
gebracht, de belastingplichtige niet kan 
worden belast volgens artikel 7 van de 
verordening : 

Overwegende dat, luidens het 
opschrift van de belastingverorde
ning van 26 augustus 1980 van de 
gemeente Deerlijk, een « directe be
lasting op de wegenuitrusting » 
wordt ingevoerd, en, luidens het eer
ste en het tweede artikel, de door de 
gemeente gedane wegenuitrustings
kosten zullen worden teruggevor
derd en worden onderworpen aan 
een jaarlijkse directe belasting, 
waarvan de betaling op twintig jaar 
wordt vastgesteld; 

Overwegende dat artikel 8 van de 
belastingverordening bepaalt dat, na 
de voltooiing van de werken, aan de 
belastingplichtige een kostenstaat 
zal worden opgezonden behelzend 
zijn aandeel in de uitgaven van de 
uitgevoerde werken, opgesteld door 
het college van burgemeester en 
schepenen volgens de voorgeschre
ven berekeningswijze; dat vanaf de 
verzendingsdatum van de kosten
staat, vastgesteld bij aangetekend 
schrijven, de betrokken boordeige-



I _ -::::::----~-- -----_-----r 

Nr. 217 HOF VAN CASSATIE 459 

naar over drie maanden beschikt 
om het volledig bedrag te vereffe
nen zonder interest; dat na die ter
mijn artikel 7 van toepassing is, dat 
wil zeggen dat de jaarlijks te beta
len belasting omvattende in hoofd
zaak de vaste jaarlijkse bedragen 
van het terug te betalen kapitaal dat 
aangewend werd ter betaling van de 
terugvorderbare uitgaven, vermeer
derd wordt met het bedrag van de 
interest die op het niet-teruggestorte 
gedeelte moet worden betaald; 

Overwegende dat uit deze tekst 
blijkt dat de betaling ineens van de 
gehele belasting door de boordeige
naar niet als een eenvoudige moda
liteit van de betaling kan worden 
beschouwd; dat het verzenden per 
aangetekende brief van de kosten
staat een noodzakelijk door de ge
meenteoverheid te volbrengen for
maliteit is en, indien de belasting
plichtige de volledige som binnen 
drie maanden niet heeft vereffend, 
pas daarna voor de gemeente het 
recht ontstaat om de invordering 
van de vaste jaarlijkse bedragen ten 
uitvoer te leggen; 

Dat derhalve de bestendige depu
tatie niet wettig heeft kunnen be
slissen dat het niet naleven van de 
bepaling van voormeld artikel 8 
geen afbreuk doet aan de geldigheid 
van de aanslag zelf; 

Dat het middel gegrond is; 
Dat het Hof geen uitspraak be

hoeft te doen over het tweede mid
del, nu het niet tot ruimere cassatie 
kan leiden; 

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

29 november 1985 - 1" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Mahillon, 

afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, procureur-ge
neraal - Advocaat: mr. Delafontaine. 

Nr. 217 

1• KAMER - 29 november 1985 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAT
BAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAT
BAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING 
BETREFFENDE DE OMSTANDIGHEDEN EN DE 
INTERPRETATJE,VAN EEN GEDINGBESLISSEN
DE EED - ONTVANKELIJKHEID. 

3° EED - BURGERLIJKE ZAKEN - GEDJNG

BESLJSSENDE EED - WEIGERING DE EED AF 
TE LEGGEN - BEGRIP. 

1" Het proces-verbaal waarin de verrich
tingen van de aflegging van een ge
dingbeslissende eed werden opgete
kend, is geen beslissing in de zin van 
art. 608 Ger. W. waartegen cassatiebe
roep openstaat. 

2" Ontvankelijk is bet cassatieberoep te
gen een beslissing betreffende een be
twisting in verband met de omstandig
heden waarin een gedingbeslissende 
eed werd afgelegd en met de interpre
tatie die de rechter van die eedafleg
ging heeft gegeven. 

3" De rechter kan wettig beslissen dat de 
vraag om uitstel van de eedaflegging, 
gedaan door de partij aan wie de eed 
werd opgedragen, geen weigering de 
eed af te leggen uitmaakt. 

(VAN DER KELEN T. VAN KERCKHOVEN FR., 
VAN KERCKHOVEN M.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4497-4854) 

RET HOF; - Gelet, in de zaak 
nr. 4497 van de algemene rol, op het 
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bestreden vonnis, op 13 mei 1983 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven; 

Gelet, in de zaak nr. 4854 van de 
algemene rol, op het bestreden be
weerde vonnis van 6 april 1984 van 
die rechtbank en het bestreden von
nis op 26 oktober 1984 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven; 

Overwegende dat de zaken · sa
menhangend zijn, nu ze onderling 
zo nauw verbonden zijn dat het 
wenselijk is ze samen te behandelen 
en te berechten, teneinde oplossin
gen te vermijden die onverenigbaar 
kunnen zijn wanneer de zaken af
zonderlijk worden berecht; 

I. Op de voorziening van Frans en 
Marcel Van Kerckhoven : 

· Overwegende dat de eisers verkla
ren hun voorziening te richten tegen 
de vonnissen van 6 april en 26 okto
ber 1984; 

Overwegende dat, zoals verweer
der opwerpt, het bedoelde stuk van 
6 april 1984 geen beslissing is in de 
zin van artikel 608 van het Gerech
telijk W etboek, doch een proces-ver
baal waarin de gedane verrichtingen 
werden opgetekend; dat tegen die 
akte geen voorziening in cassatie is 
toegelaten; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat verweerder de ge
dingbeslissende eed heeft afgelegd en 
daardoor een dading is ontstaan, zodat 
het geschil is beeindigd : 

Overwegende dat, wanneer het 
cassatieberoep ertoe strekt de om
standigheden waarin de eed werd 
afgelegd en tevens de interpretatie 
die de rechters van die eedaflegging 
geven, te betwisten, het cassatiebe
roep tegen die beslissingen ontvan
kelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 1361 

van het Burgerlijk Wetboek, 1005 en 
1006 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de rechtbank, na te hebben 
beslist, zoals door de eisers werd inge
roepen, dat. het vonnis van 13 mei 1983, 
waardoor aan verweerder een gedingsbe
slissende eed werd opgedragen, op dit 
punt een eindvonnis was, om de vorde
ring van de eisers niettemin ongegrond 
te verklaren, in haar vonnis van 26 okto
ber 1984 heeft overwogen : « Overwegen
de dat Frans en Marcel Van Kerckhoven 
(eisers) stellen dat nu Van der Kelen 
(verweerder), in besluiten neergelegd na 
het vonnis van 13 mei 1983 waarbij hem 
de eed werd opgedragen, de toelaatbaar
heid van de eedsopdracht heeft betwist 
en voorgesteld heeft de eedsopdracht te 
wijzigen, hij in feite geweigerd heeft de 
eed af te leggen en derhalve op 6 april 
1984 die eed niet meer kon afleggen; dat 
de weigering, indien zij niet uitdrukke
lijk wordt geformuleerd door de partij 
aan wie de eed is opgedragen op de zit
ting waarop zij werd opgeroepen, slechts 
kan afgeleid worden uit vaststaande ele
menten die voor geen andere uitleg vat
baar zijn; dat de elementen die deze par
tij inroept om de werking van de geding
beslissende eed als bewijsmiddel uit te 
schakelen of haar pogingen om de eeds
opdracht in overeenstemming te brengen 
met haar visie als dusdanig niet kunnen 
aangezien worden als een weigering om 
de eed af te leggen, om de uitsluitende 
reden dat dergelijke handelwijze laattij
dig is; dat derhalve de houding van Van 
der Kelen (verweerder) na het vonnis 
van 13 mei 1983 niet kan gelijkgesteld 
worden met een weigering de gedingbe
slissende eed af te leggen », 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
van 26 oktober 1984 niet toelaat te bepa
len of de rechtbank al dan niet van oor
deel was dat de eisers in hun appelcon
clusie de weigering door verweerder om 
een gedingbeslissende eed af te leggen, 
enkel afleiden uit het feit dat hij laattij
dig de toelaatbaarheid en de bewoordin
gen van de opgedragen eed betwistte, zo
dat het bestreden vonnis, waarvan de 
overwegingen dubbelzinnig, ten minste 
onnauwkeurig zijn, niet regelmatig is ge
motiveerd (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, de eisers er zich, in 
hun regelmatig neergelegde appelconclu
sies, niet toe hebben beperkt de laattij
digheid van het verweer in te roepen om 
er de weigering van eedaflegging uit af 
te leiden, maar ook inhoudelijk de hou
ding van verweerder onderzochten en 
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daaruit namelijk afleidden dat het vra
gen van uitstel om stelling te kunnen ne
men (zitting van 10 juni 1983) en het 
neerleggen van conclusies waarin de toe
laatbaarheid en de bewoordingen van de 
gedingbeslissende eed wordt betwist ter 
terechtzitting van 14 oktober 1983, waar
op de gedingbeslissende eed had moeten 
worden afgelegd, inhield dat verweerder 
op dat ogenblik definitief en onherroepe
lijk had geweigerd de eed af te leggen, 
waartoe hij op dat moment de verplich
ting had (blz. 7-8 van de tweede aanvul
lende conclusie; blz. 1 van de derde aan
vullende conclusie; blz. 3-4 van de vierde 
aanvullende conclusie), zodat het bestre
den vonnis, dat dit uitdrukkelijk ingeroe
pen middel onbeantwoord laat, niet re
gelmatig is gemotiveerd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), en zodat, in 
de mate dat de rechtbank zou aannemen 
dat de eisers in hun appelconclusies de 
ten laste van verweerder ingeroepen wei
gering tot het afleggen van de gedingbe
slissende eed enkel uit de laattijdigheid 
afleidden waarmee verweerder de toe
laatbaarheid en de bewoordingen van de 
opgedragen eed betwistte, aan die appel
conclusies een interpretatie wordt gege
ven die onverenigbaar is met hun in
houd, hun zin en hun draagwijdte, zodat 
de hun toekomende bewijskracht wordt 
miskend, vermits in die appelconclusies 
de weigering van verweerder niet enkel 
werd afgeleid uit de laattijdigheid van 
zijn verweer, maar ook en voornamelijk 
uit zijn houding ter zitting van 10 juni 
en 14 oktober 1983 (schending van de ar
tikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de eisers, in hun re
gelmatig neergelegde vierde aanvullende 
conclusie, uitdrukkelijk inriepen dat de 
weigering van verweerder om de opge
dragen eed af te leggen, werd bevestigd 
door de omstandigheid dat hij ter te
rechtzitting van 6 april 1984 bij herha
ling bevestigde niet bereid te zijn die 
eed als dusdanig af te leggen, wat aanlei
ding gaf tot een door hem voorgestelde 
« interpretatie " van die eed (biz. 4 van 
de vierde aanvullende conclusie), zodat 
het bestreden vonnis, dat dit uitdrukke
lijk ingeroepen middel onbeantwoord 
laat, niet regelmatig is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

vierde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 1005, 1006 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 1361 van het Burgerlijk Wet
hoek, de betwistingen met betrekking tot 
de toelaatbaarheid en de bewoordingen 

van de eed moeten worden ingeroepen 
v66r het vonnis waardoor de eed wordt 
opgedragen en de gedingbeslissende eed, 
eenmaal opgedragen, derhalve moet wor
den afgelegd, teruggewezen of geweigerd 
op de zitting waarop de partij is opgeroe
pen om die eed af te leggen, gebeurlijk 
na de gelegenheid te hebben gekregen 
stelling te nemen over het al dan niet af
leggen van de opgedragen gedingbeslis
sende eed, zodat de rechtbank de artike
len 1005, 1006 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 1361 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt, door, nate hebben vastge
steld dat verweerder, na op de zitting 
van 10 juni 1983 de gelegenheid te heb
ben gekregen om over de aflegging van 
de gedingbeslissende eed een stelling te 
nemen, ter zitting van 14 oktober 1983 
werd opgeroepen om de opgedragen ge
dingbeslissende eed af te leggen, niette
min aan te nemen dat verweerder niet 
heeft geweigerd die eed af te leggen en 
er zich op die zitting kon toe beperken, 
door neerlegging van conclusies, de toe
laatbaarheid en de bewoordingen van de 
opgedragen gedingbeslissende eed te be
twisten, vermits verweerder, opgeroepen 
om de gedingbeslissende eed a£ te leg
gen, overeenkomstig de ingeroepen wets
bepalingen, op die zitting enkel de eed 
kon afleggen, weigeren of terugwijzen: 

W at het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis van 
26 oktober 1984 niet enkel onder
zoekt of de « handelwijze (van Van 
der Kelen) laattijdig » was, maar te
vens uitdrukkelijk de betwisting 
over de « toelaatbaarheid van de 
eedopdracht » en de vraag de eed
formule te « wijzigen », beoordeelt; 
dat de rechtbank door te handelen 
over << de zitting waarop (Van der 
Kelen) werd opgeroepen » en over 
de datum van 6 april 1984, waarop 
de eed werd afgelegd, impliciet doch 
zeker het uitstel van de eed behan
delt; 

Overwegende dat het vonnis op 
deze punten dubbelzinnig noch on
nauwkeurig is, aan het vereiste van 
artikel 97 van de Grondwet voldoet 
en de bewijskracht van de conclu
sies niet miskent; 

Dat de onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 
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Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechtbank 

het bedoelde verweer van de eisers 
uitvoerig behandelt en oordeelt dat 
« diegene aan wie een eed wordt op
gedragen gerechtigd is alvorens die 
eed af te leggen de betekenis en de 
draagwijdte ervan te preciseren, 
(maar) dat dit ( ... ) niet tot gevolg 
mag hebben dat de eed en derhalve 
ook de termen van de dading tussen 
partijen gewijzigd wordt »; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis van 

13 mei 1983 de datum voor de beslis
sende eed vaststelde op 10 juni 1983; 
dat op verzoek van Van der Kelen 
die datum achtereenvolgens werd 
uitgesteld op 14 oktober 1983, 6 ja
nuari 1984 en 6 april 1984, datum 
waarop de eed werd afgelegd; 

Dat de rechtbank wettelijk geen 
weigering de eed af te leggen hoef
de te zien in die vragen tot uitstel 
en het nemen van conclusies over 
de toelaatbaarheid en de bewoordin
gen van de beslissende eed, al kon
den die conclusies niet meer baten; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

II. Op de voorziening van Van der 
Kelen: 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid opgeworpen door verweerster, de 

naarnloze vennootschap Kraeneveldhoe
ve, en hieruit afgeleid dat eiser ter uit
voering van het bestreden vonnis van 13 
mei 1983 de gedingbeslissende eed op 6 
april 1984 heeft afgelegd en dat zijn 
voorziening zonder belang is geworden : 

Overwegende dat het vonnis van 
26 oktober 1984 beslist: « Verklaart 
de oorspronkelijke hoofdeis onge
grond en stelt vast dat de oorspron
kelijke eis in tussenkomst en vrij
waring zonder voorwerp is gewor
den »; 

Overwegende dat de voorziening 
tegen voormeld vonnis wordt ver
worpen; 

Overwegende dat Van der Kelen 
geen belang meer heeft bij zijn 
voorziening; 

Dat de voorziening niet ontvanke
Iijk is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
nrs. 4497 en 4854; verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt elke eiser in 
de kosten van zijn voorziening. 

29 november 1985 - r· kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, procureur-ge
neraal - Advocaten : mrs. Bayart, De 
Bruyn en De Gryse. 
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ALF ABETISCHE INHOUDSOPGA"VE 

A 

Aanplakbiljetten 
Reglementering van de aanplakking - Be
sluitwet van 29 dec. 1945 - Aanplakking op 
een verboden plaats - Geen drukpersmis
iliijl 1~ 

Aanplakbiljetten 
Regeling van de aanplakking - Wetboek der 
met bet Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, 
eerste lid - " Bepaalde plaatsen , - Begrip. 

284 

Aanplakbiljetten 
Regeling van de aanplakking - Wetboek der 
met bet Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, 
eerste lid - K.B. 1 maart 1960, art. 1, 3" -
« Na 1 januari 1959 voor bet verkeer openge-
stelde of open te stellen rijkswegen , Be-
grip. 284 

Aanplakbiljetten 
Regeling van de aanplakking - Wetboek der 
met bet Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, 
eerste lid - Begrip. 284 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Artt. 1382 en 1383 B.W. 180 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Ongeval veroorzaakt ten gevolge van de fou
ten van de beklaagde en van bet slachtoffer -
Verdeling van de aansprakelijkheid - Beoor
deling in feite door de rechter. 1 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de samenlopende 
fouten van twee personen - Ieder van hen 
t.a.v. bet slachtoffer gehouden tot volledige 
schadevergoeding. 1 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Morele schade - Krenking van bet aanzien 
van een rechtspersoon - Schade waarvoor 
vergoeding verschuldigd kan zijn. 149 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid van de overheid - Wet 
van 20 feb. 1978 betreffende de douane-entre-

pots en de tijdelijke opslag - Grove nalatig
heid van een ambtenaar van de administratie 
- Gevolg. 294 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid voor de zaak die men on
der zijn bewaring heeft - Artikel 1384, eerste 
lid, B.W. - Gebrek van de zaak - Begrip. 66 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Wegen - Aansprakelijkheid voor de zaak die 
men onder zijn bewaring heeft - Artikel 
1384, eerste lid, B.W. - Gebrek van de zaak 
- Begrip. 66 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door bet gebrek van een 
zaak; - Aansprakelijkheid van de bewaarder 
- Bewaring - Begrip. 172 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Gebrek van de zaak - Begrip. 420 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Indirecte schade. 179 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Eenvoudige bankbreuk - Nadeel 
voor de boedel ten gevolge van betaling of be
voordeling van een schuldeiser - Begrip. 184 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Eenvoudige bankbreuk - Nadeel 
voor de boedel ten gevolge van betaling of be
voordeling van een schuldeiser - Raming. 

184 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Regres - Staat - Onderwijzend personeel -
Arbeidsongeschiktheid wegens ongeval -
Meeruitgave wegens aanstelling van plaats
vervanger. 180 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Medische verantwoordelijkheid - Koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffen
de de uitoefening van de geneeskunst, art. 5, 
§ 1 - Handelingen opgedragen aan personen 
die bevoegd zijn om de verpleegkunde uit te 
oefenen - Aansprakelijkheid van de genees
heer bij de uitvoering van die handelingen -
Vereisten. 400 



Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Fout van een contractspartij bij de uitvoering 
van de overeenkomst - Vereisten voor extra
contractuele aansprakelijkbeid. 179 

Advocaat 
Advocaat belast met bet doen betekenen aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
een vonnis boudende aanneming van een ant
kenning van vaderscbap - Advocaat, lastbeb
ber van zijn client. 328 

Afstamming 
Ontkenning van vaderscbap - Vonnis waar
bij de ontkenning wordt aangenomen - Von
nis niet binnen de wettelijke termijn bete
kend aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand - Fout van de lastbebber Voor de 
lastgever geen overmacbt. 328 

Ambtenaar 
Statuut of arbeidsovereenkomst. 377 

Anatocisme 
Vereisten. 

Arbeidsongeval 

454 

Ongeval overkomen bij de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst - Begrip. 16 

Arbeidsongeval 
Ongeval tijdens de uitvoering van de arbeids
overeenkomst- Begrip. 374 

Arbeidsongeval 
Ongeval op de weg naar en van bet werk 
Onderbreking - Persoonlijke redenen. 103 

Arbeidsongeval 
Regresvordering van de verzekeraar 
Grens. 46 

Arbeidsongeval 
Regresvordering van de verzekeraar - So
ciale-zekerbeidsbijdrage op de arbeidsonge
vallenvergoeding. 46 

Arbeidsovereenkomst 
Overbeidspersoneel - Toepassing van de ar
beidsovereenkomstenwetgeving. 377 

Arbeidsovereenkomst 
Algemene begrippen - Werknemers kracb
tens een statuut door de gemeenten tewerkge
steld - Begrip. 423 

Arbeidsovereenkomst 
Loon - Eindejaarspremie 
- Begrip. 

Arbeidsvoorziening 

Splitsbaarbeid 
15 

Sluiting van ondernemingen- Fonds tot Ver
goeding van de m Geval van Sluiting van On
dernemmgen Ontslagen Werknemers - Ver
goedmg wegens ontslag - Aard. 131 

2-
Automobielen, autobussen, autocars, 

taxi's 
Vervoer over de weg - K.B. 17 nov. 1971 bou
dende vaststelling van bet tarief voor bet ver
voer van goederen over de weg tegen vergoe
ding tussen Belgie en Frankrijk - Besluit 
waarvan bet antwerp niet voor advies aan de 
Raad van State is voorgelegd - Dringende 
noodzakelijkbeid - Begrip. 87 

Automobielen, 
taxi's 

autobussen, autocars, 

Wegverkeer - Voertuig uitgerust met een ta
cbograaf - Niet in werking stellen van de 
omscbake!aar - Bestanddelen van bet mis
drijf. 310 

B 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bankbreuk - Eenvoudige bankbreuk - Na
deel voor de boedel ten gevolge van betaling 
of bevoordeling van een scbuldeiser - Ra
ming. 184 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bankbreuk - Eenvoudige bankbreuk - Wet
hoek van Koopbandel, art. 573, 5" - Betaling 
of bevoordeling van een scbuldeiser ten nade
le van de boedel - Begrip. 184 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bankbreuk - Eenvoudige bankbreuk - Na
deel voor de boedel ten gevolge van betaling 
of bevoordeling van een scbuldeiser - Be
grip. 184 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bewerking van bet onvermogen - Aflopend 
misdrijf. 383 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Scbattingsprocedure - Kennisgeving door de 
administratie dat zij een deskundige scbat
ting vordert - Vormen. 68 

Bescherming van de maatschappij 
Internering gelast door een onderzoeksge
recbt dat uitspraak deed over de voorlopige 
becbtenis van de verdachte - Wettig. 313 

Beslag 
Uitvoerend beslag onder derden - Art. 1540, 
eerste lid, Ger.W.- Derde-beslagene - Aan
sprakelijkbeid. 33 

Betekening van exploten 
Burgerlijke zaken - Betekemng in bet bui
tenland - Verdrag van 15 november 1965 -
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Betekening in Nederland, overeenkomstig 
art. 40, eerste lid, Ger.W. 105 

Betekening van exploten 
Gerechtelijk Wetboek, art. 
- Begrip. 

Bevoegdheid en aanleg 

37 - Betekening 
342 

Gerechtelijk Wetboek, art. 660, eerste lid -
Bepaling niet toepasselijk op de procedure be
treffende het indienen van een bezwaar inza
ke inkomstenbelastingen - Begrip. 219 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid 
- Ontbinding ,;an het huwelijk door echt
scheiding bij onderlinge toestemming - Be
stuur over de persoon en de goederen van de 
kinderen- Wijziging van het bezoekrecht
Jeugdrechtbank bevoegd. 42 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid 
- Rechtbank waarbij een vordering aanhan
gig is gemaakt- Vordering tot tussenkomst. 

100 

Bevoegdheid en aanleg 
Volstrekte bevoegdheid - Sociale zaken -
Beroep tegen een beslissing van de Rijks
dienst voor Ziekte- en lnvaliditeitsverzeke
ring t.a.v. een bediende - Bevoegdheid van 
de arbeidsrechtbank. 426 

Bevoegdheid en aanleg 
Territoriale bevoegdheid - Geschil betreffen
de de rechten en verplichtingen van een 
werknemer inzake ziekte- en invaliditeitsver
zekering - Territoriale bevoegdheid van de 
arbeidsrechtbank. 426 

Bevoegdheid en aanleg 
Sociale zaken - Territoriale bevoegdheid -
Geschillen inzake arbeidsovereenkomsten 
voor handelsvertegenwoordigers. 274 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Correctionele rechtbank - Ge
correctionaliseerde misdaad - Correctionali
sering door het onderzoeksgerecht - Aanne
ming van verzachtende omstandigheden -
Opgave van die omstandigheden - Begrip. 91 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken - Beschikking 
tot verwijzing naar de correctionele recht
bank die om een andere reden dan wegens 
onbevoegdheid onwettig is - Vonnisgerecht 
dat zich onbevoegd verklaart op grond van die 
onwettigheid - Onwettig. 156 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid- Strafzaken- Verdachte door 
het onderzoeksgerecht wegens een misdaad, 
met aanneming van verzachtende omstandig
heden, naar de correctionele rechtbank ver-
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wezen - Onjuiste kwalificatie van het feit -
Gevolgen van de correctionalisering van het 
criminele feit op de andere kwalificaties van 
hetzelfde feit- Vereisten. 207 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken - Wijziging van 
de bevoegdheidsregel - Nieuwe wet onmid
dellijk toepasselijk op de hangende gedingen 
- Grenzen. 207 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Regeling 
van de procedure - Redelijke termijn, be
doeld in art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens - Beoordeling van die termijn 
- Raadkamer - Kamer van inbeschuldi
gingstelling - Geen bevoegdheid. 344 

Bewijs 
Lening van een geldsom 
- J?ewijslast. 

Bewijs 

- Eis tot teruggave 
359 

Vermoedens - lnkomstenbelastingen - Ra
ming van de belastbare grondslag volgens te
kenen en indicien van gegoedheid - Recht 
van de administratie om, met name door ver
moedens, het gesimuleerd karakter te bewij
zen van een contract dat de belastingplichtige 
beweert te hebben gesloten. 124 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Burgerlijke zaken - Draagwijdte 
toegekend aan de door de partijen voor de 
2erste rechter genomen conclusie niet ver
enigbaar met de bewoordingen ervan - Mis
kenning van de bewijskracht van de akten. 11 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken -
Miskenning van de bewijskracht van akten
Begrip. 319 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast - Begrip. 29 

Bewijs 
Bewijskracht van de akten - Strafzaken -
Arrest dat vaststelt dat de getuigeverklaring 
op een terechtzitting van de eerste rechter on
der eed is afgelegd - Proces-verbaal van die 
terechtzitting waarin wordt vastgesteld dat 
die getuige zonder eedaflegging is gehoord -
Miskenning van de bewijskracht van het pro
ces-verbaal van die terechtzitting. 23 

Bewijs 
Schriftelijk bewijs - Bewijskracht van de ak
ten - Strafzaken - Conclusie - Rechter die 
niet antwoordt op een conclusie of daar geen 
acht op slaat - Geen miskenning van de be
wijskracht van die conclusie. 114 
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Bewijs 

Gemeente- en provinciebelastingen - Ge
meentebelastingen - Pacht percelen die 
thans niet voor bebouwing kunnen worden 
bestemd - Bewijs van de pacht. 416 

Be zit 
Wet van 25 oktober 1919 - Pandhoudende 
schuldeiser op een handelszaak - Geen bezit
ter in de zin van art. 2279 B.W. 174 

Be zit 

overtreding van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken - Strafvorde
ring door het openbaar ministerie ingesteld 
- Vernietiging zonder verwijzing. 243 

Cas sa tie 
Strafzaken - Voorziening van de procureur
generaal - Wetboek van Strafvorderin'g, art. 
441 - Strafvordering vervallen door betaling 
van een geldsom - Vernietiging zonder ver
wijzing. 398 

Handelszaak - Art. 2279 B.W. 174 Cassatie 

Burgerlijke rechtsvordering 
Uitgifte van een cheque zonder dekking -
Burgerlijke-partijstelling Ontvankelijk-
heidsvereiste. 138 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafzaken - Schade ten gevolge van een 
misdrijf - Veroordeling van de dader tot 
schadevergoeding - Geen burgerlijke-partij
stelling - Onwettige veroordeling. 145 

c 

Cassatie 
Bevoegdheid- Strafzaken - Verzoek tot op
schorting van de behandeling van een zaak -
Zaak aanhangig bij de correctionele recht
bank. 93 

Cassatie 
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Arbeids
overeenkomst - Gezagsverhouding - Toe
zicht van bet Hof. 101 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Hof van assi
sen - Art. 341, eerste lid, Sv. - Overhandi
ging van de processtukken aan de gezwore
nen - Toezicht van bet Hof. 332 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Rechtstreekse 
aangifte van misdaden of wanbedrijven in de 
uitoefening van hun ambt gepleegd door !e
den van een rechtbank van eerste aanleg, ar
beidsrechtbank, rechtbank van koophandel of 
door magistraten van het openbaar ministerie 
bij die rechtbanken - Ontvankelijkheidsver
eisten. 414 

Cassatie 
Strafzaken - Voorziening in cassatie van de 
procureur-generaal - Wetboek van Strafvor
dering, art. 441 - Veroordeling tot een geld
boete en tot sluiting van een slijterij, wegens 

Procedure - Voorziening in cassatie van bet 
openbaar ministerie - Vertraging in de 
overzending van het dossier - Wetsschen
ding door de eiser - Gevolg t.a.v. de toetsing 
van eisers memorie door bet Hof. 87 

Cassatie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatie van 
een vonnis - Vernietiging van de procedure 
die het gevolg ervan is. 14 

Cas sa tie 
Strafzaken - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Art. 441 Sv. - Veroordeling 
van een beklaagde in staat van herhaling -
Vroegere veroordeling uitgesproken door een 
militaire rechtbank wegens een feit dat door 
de gewone strafwetten niet een misdaad of 
een wanbedrijf wordt genoemd - Gedeelte
lijke vernietiging zonder verwijzing. 61 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vorderingen - Beslissingen waarbij aile aan
sprakelijkheid voor een aan een derde veroor
zaakte ongeval ten laste van een beklaagde 
wordt gelegd, met uitsluiting van de andere 
beklaagde - Vernietiging van de beslissing 
op de tegen de eerste beklaagde ingestelde 
burger lijke rechtsvordering - Beslissing tot 
afwijzing van de rechtsvordering van een der
de tegen de tweede beklaagde ook onwettig -
Onbeperkte voorziening van de eerste be
klaagde - Vernietiging van de beslissing tot 
veroordeling van die beklaagde strekt zich uit 
tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering van de derde tegen de tweede beklaag
de - Grens. 26 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vorderingen - Beslissingen op de wederzijd
se burgerlijke rechtsvorderingen van de eiser 
en van een medebeklaagde - Gemeenschap
pelijke onwettigheid van die beslissingen -
Vernietiging van de beslissing op de rechts
vordering van de eiser- Vernietiging van de 
niet definitieve beslissing op de rechtsvorde
ring van de verweerder - Zelfs indien de ei
ser, zonder berusting, afstand heeft gedaan 
van zijn voorziening. 289 
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Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vorderingen - Beslissing waarbij de aanspra
kelijkheid voot· een aan een derde veroor
zaakt ongeval helemaal ten laste van een be
klaagde wordt gelegd, met uitsluiting van de 
andere beklaagde - Vernietiging van de be
slissing op de burgerlijke rechtsvordering van 
de eerste beklaagde tegen de tweede beklaag
de - Beslissing tot vrijspraak van de tweede 
beklaagde en tot afwijzing van de burgerlijke 
rechtsvordering van een derde tegen deze be
klaagde oak onwettig - Onbeperkte voorzie
ning van de eerste beklaagde - Vernietiging 
van de beslissing tot veroordeling van die be
klaagde strekt zich uit tot de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de derde te
gen de tweede beklaagde - Grens. 289 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - IVIiddel dat het Hof 
noopt tot een onderzoek van feitelijke gege
vens waarvoor het niet bevoegd is - Niet ont
vankelijk middel. 7 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel afgeleid uit schending 
van rechtspraak - Niet ontvankelijk middel. 

344 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Conclusie genomen voor een 
onderzoeksgerecht - Geen antwoord op die 
conclusie - Middel met beroep op schending 
van art. 97 Gw. - Middel dat faalt naar recht. 

344 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel gegrond op een rechts
dwaling die de rechter zou hebben begaan -
Middel waarin niet nader wordt bepaald in 
welk opzicht die dwaling de wettigheid van 
het beschikkende gedeelte kon belnvloeden 
- Niet ontvankelijk middel. 234 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel ten betoge dat de zaak 
is behandeld binnen een termijn die niet als 
redelijk kan worden beschouwd - Middel dat 
ten deze het Hof ertoe zou verplichten feite
lijke gegevens te onderzoeken - Niet ontvan
kelijk middel. 30 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel afgeleid uit miskenning 
van het recht van verdediging in het geding 
voor de rechter wiens beslissing wordt bestre
den - Miskenning niet aangevoerd door eiser 
in zijn verweer voor die rechter - Middel 
voor het eerst voorgedragen voor het Hof -
Niet ontvankelijk middel. 3 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel betrekking 
heeft op het vooronderzoek - Middel voor 

,_._ 

het eerst voor het Hof voorgedragen 1\iet 
ontvankelijk middel. 200 

Cassatiemiddelen 
Gemeentebelasting - Middel gegrond op de 
onwettigheid van de belastingverordening -
Bepaling van die verordening houdende vrij
stelling van belasting - Geen aanspraak op 
vrijstelling. 265 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel is gericht te
gen een beslissing waartegen geen cassatiebe
roep is ingesteld - Niet ontvankelijk mid del. 

200 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Voorziening tegen een arrest op 
verzet - Middel waarin kritiek wordt geoe
fend op de bij verstek gewezen beslissing -
Niet ontvankelijk mid del. 238 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat kritiek oefent op de 
regelmatigheid van de dagvaarding - Middel 
niet aan de feitenrechter voorgelegd - Niet 
ontvankelijk middel. 280 

D 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Leeftijdsgrens om uitstel te verkrij
gen - Ingeschrevene ondergronds mijninge
nieur - Begrip. 19 

Dienstplicht 
Vrijstelling en voorlopige afkeuring op licha
melijke grand - Keuringscriteria - Beoorde
ling door de herkeuringsraad. 276 

Dienstplicht 
Herkeuringsraad - Beslissing na inobserva
tiestelling - Nieuwe verschijning nodeloos 
geacht - Gewijzigde samenstelling van de 
raad. 278 

Dienstplicht 
Herkeuringsraad - Afschrift van 
sing - Handtekening. 

Dieren 

de beslis-
56 

Destructiebedrijf - Handel of nijverheid ver
boden aan uitbaters van desdructiebedrijven 
- Begrip. 122 

Drukpersmisdrijf 
Be grip. 152 
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Drukpersmisdrijf 

Aanplakking op een door de Besluitwet van 
39 december 1945 verboden plaats - Geen 
drukpersmisdrij£. 152 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Uitkering tot levensonderhoud na echtschei
ding - Echtscheiding toegestaan o.g.v. art. 
232 B.W. - Vaststelling van de uitkering 
Vereisten. 94 

Eed 
Burgerlijke zaken - Gedingbeslissende eed 
- Weigering de eed af te leggen- Begrip. 

459 

Eigenlijke rechtspraak 
Met eigenlijke rechtspraak belast orgaan -
Instelling. 417 

Energie 
Elektrische energie - Grand-, bestratings- of 
ander werk in de nabijheid van een onder
grondse elektrische kabel - Voorzorgsmaat
regelen - Verbod met de uitvoering van het 
werk te beginnen zolang de kabel niet geloka
liseerd is- Gelding ondanks de voorgeschre
ven raadplegingen. 432 

Erfenissen 
Burgerlijk Wetboek, artt. 794 en 801 - Voor
recht van boedelbeschrijving - Verzuim of 
onjuistheid in de boedelbeschrijving - Gevol
gen. 164 

Erfenissen 
Wegmaken of verborgen houden van goede
ren van de nalatenschap - Schenking met 
vrijstelling van inbreng - Schenking die het 
beschikbaar gedeelte ten dele overschrijdt. 

272 

Europese Gemeenschappen 
Executieverdrag, art. 17 - Vraag opgeworpen 
in een bij het Hof van Cassatie aanhangige 
zaak - Verzoek om uitlegging van de bepa
ling van het Verdrag. 127 

Europese Gemeenschappen 
Prejudicieel geschil - Vraag om uitlegging 
van het E.E.G.-Verdrag of van een akte van de 
E.E.G.-instellingen - Geval waarin geen 
vraag aan het Hof van Justitie dient te wor
den gesteld. 379 

Europese Gemeenschappen 
Sociale zekerheid- Werkloosheid - Verblijf 
in een andere Lid-Staat - Recht op werkloos· 
heidsuitkering na terugkeer in Belgie. 379 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Art. 445, derde lid, Kh. - Nietige handeling 
zonder gevolg voor de boedel - Betaling voor 
vervallen schulden anders dan in geld of han
delseffecten gedaan - Betaling door over
dracht- Nietigheid- Vereiste. 369 

Faillissement, faillissementsal{koord en 
gerechtelijk akkoord 
Geldige overdracht van schuldvordering -
Betekening overeenkomstig art. 1690 B.W. 
binnen de bij art. 445 Kh. bepaalde tijd - In 
beginsel aan de boedel tegenwerpelijk. 369 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Art. 445 Kh. - Overdracht van goederen nie
tig verklaard - Teruggave - Begrip. 40 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Art. 445 Kh. - Overeenkomst nietig en zon
der gevolg met betrekking tot de boedel -
Gevolg van de nietigverklaring. 40 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Art. 445 Kh. - Overdracht van goederen nie
tig verklaard - Gevolg. 40 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Art. 445, derde lid, Kh. - Inbetalinggeving -
Verkoop door de schuldenaar aan zijn 
schuldeiser- Nietigheid- Vereiste. 174 

Faillissement, faillissementsakkoord ·en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Art. 445, derde lid, Faillisse
mentswet - Nietige betalingen - Begrip. 9 

G 

Geestrijke dranken 
Geldboete verhoogd met 
Onwettige verhoging. 

opdeciemen -
243 
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Geestrijke dranken 
Strafvordering strekkende tot toepassing van 
geldboeten en tot sluiting van een slijterij van 
gegiste dranken - Uitsluitende bevoegdheid 
van het Bestuur der Douane en Accijnzen. 243 

Gemeenschap, gewest 
Vlaams Gewest - Raad en Executieve van de 
Vlaamse Gemeenschap - Uitoefening in het 
Vlaamse Gewest door die Raad en Executieve 
van de bevoegdheden van de gewestorganen 
voor de aangelegenheden bedoeld in art. 
107quater Gw. - Uitoefening van een attri
buut van de rechtspersoonlijkheid van het 
Vlaamse Gewest . 303 

Gemeente 
Gemeenteverordening Leurhandel 
Bevoegdheid van de gemeenteraad - Gren
zen. 196 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe belasting - Begrip. 

Gemeente- en provinciebelastingen 

225 

Wet van 28 dec. 1912, art. 1, § 2 - Proces-ver
baal waarin een misdrijf wordt vastgesteld -
AfschPift van het proces-verbaal niet binnen 
de wettelijke termijn aan de overtreder toege
zonden - Gevolg. 106 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe gemeentebelastingen - Gemeentebe
lasting op de verwerving van de zate van de 
openbare wegen, of de wegenuitrusting, op 
het aanleggen van riolen of trottoirs. 225 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelasting - Belastingverordening 
- Oilwettigheid van de bepaling die vrijstel
ling verleent - Gevolg. 265 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelastingen - Jaarlijkse belasting 
op niet bebouwde percelen - Wet van 29 
maart 1962, aang.evuld bij de wet van 22 dec. 
1970, art. 70bis - Belasting niet van toepas
sing o.a. op de percelen die, ingevolge de be
palingen van de Pachtwet, niet voor het bou
wen kunnen worden bestemd - Begrip. 372 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelastingen - Jaarlijkse belasting 
op de niet bebouwde percelen in een niet ver
vallen verkaveling - Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedenbouw, art. ?Obis- Pacht per
celen die thans niet voor bebouwing kunnen 
worden bestemd - Bewijs van de pacht. 416 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelastingen - Betaling - Invorde
ring van de vaste jaarlijkse bedragen- Voor
waarde. 457 

7-

l 
>:-

Geneeskunde 
Koninldijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 betreffende de uitoefening van de ge
neeskunst, art. 5, § 1 - Handelingen opgedra
gen aan personen die bevoegd zijn om de ver
pleegkunde uit te oefenen - Aansprakelijk
heid van de geneesheer bij de uitvoering van 
die handelingen - Vereisten. 400 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure -
Zaak aanhangig gemaakt bij de raad van be
roep van de Orde van Geneesheren - Begrip. 

317 

Gerechtskosten 
Belastingzaken - Partijen die onderschei
denlijk omtrent een geschilpunt in het onge
lijk zijn gesteld - Omslag van de kosten door 
de feitenrechten. 228 

Gerechtskosten 
Belastingzaken - Redenen van de veroorde
ling in de kosten - Voorwaarde. 228 

Grondwet 
Art. 96 - Openbaarheid van de terechtzittin
gen - Toepassingsgebied. 446 

Grondwet 
Art. 97 - Vonnissen en arresten - Uitspraak 
in openbare terechtzitting Toepassingsge-
bied. 446 

Grondwet 
Art. 107 - Gemeenteverordening - Onwet
tigheid van een bepaling - Gevolg t.a.v. de 
andere bepalingen van de verordening. 265 

H 

Handelszaak 
Wet 25 okt. 1919- Bezit- Art. 2279 B.W. 174 

Handelszaak 
Inpandgeving van een handelszaak - Wet 
van 25 oktober 1919 - Persoon die dat recht 
kan verlenen. 174 

Handelszaak 
Inpandgeving van een handelszaak - Wet 
van 25 oktober 1919 Pandhoudende 
schuldeiser geen bezitter in de zin van art. 
2279 B.W. 174 

Her haling 
Vroegere veroordeling uitgesproken door een 
mltitailre rechtbank wegens een feit dnt door 
de gewone strafwetten niet een misdaad of 
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een wanbedrijf wordt genoemd - Veroorde
ling onwettig in zoverre zij de staat van her
haling bewezen verklaart. 61 

Hof van assisen 
Arrest van verwijzing van de kamer \'an inbe
schuldigingstelling - Voorziening in cassatie 
door de beschuldigde ingesteld overeenkom
stig art. 373 of art. 296 Sv. - Toezicht van 
het Hof. 344 

Hof van assisen 
Vorderingen - OntbrE.ken van handtekening 
- Niet nietig. 30 

Hof van assisen 
Discretionaire macht van de voorzitter - Uit
oefening. 332 

Hof van assisen 
Voorzitter die, met het oog op de organisatie 
van het getuigenverhoor, v66r de behandeling 
van de zaak getuigen die tijdens het onder
zoek werden gehoord, bij zich heeft geroepen 
en hun kennis heeft gegeven van de punten 
waarover hij hen wenste te ondervragen -
Verhoor van die getuigen onder eed spijt ver
zet van de verdediging - Geen miskenning 
van het recht van verdediging - Voorwaarde. 

332 

Hof van assisen 
Overhandiging van de processtukken aan de 
gezworenen - Art. 341, eerste lid, Sv. -
Schriftelijke verklaringen van de getuigen -
Begrip. 332 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Registratie als aanne
mer - Registratiecommissies - Vonnis van 
een rechtbank van eerste aanleg betreffende 
het verhaal tegen een beslissing van de re
gistratiecommissie - Vonnis waartegen ho
ger beroep openstaat. 417 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Onderzoeksmaatregel 
bevolen door de eerste rechter - Tweede be
schikking uitgesproken op grond van die 
maatregel - Hogere beroepen tegen beide be
schikkingen - Gevolgen. 296 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beperkt hoger beroep -
Beperkte devolutieve kracht. 296 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vernietiging van het beroepen 
vonnis - Beslissing in hoger beroep gegrond 
op het vernietigde onderzoek - Gevolg. 307 

Hoger beroep 
Termijn - Strafzaken - Verstekvonnis -
Betekening gedaan overeenkomstig art. 40 
Ger.W. - Hoger beroep van de veroordeelde 
na het verstrijken van de bij art. 203, § 1, Sv. 
gestelde termijn - Niet ontvankelijk. 160 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank 
- Hoger beroep van de procureur des Ko
nings - Betekening - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 37 - Begrip. 342 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank 
- Hoger beroep van de procureur des Ko-
nings - Laattijdige betekening Niet ont-
vankelijk hoger beroep. 342 

Hoger beroep 
Strafzaken - Uitlevering - Beschikking van 
uitvoerbaarverklaring - Wetboek van Straf
vordering, art. 203, § 3 - Bepaling zonder ver
band met het hoger beroep tegen die beschik
king. 349 

Hoger beroep 
Strafzaken - Uitlevering - Vreemdeling 
voorlopig aangehouden met het oog op 
uitlevering - Hoger beroep tegen de beschik
king waarbij het verzoek tot voor!opige invrij
heidstelling wordt verworpen - Door de bui
tenlandse rechterlijke overheid verleend be
vel tot aanhouding uitvoerbaar verklaard -
Hoger beroep zonder bestaansreden. 349 

Hoger beroep 
Strafzaken - Hoger beroep van de beklaagde 
aileen - Hoger beroep beperkt tot de civiel
rechtelijke beschikkingen van het beroepen 
vonnis - Rechter in hoger beroep gebonden 
door het rechterlijk gewijsde van het beroe
pen vonnis met betrekking tot de strafrechte
lijke beschikkingen. 386 

Hoger beroep 
Strafzaken - Strafverzwaring - Vaststelling 
van de eenstemmigheid noodzakelijk, zelfs in 
geval van vernietiging van het beroepen von
nis. 307 

Huur van diensten 
Aanneming van werk - Bouwwerk - Aan
sprakelijkheid van de aannemer- Verborgen 
gebreken - Goedkeuring van het werk. 270 

Huur van diensten 
Registratie als aannemer - Koninklijk be
sluit van 5 lokt. 1978 - Registratiecommissies 
- Aard. 417 

Huur van diensten 
Registratie als aannemer - Registratiecom
missies - Vonnis van de rechtbank van eer
ste aanleg betreffende het verhaal tegen een 
beslissing van een registratiecommissie -
Vonnis waartegen hoger beroep openstaat. 

417 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Beperking van de pe
riodieke huurprijsaanpassing - Aanvangsin
dexcijfer - Begrip. 322 
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Huur van goederen 
Pacht - Vergoeding betaald door de overne
mende pachter aan de overdragende pachter 
- Wettigheid. 293 

Huur van goederen 
Handelshuur - Termijn waarbinnen de 
huurder die de hernieuwing van de huur 
vraagt, verplicht is om zich, in geval van on
enigheid met de verhuurder, tot de rechter te 
wenden- Aanvang van de termijn. 73 

Huur van goederen 
Handelshuur - Weigering van hernieuwing 
- Vergoeding wegens uitzetting - Aanvang 
van de termijn waarbinnen de rechtsvorde
ring tot betaling van die vergoeding kan wor
den ingesteld. 168 

Huur van goederen 
Handelshuur - Weigering van hernieuwing 
- Aan de hoofdhuurder toebehorende han
delszaak - Vergoeding wegens uitzetting ver
schuldigd a an de onderhuurder - Grenzen. 

168 

Huwelijk 
Respectieve rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten - Verplichting bij te dragen in 
de lasten van het huwelijk - Tekortkoming 
van een van de echtgenoten - Bes!issing van 
de rechter. 367 

I 

Inkomstenbelastingen 
W.I.B., art. 299bis, § 2 - Registratie als aan
nemer - Registratiecommissies - Aard. 417 

Inkomstenbelastingen 
W.I.B., art. 299bis. § 2 - Registratie als aan
nemer - Registratiecommissies - Vonnis 
van een rechtbank van eerste aanleg betref
fende het verhaal tegen een beslissing van 
een registratiecommissie - Vonnis waarte
gen hager beroep openstaat. 417 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bedrijfslasten. 455 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Berekening van de aan
slag - Mzonderlijke aanslagen. 455 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Onroe
rende voorheffing - W.I.B., art. 162, § 4, 2o
Draagwijdte. 223 

' )-_-_ 
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Inkomstenbelastingen 

Aanslagprocedure - Termijn - Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, art. 263 - Buiten
gewone aanslagtermijn - Berekening. 221 

Inkomstenbelastingen 
Aanslag - Termijnen - Art. 4 K.B. van 23 
mei 1967, dat art. 263 W.I.B. vervangt en waar
bij een buitengewone aanslagtermijn wordt 
vastgesteld - Bepaling niet conform de 
machtigingswet. 362 

Inkomstenbelastingen 
Vervolgingen, uitvoering, voorrechten - Art. 
299bis, § 3, W.I.B. - Verplichting tot inhou
ding en starting opgelegd aan degene die een 
beroep doet op een niet geregistreerde aanne
mer- Vereisten. 365 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvoering. 455 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bewijs - Vermoedens 
- Raming van de belastbare grondslag - Ge
zinsuitgaven - Tekenen en indicien die tot 
basis kunnen dienen voor de raming van de 
belastbare grondslag. 124 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bewijs - Vermoedens 
- Raming van de belastbare grondslag val
gens tekenen en indicien van gegoedheid -
Recht van de administratie om, met name 
door vermoedens, het gesimuleerd karakter te 
bewijzen van een contract dat de belasting
plichtige beweert te hebben gesloten. 124 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar 
ambtenaar. 

Inkomstenbelastingen 

Bevoegde 
219 

Beroep voor het hof van beroep ....:. Niet aan de 
directeur der directe belastingen onderwor
pen grief - Directeur die geen uitspraak 
heeft gedaan over die grief, ook al had hij die 
ambtshalve moeten onderzoeken - Grief niet 
aan het hof van beroep voorgelegd overeen
komstig de artt. 278, tweede lid, en 279, twee
de lid, W.I.B. - Grief waarvan het hof van be
roep geen kennis kan nemen. 222 

Interest 
Gerechtelijke interest - Begrip - Zowel 
compensatoire als moratoire interest. 301 

Interest 
Moratoire interest - Veroordeling van de 
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverze
kering tot betaling van moratoire interest op 
de door een verzekeringsinstel!ing aan een 
rechthebbende verschuldigde uitkeringen -
Onwettige veroordeling. 430 

::-___ ! 
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Internationale verdragen 

Protocol nopens de rechtspositie van interna
tionale militaire hoofdkwartieren, ingesteld 
uit hoofde van het Noord-Atlantisch Verdrag 
- Personeelstatuut. 353 

J 

Jaarlijkse vakantie 
Vakantiegeld - Bedienden - Berekening -
In aanmerking te nemen loon - Nieuwjaars
premie. 272 

Jeugdbescherming 
Rechterlijk gewijsde - Minderjarige ver
volgd wegens een als misdrijf omschreven feit 
- Bes!issing van de jeugdrechtbank - Geen 
gezag van gewijsde jegens de afaonderlijk ver
volgde mededader of medeplichtige. 85 

Jeugdbescherming 
Ontzetting uit de ouderlijke macht - Voorzie
ning in cassatie - Voorziening van de ontzet
te persoon - Vorm. 341 

K 

Koop 
Verborgen gebreken van de verkochte zaak -
Burgerlijk Wetboek, art. 1641 - Vrijwaring 
van de verkoper - Verplichting tot vrijwaring 
- Vereiste. 323 

Koophandel, koopman 
Leurhandel Gemeenteverordening 
Bevoegdheid van de gemeenteraad Gren-
zen. 196 

Koophandel, koopman 
Jaari-ekening - Valsheid en gebruik van val
se stukken - Begrip. 390 

Kort geding 
Belang - Begrip. 

Landloperij 

249 

L 

Landloper ter beschikking van de regering ge
steld om in een bedelaarsgesticht te worden 
opgesloten- Vereisten. 241 

Lastgeving 
Fout van de lasthebber begaan binnen de 
grenzen van de lastgeving - Fout waarvoor 
de lastgever aansprakelijk is - Fout voor de 
lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of 
overmacht. 328 

Lastgeving 
Advocaat belast met het doen betekenen aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
een vonnis houdende aanneming van een ont· 
kenning van vaderschap - Advocaat, Jastheb
ber van zijn client. 328 

Lening 
Lening van een geldsom -
- Bewij slast. 

Eis tot teruggave 
359 

Loon (bescherming, gelijkheid) 
Begrip - Nieuwjaarspremie. 

M 

Misdrijf 

272 

Bankbreuk en bed.-ieglijk onvermogen - Be
werking van het onvermogen - Aflopend 
misdrijf. 383 

Misdrijf 
Gemeenteverordening houdende verbod om, 
zonder toelating, reclameborden aan te bren
gen - Aflopend misdrijf. 393 

0 

Officier van gerechtelijke politie 
Territoriale bevoegdheid. 395 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Verdeling van aansprakelijkheid - Onaan
tastbare beoordeling. 1 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Noodzaak van een aanvullende 
onderzoeksmaatregel. 312 

Ondernemin~sraad en veiligheidscomite 
Ontslag van ~en personeelsafgevaardigde we
gens economische of technische redenen 
Begrip. 80 
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Onderzoek in strafzaken 

Huiszoeking na negen uur 's avonds en v66r 
vijf uur 's morgens - Toestemming van dege
ne die het werkelijke genot heeft van de 
plaats - Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter. 57 

Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking zonder rechterlijk bevel - Wa
ning betrokken door een echtpaar - Toe
stemming gegeven door de echtgenote - On
mogelijkheid voor de echtgenoot zijn toestem
ming te geven of te weigeren wegens zijn 
staat van dronkenschap Rechtsgeldige 
huiszoeking. 57 

Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking zonder rechterlijk bevel - Toe
stemming van degene die het werkelijke ge
not heeft van de plaats - Vorm van toestem
ming. 57 

Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking na negen uur 's avonds en v66r 
vijf uur 's morgens - Toestemming van dege
ne die het werkelijke genot heeft van de 
plaats - Vorm van toestemming. 57 

Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking zonder rechterlijk bevel - Toe
stemming van degene die het werkelijk genot 
heeft van de plaats - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter. 57 

Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking zonder rechterlijk bevel - Toe
stemming van degene die het werkelijke ge
not heeft van de plaats - Vorm van de toe
stemming. 142 

Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking zonder rechterlijk bevel - Wa
ning betrokken door een echtpaar - Toe
stemming door de vrouw gegeven terwijl haar 
man sliep - Regelmatige huiszoeking. 142 

Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking zonder rechterlijk bevel - Toe
stemming van degene die het werkelijke ge
not heeft van de plaats - Onaantastbare be
oordeling van de feitenrechter. 142 

Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking zonder rechterlijk bevel, v66r 
vijf uur 's morgens en na negen uur 's avonds 
- Heterdaad - Begrip. 235 

Onderzoek in strafzaken 
Officier van gerechtelijke politie 
riale bevoegdheid. 

Onderzoeksgerechten 

Territo-
395 

Verwijzing van een verdachte naar de correc
tionele rechtbank wegens een misdaad -
Correctionalisering van die misdaad - Aan
neming van verzachtende omstandigheden -
Opgave van die omstandigheden - Begrip. 91 

0nderzoeksgerechten 
Regeling van de rechtspleging - Strafuitslui-
tende verschoningsgrond Buitenvervol-
gingstelling. 14 7 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking tot verwijzing van een verdachte 
naar de correctionele rechtbank - Tweede 
beschikking tot verwijzing van die verdachte 
wegens hetzelfde feit - Onwettig. 156 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking van buitenvervolgingstelling 
Tweede beschikking waarbij verdachte we
gens hetzelfde feit naar de correctionele 
rechtbank wordt verwezen - Geen vaststel
ling van nieuwe bezwaren - Onwettig. 156 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking tot verwijzing naar de correctio
nele rechtbank - Niet onwettig wat de 
bevoegdheid betreft - Aanhangigmaking bij 
het vonnisgerecht - Beslissing waarvan de 
gevolgen blijven bestaan zolang ze niet door 
het Hof van Cassatie is vernietigd. 156 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking van de raadkamer waarbij een 
zaak aan de onderzoeksrechter wordt onttrok
ken op grond dat de verdachte van in art. 479 
Sv. vermelde hoedanigheid bezit - Aard van 
die beslissing. 230 

Onderzoeksgerechten 
Uitvoerbaarverklaring van een door een bui
tenlandse overheid verleend aanhoudingsbe
vel- Geen vonnis in de zin van art. 97 Gw. 

314 

Onderzoeksgerechten 
Regeling van de procedure - Bevoegdheid. 

344 

Onderzoeksgerechten 
Europees Verdrag rechten van de Mens, art. 
6.1 - Toepassingsgebied. 446 

Onderzoeksgerechten 
Regeling van de procedure - Arresten en be-
schikkingen - Redengeving Motiverings-
plicht - Grondslag. 446 

Onderzoeksgerechten 
Regeling van de procedure 
gingstelling - Redengeving. 

Onderzoeksgerechten 
Regeling van de procedure 
met gesloten deuren. 

Buitenvervol-
446 

Rechtspleging 
446 

Onteigening ten algemenen nutte 
Vergoeding - Verbod rekening te houden 
met de waardevermeerdering of -verminde
ring die voortvloeit uit de voorschriften van 
een streek-, gewest- of gemeentelijk plan van 
aanleg - Uitzondering. 7 
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Openbaar ministerie 

Beslissing van de procureur-generaal bij het 
hof van beroep dat geen vervolging wordt 
ingesteld ten laste van een persoon met een in 
art. 479 Sv. vermelde hoedanigheid - Aard 
van die beslissing. 230 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Vordering van ambtswe
ge - Voorziening in cassatie - Openbare or
de - Ontvankelijkheidsvereiste - Begrip. 

328 

Openbaar ministerie 
Strafzaken Aileen burgerlijke rechts
vordering aanhangig gemaakt bij het hof van 
beroep - Openbaar ministerie niet verplicht 
advies te geven. 338 

Openbare dienst 
Personeel - Toepassing van de arbeidsover
eenkomstenwetgeving. 377 

Overeenkomst 
Geldige overdracht van schuldvordering 
Betekening overeenkomstig art. 1690 B.W. 
binnen de bij art. 445 Kh. bepaalde tijd - In 
beginsel aan de boedel tegenwerpelijk. 369 

Overeenkomst 
Contractuele aansprakelijkheid 
schade. 

Overeenkomst 
Strafbeding - Begrip. 

Indirecte 
179 

404 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Mlnisterieel besluit van 14 oktober 1964 aan
gaande de administratieve en technische con
tractuele bepalingen die het algemeen lasten
kohier van de overeenkomsten van de Staat 
uitmaken, art. 16.B - Mogelijkheid voor de 
aannemer om de herziening van de overeen
komst te vragen. 76 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Ministerieel besluit van 14 oktober 1964 aan
gaande de administratieve en technische con
tractuele bepalingen die het algemeen lasten
kohier van de overeenkomsten van de Staat 
uitmaken, art. 16.B - Vraag tot prijsherzie
ning -Art. 1153 B.W. van toepassing. 76 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Ministerieel besluit van 14 oktober 1964 aan
gaande de administratieve en technische con
tractuele bepalingen die het algemeen lasten
kohier van de overeenkomsten van de Staat 
uitmaken, art. 16.B - Mogelijkheid voor de 
aannemer om herziening van de overeen
komst te vragen wanneer hij een belangrijk 
nadeel heeft geleden - Belangrijk nadeel -
Begrip. 76 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Termijn van zestig dagen voorgeschreven bij 
art. 16 M.B. van 14 okt. 1964 aangaande de ad· 
ministratieve en technische contractuele be
palingen die het algemeen lastenkohier van 
de overeenkomsten van de Staat uitmaken -
Berekening van de termijn. 162 

p 

Pand 
Inpandgeving van een handelszaak - Wet 
van 25 oktober 1919 - Persoon die dat recht 
kan verlenen. 174 

Pauliaanse rechtsvordering 
Handeling met bedrieglijke benadeling van 
de rechten van de schuldeiser - Schuldvorde· 
r!ng bestaande v66r de bestreden handeling 
- Begrip. 117 

R 

Raad van State 
Afdeling wetgeving - Dringende noodzake
lijkheid op grond waarvan de ministers over 
bepaalde ontwerpen aan de Raad van State, 
afdeling wetgeving, geen advies behoeven te 
vragen - Dringende noodzakelijkheid - Be· 
grip. 87 

Raad van State 
Afdeling wetgeving - Dringende noodzake
lijkheid op grond waarvan de ministers over 
bepaalde ontwerpen aan de Raad van State, 
afdeling wetgeving, geen advies behoeven te 
vragen - Beoordeling door de ministers 
Grenzen. 87 

Rechtbanken 
Openbaarheid van de terechtzittingen - Gw., 
art. 96 - Toepassingsgebied. 446 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Rechter die nalaat uit
spraak te doen over een vordering inzake ge
rechtelijke of compensatoire rente - Onwet
tige beslissing. 35 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordei:ing - Veroordeling 
wegens een ander misdrijf dan waarvoor de 
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beklaagde wordt vervolgd - Wettigheid 
Vereisten. 5 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Rechter in 
hoger beroep die de beklaagde veroordeelt 
wegens een ander misdrijf dan omschreven in 
de beschikking van verwijzing - Wettigheid 
- Vereisten. 200 

Rechtbanken 
Strafzaken - Vonnisgerecht - Verplichting 
voor de rechter aan het bij hem aanhangig ge
maakte feit zijn wette!ijke kwalificatie te ge
ven. 207 

Rechtbanken 
Strafzaken - Beslissirrg tot verwijzing naar 
de correctionele rechtbank - Aanhangig rna
ken van de zaak - Dagvaarding - Strekking. 

280 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en po!itieke rechten, art. 14.1 - Strafgerecht 
dat uitspraak doet over een zaak waarin een 
lid van het college als onderzoeksrechter is 
opgetreden of in het onderzoeksgerecht zit
ting heeft gehad. 25 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Strafgerecht dat uitspraak doet over 
een zaak waarin een lid van het college als on
derzoeksrechter is opgetreden of in het onder
zoeksgerecht zitting heeft gehad. 25 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, artt. 
5.3 en 6.1 - Redelijke termijn - In concreto 
te beoordelen begrip. 30 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, artt. 
5.3 en 6.1 - Redelijke termijn - Begrip met 
verschillende inhoud in die twee bepalingen. 

30 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Strafgerecht dat uitspraak doet over 
een zaak waarin een lid van het college in het 
onderzoeksgerecht zitting heeft gehad 
Onwettige beslissing. 90 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, art. 14.1 - Onpartijdige 
rechterlijke instantie - Strafgerecht dat uit
spraak doet over een zaak waarin een lid van 
het college in het onderzoeksgerecht zitting 
heeft gehad - Nietige veroordeling. 107 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Onpartijdige rechterlijke instantle -

1 
f:-

Strafgerecht dat uitspraak doet over een zaak 
waarin een lid van het college in het onder
zoeksgerecht zitting heeft gehad - Nietige 
veroordeling. 107 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6, 3, e- Schending- Begrip. 155 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Niet toepasselijk op het openbaar mi
nisterie. 202 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie - Begrip. 202 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens -
Art. 6.1 - Recht op een onpartijdige rechter
lijke instantie - Arbeidshof - Begrip. 229 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.3.d- Draagwijdte t.a.v. verzoek om aanvul
lende onderzoeksmaatregel. 280 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.3, d - Noodzaak van een aanvullende on
derzoeksmaatregel - Beoorde!ing van de fei
tenrechter. 312 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Internering gelast door een onderzoeks
gerecht dat uitspraak deed over de voorlopige 
hechtenis van de verdachte- Wettig. 313 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6 - Bepaling die geen verband houdt met de 
uitoefening van het recht van verdediging 
voor de onderzoeksgerechten die uitspraak 
doen over de uitvoerbaarverklaring van een 
door een buitenlandse rechterlijke overheid 
verleend aanhoudingsbevel. 314 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.4 - Recht om voorziening te vragen bij de 
rechter- Begrip. 314 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Onpartijdige rechter - Begrip. 332 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Redelijke termijn bedoeld in die bepa
ling - Toepassingsgebied van die bepaling. 

344 
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Rechten van de Mens 

Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Redelijke termijn bedoeld in die bepa
ling - Beoordeling van die termijn - Onder
zoeksgerecht - Geen bevoegdheid. 344 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Bepaling zonder verband met uitleve
ring. 349 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6 - Wettelijke verplichting voor de eiser om 
een gedinginleidend verzoekschrift op te rna
ken of te Iaten opmaken in een bepaalde taal, 
die hij niet kent - Gevolg. 426 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Veroordeling van de beklaagde - Ge
wettigde twijfel aangaande de onpartijdigheid 
van de rechter - Nietige veroordeling. 443 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Betwisting over burgerlijke rechten en 
verplichtingen - Begrip. 446 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Toepassingsgebied. 446 

Recht van verdediging 
Strafzaken- Verzoek om aanvullende onder
zoeksmaatregel - Weigering door de rechter. 

280 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Hof van assisen - Voorzitter 
die, met het oog op de organisatie van het ge
tuigenverhoor, v66r de behandeling van de 
zaak getuigen die tijdens het onderzoek wer
den gehoord, bij zich heeft geroepen en hun 
kennis heeft gegeven van de punten waarover 
hij hen wenste te ondervragen- Verhoor van 
die getuigen onder eed spijt verzet van de ver
dediging - Geen miskenning van het recht 
van verdediging - Voorwaarde. 332 

Rechterlijk gewijsde 
Jeugdbescherming - Minderjarige vervolgd 
wegens een als misdrijf omschreven feit -
Bes!issing van de jeugdrechtbank - Geen ge
zag van gewijsde jegens de afzonderlijk ver
volgde mededader of medep!ichtige. 85 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Beschikking of arrest 
van buitenvervolgingstelling - Ontbreken 
van voldoende bezwaren - Beslissing die 
geen gezag van rechterlijk gewijsde heeft ten 
aanz1en van de vordering die voor de burger
lijke rechter is gebracht door de partij die 
zich benadeeld acht. 446 

Rechterlijk gewijsde 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing van de strafrechter op de burger
lijke rechtsvordering - Grondslag en gren
zen van het rechterlijk gewijsde. 43 

Rechterlijk gewijsde 
Strafzaken - Hoger beroep van de beklaagde 
- Hoger beroep beperkt tot de civielrechte
lijke beschikkingen van het beroepen vonnis 
- Rechter in hager beroep gebonden door het 
rechterlijk gewijsde met betrekking tot de 
strafrechtelijke beschikkingen. 386 

Rechterlijke Macht 
Dringende noodzakelijkheid op grand waar
van de ministers over bepaalde ontwerpen 
aan de Raad van State, afdeling wetgeving, 
geen advies behoeven te vragen - Bevoegd
heid van de hoven en rechtbanken om na te 
gaan of het wettelijk begrip" dringende nood
zakelijkheid , niet is miskend. 87 

Rechterlijke organisatie 
Arrest van een hof van beroep dat mede is ge
wezen door een raadsheer die vroeger bij het 
uitoefenen van een ander rechterlijk ambt, 
van de zaak kennis heeft genomen - Nietig 
arrest. 70 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Strafgerecht dat uitspraak doet 
over een zaak waarin een lid van het college 
in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad 
- Onwettige beslissing. 90 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Strafgerecht dat uitspraak doet 
over een zaak waarin een lid van het college 
in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad 
- Nietige veroordeling. 107 

Rechterlijke organisatie 
Samenste!ling van het rechtscollege - Straf
zaken - Proces-verbaal van de terechtzitting 
zonder vermeiding van de samenstelling -
Proces-verbaal houdende vaststelling van de 
indiening van een nota - Samenstelling van 
het rechtscollege in die nota vermeld. 206 

Rechterlijke organisatie 
Samenstellir>~ van het rechtscollege - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering - Be
s!issing alvorens recht te doen - Latere be
slissing over de vordering zelf - Uitspraak 
met dezelfde rechters niet vereist. 214 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering - Be
slissing van heropening van de debatten over 
een onderwerp dat zij vaststelt - Latere be
slissing die *itspraak doet over de vordering 
zelf - Uitspraak met dezelfde rechters of met 
rechters voor wie de debatten volledig zijn 
heropend, vere1st. 214 
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Rechterlijke organisatie 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Rechtscollege dat in een nieuwe samenstel
ling beslist de behandeling van de zaak ab ini
tio te hervatten - Conclusie door partijen 
niet uitdrukkelijk hervat- Gevolgen. 214 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Straf
zaken - Indienen van conclusie - Verdaging 
naar een latere terechtzitting - Vonnis uitge
sproken door een anders samengestelde 
rechtbank - Gevolg. 306 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Internering gelast door een on
derzoeksgerecht dat uitspraak deed over de 
voorlopige hechtenis van de verdachte- Wet
tig. 313 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Straf
zaken - Vonnis van de correctionele recht
bank zitting houdende in hager beroep -
Vonnis waarover mede werd beraadslaagd 
door een rechter die vroeger van de zaak ken
nis heeft genomen als voorzitter van de raad
kamer die de verdachte naar de politierecht
bank heeft verwezen - Nietig vonnis. 435 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Arrest 
van het arbeidshof over een geschil tussen 
een werkgever en een werkenmer - Onpar
tijdige rechterlijke instantie in de zin van art. 
6 Europees Verdrag Rechten van de Mens -
Begrip. 229 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Be grip. 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Be grip. 

162 

219 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Belastingzaken - Veroordeling in de kosten 
- Begrip. 228 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
wegens overtreding van art. 10.1.1" Wegver
keersreglement - Redengeving. 330 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Veroordeling wegens bedrieg
lijke bankbreuk - Opgave van art. 489 Sw. en 
niet van art. 577 Kh. - Beslissing niet met re
denen omkleed. 388 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Vaststelling dat de door de eer
ste rechter uitgesproken straf ontoereikend is 
- Geen conclusie - Beslissing regelmatig 
met redenen omkleed. 441 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Geen conclusie - In pleidooi 
ontwikkelde middelen - Geen verplichting 
voor de feitenrechter erop te antwoorden. 441 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Conclusie voor de eerste 
rechter - Hervat voor de appelrechter - Ap
pelrechter verplicht erop te antwoorden. 130 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beschouwing waaruit de con
clusienemer geen rechtsgevolg afleidt -
Geen verplichting voor de rechter erop te ant
woorden. 3 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
- Verweer van de beklaagde onbeantwoord 
- Beslissing niet met redenen omkleed. 390 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Rege
ling van de procedure - Buitenvervolging
stelling. 446 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Rege
ling van de procedure - Arresten en beschik
kingen- Motiveringsplicht- Grondslag 446 

Regeling van rechtsgebied 
Verzet tegen een arrest van het Hof, uit
spraak doende over een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied - Staat niet open voor de 
partij die het verzoek heeft ingediend. 453 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Begrip. 

Regeling van rechtsgebied 

93 

Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
waarbij een verdachte naar de correctionele 
rechtbank wordt verwezen wegens misdaden 
en wanbedrijven - Geen opgave van verzach
tende omstandigheden voor de misdaden -
Beslissing van het vonnisgerecht dat de mis
drijven samenhangend zijn en dat het onbe
voegd is voor de zaak in haar geheel - Beslis
singen in kracht van gewijsde - Regeling van 
rechtsgebied - Beslissing van onbevoegdver
klaring verantwoord lijkend - Vernietiging 
van de beschikking- Verwijzing naar de ka
mer van inbeschuldigingstelling. 91 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking tot verwlJZmg 
naar de correctionele rechtbank wegens een 
misdaad, zonder opgave van verzachtende 
omstandigheden, en wegens een wanbedrijf 
- Onbevoegdverklaring van de correctionele 
rechtbank- Vernietiging van de beschikking 
- Verwijzing naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling 24(' 
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Regeling van rechtsgebied 

Strafzaken - Beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank - Vonnis 
waarbij die rechtbank zich onbevoegd ver
klaart omdat de beklaagde door het militair 
gerecht moest worden berecht- Vernietiging 
van de beschikking - Verwijzing naar de 
krijgsauditeur. 343 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van buitenvervol
gingstelling - Tweede beschikking waarbij 
de verdachte wegens hetzelfde feit en zonder 
vaststelling van nieuwe bezwaren naar de cor
rectionele rechtbank wordt verwezen - Hof 
van beroep dat zich op die grond niet bevoegd 
verklaart - Vernietiging van de tweede be
schikking en van het arrest van het hof van 
beroep - Verwijzing naar de kamer van inbe
schuldigingstelling. 156 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking tot verwijzing van 
een verdachte naar de correctionele recht
bank wegens een wanbedrijf - Tweede be
schikking tot verwijzing wegens hetzelfde, als 
misdaad omschreven feit - Hof van beroep 
dat zich onbevoegd verklaarc - Vernietiging 
van beide beschikkingen - Verwijzing naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling. 156 

s 

Schip, scheepvaart 
Vervoer over zee - Cognossement - Afleve
ring van koopwaar volgens een « delivery or
der » - Rechten en verplichtingen van de ver
voerder en de ontvanger. 120 

Slagen en verwondingen, doden 
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen 
- Fout - Begrip. 96 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Bijdragen 
goeding niet uitbetaald. 

Sociale zekerheid 

Opzeggingsver-
53 

Werknemers - Bijdragen - Loon - Vergoe
ding voor reis- en telefoonkosten. 182 

Sociale zekerheid 
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, art. 
30bis, § 2 - Registratie als aannemer - Re
gistratiecommissies - Aard. 417 

Sociale zekerheid 
Soc1ale-Zekerheldswet Werknemers 1969, art. 
30bls, § 2 - Registratle als aannemer - Re-

gistratiecommissies - Vonnis van een recht
bank van eerste aanleg betreffende het ver
haal tegen een beslissing van een registratie
commissie - Vonnis waartegen hoger beroep 
openstaat. 417 

Spoorwegvervoer 
Internationaal goederenvervoer - C.I.M.-Ver
drag - Aansprakelijkheid van de spoorweg 
- Personen bevoegd om schadevergoeding te 
vorderen. 267 

Stedebouw 
Wet 29 maart 1962 - Streekplannen - Ge
westplannen - Gemeenteplannen - Rangor
de van de plannen - Gevolg. 37 

Stedebouw 
Art. 31, Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw - Onteigening - Vergoeding - Ver
bod rekening te houden met de waardever
meerdering of -vermindering die voortvloeit 
uit de voorschriften van een streek-, gewest
of gemeentelijk plan van aanleg- Vereisten. 

7 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 
65 - Vordering van de bevoegde administra
tieve overheid om de plaats in de vorige staat 
te herstellen - Wijze waarop die vordering 
wordt ingesteld. 154 

Stedebouw 
Uitvoering van een werk zonder bouwvergun
ning - Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw, art. 65, § 1, letter c - Veroordeling tot 
betaling van een geldsom gelijk aan het ge
heel of dee! van de meerwaarde - Geen toe
kenning van moratoire interesten. 193 

Stedebou"f 
Wet Ruim}elijke Ordening en Stedebouw, art. 
44, § 1, 1 - Bouwen of een grond gebruiken 
voor het plaatsen van een of meer vaste in
richtingen - Begrip. 135 

Straf 
Bepaling van de strafmaat - Onaantastbare 
beoordeling hinnen de bij de wet gestelde per
ken. 441 

Straf 
Verbeurdverklaring - Geen vaststelling dat 
aan de wettelijke vereisten is voldaan - Be
slissing niet met redenen omkleed. 63 

Strafvordering 
Voorrecht van rechtsmacht - Beslissing van 
de procureur-generaal dat geen vervolging 
wordt ingesteld ten laste van een persoon met 
voorrecht van rechtsmacht en, wegens samen
hang, ten laste van andere personen - Draag
wijdte van die beslissing. 230 
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Strafvordering 

Voorrecht van rechtsmacht 
de strafvordering. 

Strafvordering 

- Instellen van 
230 

Voorrecht van rechtsmacht- Samenhang. 
230 

T 

Taalgebruik 
Strafzaken - Taalwet Gerechtszaken, art. 12 
- Daad van vervolging of van onderzoek -
Begrip. 63 

Taalgebruik 
Gerechtszaken - Strafzaken - Politierecht
bank te Brussel - Dagvaarding - Taal. 385 

Taalgebruik 
Gerechtszaken - Verzoekschrift tot inleiding 
van het geding voor de arbeidsrechtbank -
Verzoekschrift dee! van de procedure, in de 
zin van de Taalwet Gerechtszaken. 426 

Taalgebruik 
Gerechtszaken - Arbeidsrechtbank te Brus
sel geadieerd door een verzekerde wonende in 
een gemeente van het administratief arron
dissement Halle-Vilvoorde, met een geschil 
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering. 426 

Taalgebruik 
Strafzaken - Cassatieberoep - Memorie ge
steld in een andere taal dan die van de bestre
den beslissingen- Nietigheid. 155 

u 

Uitlevering 
Raadkamer Uitvoerbaarverklaring van 
aanhoudingsbevel met het oog op uitlevering 
- Betekeningsexploot - Vereiste vermeldin
gen. 314 

Uitlevering 
Uitvoerbaarverklaring van een door een bui
tenlandse overheid verleend aanhoudingsbe
vel - Geen vonnis in de zin van art. 97 Gw. 

314 

_ Uitlevering 
Vreemdeling in hechtenis op grond van een 
buitenlands bevel tot aanhouding, dat uitvoer
baar verklaard en aan de betrokkene bete
kend is - Belgische rechtscolleges niet be
voegd om invrijheidstelling te bevelen. 349 

Uitlevering 
Beschikking van uitvoerbaarverklaring -
Hoger beroep - Wetboek van Strafvordering, 
art. 203, § 3 - Bepaling zonder verband met 
het hoger beroep tegen die beschikking. 349 

Uitlevering 
Vreemdeling voorlopig aangehouden met het 
oog op uitlevering - Hoger beroep tegen de 
beschikking waarbij het verzoek tot voorlopi
ge invrijheidstelling wordt verworpen - Door 
de buitenlandse rechterlijke overheid ver
leend bevel tot aanhouding uitvoerbaar ver
klaard - Hoger beroep zonder reden van be
staan. 349 

Uitlevering 
Beschikking van 
Aard. 

uitvoerbaarverklaring -
349 

Uitlevering 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.1- Geen toepassing. 349 

Uitlevering 
Uitleveringswet, art. 5, tweede lid - Verplich
ting om binnen drie weken, te rekenen van 
zijn aanhouding, aan de vreemdeling medede
ling te doen van het buitenlands bevel tot aan
houding - Draagwijdte. 351 

v 

Vals getuigenis 
Vals getuigenis in correctionele zaken voor 
het vonnisgerecht - Bestaan van het misdrijf 
-~~~ ~ 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Jaarrekening van vennootschap- Begrip. 

390 

Vaststelling van de identiteit van een 
vroeger veroordeelde 
Wetboek van Strafvordering, art. 518 - Vor
dering tot vaststelling van de identiteit - Be
lang - Begrip. 336 

Verhaal op de rechter 
Ambt..,lijke medewerking van een 
bij het Hof van Cassatie vereist. 

advocaat 
305 
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Verjaring 

Strafzaken - Strafvot,derinK -- Veroordeling 
- ::\lisdrijf gepleegd tussen twee data, zonder 
,.e,.·cluidelijking - Onmogelijkheid voor het 
Hof na te gaan of .de strafvordering al dan 
niet was \:erjaard - Vernietiging met verwij
zing. 56 

Verjaring 
. Burgerlijke rechtsvordering volgende uit een 
misdrijf- Termijn. 96 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Gecontraven
ti\)naliseerd wanbeddjf of overtreding van het 
Wegverkeersreglement - Termijn. 213 

Verjaring ': 
· Stridzakim - ·strafvordering - Overtreding 

van het Wegverkeersreglement- Termijn. 
.· W2 

Verja.ring 
Strafzaken - Gemeenteverordening houclen
de verood om, zonder toelating, reclamebor
den ailrt"te btengen- Aflopend misdrijf. 393 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
- l\1isdrijf gepleegd tussen twee bepaalde da
ta, zonder nadere bepaling van tijd - Onmo
gelijkheid voor het Hof na te gaan of de straf
vordering aldan niet was verjaard. 393 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Overtredlng 
van ·het Wegverkeersreglement- Termijn. 

395 

Verjaring 
Strafzaken - Kantschrift van het parket bij 
de politierechtbank aan de procureur des Ko
nings van het arrondissement - Geen stui
ting van de verjaring van de strafvordering. 

392 

VerWijzing na cassatie 
. Strafzaken - Vermetiging van de beslissmg 

op de strafvordering wegens verval van die 
rechtsvordermg - Kosten van die vordermg 
ten laste van de Staat - Cassat1e zonder ver
WIJzmg. 213 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering wegens ve1val - Kosten 
van die rechtsvorclering ten laste ,·an de Sta<tt 
- Vernietiging zonder verwijzing. · 392 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde ve1·denking 
- Vereisten - Eerlijke behandeling Yan de 
zaak met de vereiste sereniteit. 408 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Vordering gericht tegen een lid van het 
openbaar ministerie, een curator of een des
kundige - Vordering niet ontvankelijk. · 410 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Eerste vordering niet ontvankelijk ver
klaard - Nieuwe vordering op dezelfde feiten 
gegrond - V6rdering niet ontvankelijk. 410 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking 
- Vereisten - Feiten waaruit geen gewettig
de verdenking kan ontstaan t.a.v. het gehele 
rechtscollege. 410 

Verzekering 
Wet 24 dec. 1968 tot voorlopige uitbreiding 
van de bevoegdheid van het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds - Terugwerking. 

291 

Verzekering 
Landverzekering - Vrijstelling van de verze
keraar - Grove fout - Begrip. 406 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, art. 2, § 1, 
tweede lid - Verplichting tot het sluiten van 
de verzekering - Verplichting ten laste van 
de eigenaar van het voertuig - Draagwijdte. 

203 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Eigen recht van de be
nadeelde tegen de verzekeraar - Voorwaarde 
- Schorsing van de verzekeringsovereen
komst v66r het schadegeval - Gevolg t.a.v. de 
directe rechtsvordering van de bij 'l'1et ongeval 
benadeelde persoon tegen de veriekeraar 436 

Verz~t 
Burg~r!ijke zaken - Geen verp!ichtmg voor 
de e111er m verzet een reden op te geven waar
om hlJ met 1s verschenen voor de rechter die 
het verstekvonms heeft gewezen. 74 

Verzet 
Strafzaken - Doe!. 340 
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Verzet 
Strafzaken - Veroordeling bij verstek - Ver
zet - Verzwaring van de bij verstek uitge
sproken straf- Onwettige verzwaring. 340 

Verzet 
Strafzaken - Verzet tegen een arrest van bet 
Hof, ui tspraak doende over een verzoek tot re
geling van rechtsgebied - Staat niet open 
voor de partij die het verzoek heeft ingediend. 

453 

Vonnissen en arresten 
Directe gemeentebelastingen - Beslissing 
van de bestendige deputatie - Niet onderte
kende beslissing - Nietigheid. 37 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Verplicbting voor de 
rechter om de heropening van de debatten te 
bevelen alvorens een vordering af te wijzen 
op grond van een exceptie die de partijen voor 
hem niet hebben aangevoerd. 74 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - lnterpretatief vonnis of 
arrest - Interpretatie - Begrip. 325 

Vonnissen en arresten 
Arrest van het Hof - Strafzaken - Arrest 
waarin uitspraak wordt gedaan op een voor
ziening in cassatie van het openbaar ministe
rie - Vertraging in de overzending van het 
dossier - Wetsschending te wijten aan de ei
ser - Gevolg t.a.v. de toetsing van eisers me
marie door bet Hof. 87 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Ondervraging van de beklaagde 
- Verdaging van de zaak voor verdere behan
deling - Vordering van het openbaar minis
terie, buiten de aanwezigheid van de beklaag
de - Verstekbeslissing. 107 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beroepen vonnis nietig - Nie
tigheid in de beslissing van de appelrechter 
overgenomen door gedeeltelijke bevestiging 
van dat vonnis op grond van gegevens uit het 
dossier. 107 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Correctionele rechtbank - Pro
ces-verbaal van een terechtzitting tijdens wel
ke de zaak is behandeld, niet voorzien van de 
bandtekening van de voorzitter - Vonnis 
waarm aile vereiste vaststellingen voorkomen 
ten blijke van de regelmatigheid van de proce
dure - Vonms met metig. 149 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Verstekvonms - Vonnis niet 
aan de beklaagde m persoon betekend - Ge
w~ 1~ 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Samenstelling van bet rechts
college - Proces-verbaal van de terechtzit
ting zonder vermelding van de samenstelling 
- Proces-verbaal houdende vaststelling van 
de indiening van een nota - Samenstelling 
van het rechtscollege in die nota vermeld. 206 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecbt
zitting - Keerzijde niet ondertekend en niet 
vernietigd - Gevolg. 310 

Vonnissen en arresten 
Art. 78 Sv. - Niet goedgekeurde doorhaling 
en overschrijving - Toepassingsgebied. 332 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beslissing van de correctionele 
rechtbank zitting houdende in hoger beroep 
- Vonnis waarover mede werd beraadslaagd 
door een rechter die vroeger van de zaak ken
nis heeft genomen als voorzitter van de raad
kamer die de verdachte naar de politierecht
bank heeft verwezen - Nietig vonnis. 435 

Vonnissen en arresten 
Uitspraak in openbare terechtzitting 
art. 97 - Toepassingsgebied. 

Vonnissen en arresten 

Gw., 
446 

Stra£zaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Niet goedgekeurde doorhalingen -
Doorhalingen zonder verband met de inacht
neming van substantiele vormvoorschriften 
- Geen nietigheid. 338 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Aileen burgerlijke rechtsvorde
ring aanhangig gemaakt bij het hof van be
roep - Openbaar ministerie niet verplicht ad
vies te geven. 338 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding door een onderzoeks
rechter verleend, onmiddellijk nadat een an
dere onderzoeksrecbter, die een eerste bevel 
tot aanhouding had verleend, van het onder
zoek was outlast - Toepasselijke regels. 198 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding 
Wet Voorlopige Hechtenis, artt. 2 en 4 - Re
dengeving. 20 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding -
Wet Voorlopige Hecbtenis, art. 4 - Redenge
ving. 21 

Voorlopige hechtenis 
Voorziening in cassatie - Termijn - Strafza
ken - Arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, gewezen na afloop van een 
kracbtens art. 484 Sv. ingesteld onderzoek -
Verklaring van onbevoegdheid om uitspraak 

I 
.I 
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te doen over de voorlopige hechtenis Niet 
ontvankelijke voorziening. 247 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Conclusie 
van de verdachte - Verplichting te antwoor
den op de conclusie - Begrip. 110 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die de open
bare veiligheid raken - Begrip. 110 

Voorlopige hechtenis 
Onderzoeksgerecht dat uitspraak doet inzake 
voorlopige hechtenis - Geen verplichting om 
in de beslissing melding te maken van de door 
de verdachte neergelegde conclusie. 114 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet 20 april 
1874, art. 5- Redengeving. 114 

Voorlopige hechtenis 
Verzoekschrift tot invrijheidstelling 
zing - Redengeving. 

Voorlopige hechtenis 

- Afwij-
246 

Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5, derde lid -
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Terbeschikkingstelling van het dossier gedu
rende twee dagen ter inzage van de raadsman 
van de verdachte - Niet-naleving van die 
vorm - Sanctie. 286 

Voorrechten en hypotheken 
Gerechtskosten - Honoraria van een curator 
in een onbeheerde nalatenschap - Bevoor
rechte gerechtskosten - Vereisten. 166 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Directe gemeentebelastingen 
Voorziening tegen een beslissing van de be
stendige deputatie - Betekening van de ver
klaring van voorziening - Betekening over
gelegd in de vorm van een gewone fotokopie 
- Niet ontvankelijke voorziening. 13 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen bevoegd om 
cassatieberoep in te stellen - Vrijwillig tus
sengekomen partij - Veroordeling van een 
partij die een vordering tot vrijwaring kan in
stellen. 270 

Voorziening in cassatie 
Personen tegen wie cassatieberoep kan wor
den ingesteld - Burgerlijke zaken - Veroor
deling van de eiser ten voordele van een ver
weerder- Voorziening van de eiser tegen die 
verweerder - Veroordeling bekritiseerd in 
een enkel middel en niet in de andere - Niet
ontvankelijkheid van die andere middelen -
Gevolg wat de ontvankelijkheid van de voor
ziening betreft. 323 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien - Burgerlijke zaken - Voorziening van 
het openbaar ministerie Ontvankelijkheid 
- Vereiste. 328 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Vorm - Termijn - 1\le
morie van antwoord. 249 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Middel van niet-ontvankelijkheid 
Burgerlijke zaken - Middel van niet-ontvan
kelijkheid, ambtshalve onderzocht door het 
Hof van Cassatie - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1097, derde lid. 300 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar 
voor cassatieberoep - Beslissing betreffende 
de omstandigheden en de interpretatie van 
een gedingbeslissende eed - Ontvankelijk
heid. 459 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Beslissingen 
voor cassatieberoep - Begrip. 

Voorziening in cassatie 

vatbaar 
459 

Termijn - Strafzaken - Veroordeling bij 
verstek - Voorziening door de beklaagde 
ingesteld tijdens de gewone verzettermijn -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 57 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling waarbij on
gegrond wordt verklaard het hoger beroep te
gen een beslissing van de onderzoeksrechter 
die een verzoek om vrijgave van een in beslag 
genomen voorwerp afwijst - Geen bevoegd
heidsgeschil - Voorziening v66r de eindbe
slissing - Niet-ontvankelijkheid. 62 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling dat niet ont
vankelijk verklaart het hoger beroep van de 
verdachte tegen de beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank en zijn ver
zoek om invrijheidstelling verwerpt - Geen 
geschil inzake bevoegdheid - Voorziening 
v66r de eindbeslissing - Niet-ontvankelijk
heid. 218 

Voorziening in cassatie 
Termij~ - Strafzaken - Voorrecht van 
rechtsrnacht - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij wordt aangeno
men dat er verzachtende omstandigheden 
aanwezig zijn en aan de procureur-generaal 
de zorg wordt overgelaten te handelen als 
naar recht. 244 
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Termijn - Strafzaken - Arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling, gewezen na 
afloop van een krachtens art. 484 Sv. ingesteld 
onderzoek - Verklaring van onbevoegdheid 
om uitspraak te doen over de voorlopige hech
tenis - Niet ontvankelijk. 24 7 

Voorziening in cassatic 
Termijn - Strafzaken - Arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling dat het ver
zet van de verdachte tegen een beschikking 
tot verwijzing naar de correctionele recht
bank niet ontvankelijk verklaart - Arrest dat 
geen uitspraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid van de onderzoeksgerf'chten -
Voorziening van de verdachte v66r de eindbe
slissing - Niet ontvankelijke voorziening. 399 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling waarbij het 
hoger beroep van de beklaagde tegen een be
schikking tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank niet ontvankelijk wordt verklaard 
- Geen uitspraak over een geschil inzake 
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten -
cassatieberoep van de beklaagde v66r de 
eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 452 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest van buiten
vervolgingstelling - Voorziening van de bur
gerlijke partij. 110 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Jeugdbescherming 
Ontzetting uit de ouderlijke macht- Voorzie
ning van de ontzette persoon. 341 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van de 
vrijwillig tussengekomen partij - Geen bete-
kening van de voorziening Niet ontvanke-
lijke voorziening. 242 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van de 
vrijwillig tussengekomen partij - Memorie 
ingediend ter griffie van het Hof van Cassatie 
- Noodzakelijke medewerking van een advo
caat bij het Hof van Cassatie. 242 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Openbaar ministerie, 
eisende partij - Vertraging in de overzen
ding van het dossier - Wetsschending te wij
ten aan de eiser - Gevolg t.a.v. de toetsing 
van eisers memorie door het Hof. 87 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - Memorie ingediend 
door een advocaat gevestigd in een andere 
Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen 
zonder de vereiste samenwerking met een ad-

vocaat die bij het Hof praktijk uitoefent of 
daartoe bevoegd is - 1\Iemorie waarop het 
Hof geen acht vermag te slaan. 148 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Vorm - 1\Iemorie - 1\Iemorie 
gesteld in een andere taal dan die van de be
streden beslissing - Nietigheid. 155 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Indiening van een me
marie - Termijn - Berekening. 235 

Voorziening in cassatie 
Grond van niet-ontvankelijkheid - Strafza
ken - Burgerlijke rechtsvordering - Enig 
middel niet ontvankelijk - Geen invloed op 
de ontvankelijkheid van de voorziening. 289 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Voorziening tegen een beslis
sing waarbij een verzet ongedaan wordt ver-
klaard, wegens niet-verschijning Draag-
wijdte van de voorziening. 238 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -
Strafzaken - Dagvaarding, op verzoek van de 
procureur-generaal bij het hof van beroep, 
van een verdachte met voorrecht van rechts
macht - Proceshandeling waartegen geen 
cassatieberoep kan worden ingesteld. 245 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Beschikking van de 
raadkamer niet vatbaar voor verzet van de 
verdachte en waarbij deze als gedetineerde 
naar de correctionele rechtbank wordt verwe
zen - Voorziening v66r de eindbeslissing -
Niet ontvankelijke voorziening. 399 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstelling die 
niet ontvankelijk verklaart het hager beroep 
van een verdachte tegen de beschikking van 
de raadkamer, waarbij wordt bevolen dat de 
stukken aan de procureur-generaal zullen 
worden toegestuurd en een beschikking tot 
gevangenneming wordt gegeven - Voorzie
ning in cassatie niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang. 344 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Afstand 
afstand - Gevolgen. 

Vordering in rechte 

Intrekking van de 
26 

Kart geding - Belang - Begrip. 249 
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Waters 
Grondwaterwinning Aansprakelijkheid 
van de exploitant en van de opdrachtgever 
van openbare en private werken Vergoe-
dingsplicht - Draagwijdte. 98 

Waters 
Art. 1 wet van 10 juni 1977 houdende regeling 
van de schadeloosstelling voor schade veroor
zaakt door het winnen en pompen van grand
water - Schade bovengronds toegebracht 
aan onroerende goederen - Begrip. 360 

Wegverkeer 
Verval van het recht tot sturen- Verval voor
goed uitgesproken wegens lichamelijke onge
schiktheid - Vereiste vaststellingen. 403 

Wegverkeer 
Bewijs van de overtreding - Proces-verbaal 
- Afschrift niet gezonden aan de overtreder 
binnen de termijn van acht dagen te rekenen 
van de datum van de vaststelling van het mis
drijf - Gevolg. 239 

Wegverkeer 
Veroordeling wegens overtreding van art. 
10.1.1" Wegverkeersreglement Redenge-
ving. 330 

Wegverkeer 
Voorrang - Verplichting om voorrang te ver
lenen - Begrip. 191 

Wegverkeer 
Voorrang - Voorranghebbende bestuurder -
Onvoorzienbare gedraging - Be grip. 191 

Wegverkeer 
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, art. 2, § 1, 
tweede lid - Verplichting tot het sluiten van 
de verzekering - Verplichting ten laste van 
de eigenaar van het voertuig - Draagwijdte. 

203 

Wegverkeer 
Technische eisen waaraan de auto's en hun 
aanhangwagens moeten voldoen - Tech
nische controle - Schouwingsbewijs - K.B. 
van 15 maart 1968, art. 24, § 1, eerste lid -
Personen op wie die wetsbepaling toepasse
lijk Is. 203 

Werkloosheid 
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Behoud van de hoedanigheid - Onderbre
king van de uitkeringen - Verblijf in een an
dere Lid-Staat. 379 

22-

Wetten, decreten, besluiten 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Art. 70, 
§ 2, zesde lid, Z.I.V.-wet 9 aug. 1963 - Verze
keringsinstelling - Eigen recht tegen het Ge
meenschappelijk lVIotorwaarborgfonds 
Fonds bedoeld in art. 15 W.A.lVI.-wet 1 juli 
1956 - Opheffing van dat art. 15 - Gevolg. 82 

Wetten, decreten, besluiten 
Wijziging van de bevoegdheidsregels - Straf
zaken - Nieuwe wet onmiddellijk toepasse
lijk op de hangende gedingen - Grenzen. 207 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Strafzaken - Dieren
voeders - Hoedanigheden waaraan de grond
stoffen bestemd voor dierlijke voeding moe
ten voldoen - Bedrog nopens de hoofdzake
lijke hoedanigheden - Hoofdzakelijke hoeda
nigheid Jpepaald bij K.B. 12 juli 1972 ·- Hoofd
zakelijk~ hoedanigheid niet meer vermeld in 
het K.B. 13 november 1981 dat het K.B. 12 juli 
1972 heeft opgeheven - Uitspraak na de in
werkingtreding van het K.B. 13 november 
1981 - Bedrog blijft strafbaar. 279 

Wetten, decreten, besluiten 
Wet 24 dec. 1968 tot voorlopige uitbreiding 
van de bevoegdheid van het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds - Terugwerking. 

291 

Wetten, decreten, besluiten 
Inkomstenbelastingen - Art. 4 K.B. nr. 23 
van 23 mei 1967, dat art. 263 W.I.B. vervangt 
en waarbij een buitengewone aanslagtermijn 
wordt vastgesteld - Bepaling niet conform de 
machtigingswet. 362 

Wetten, decreten, besluiten 
Dringende noodzakelijkheid op grond waar
van de bevoegde minister aan de Raad van 
State, afdeling wetgeving, geen advies behoef
de te vragen over het ontwerp van het K.B. 
van 17 nov. 1971 houdende vaststelling van 
het tarief voor het vervoer van goederen over 
de weg tegen vergoeding tussen Belgie en 
Frankrijk - Dringende noodzakelijkheid 
Begrip. 87 

z 

Zegel (Met bet Zegel Gelijkgestelde Tak
sen) 
Regeling van de aanplakking - Wetboek der 
met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, 
eerste lid - Begrip. 284 
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Zegel (Met het Zegel Gelijkgestelde Tak
sen) 
Hegeling 1·an de aanplukking - 1\'etboek der 
met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, art. 200, 
eerste l1d - K.B. I maurt 19GO, art. I, 3" -
" :\:a I Januari 1959 1·oor bet 1·erkeer openge
stelde of open te stellen rijkswegen " - Be
~~ ~ 

Zegel (Met het Zegel Gelijkgestelde Tak
sen) 
Regelin.t.: n1n de aanplukk1ng - \\'etboek der 
met hct Zcgcl Gelijkgcstelde Tuksen, art. 200, 
ecrstc lid - (( Bcpualde pluatsPn )1 - Begrip. 

28-:1 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
.-\rt. 70, § 2, zesde lid, Z.I.\".-wet 9 aug. 19G3 -
\~erzekenngsinstelling - Eigen recht tegen 
bet Gemeenschappelijk :llotmwaarborgfonds 
- Fonds bedoeld in art. 15 \r . .-\.:11.-\\·et 1 Juli 
195G - Opbeffing 1·an dat art. 15 - Ge1·olg. 82 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
AlgeJnene begrippen - G0rechtclijke lllt('!'t'H 

- Yeroordeling \·an de RJ.lk~cllen.st \·nor Zick· 
te- en In\·alidJteJts\·erzekenng tot betaling 
n1n n1onnou·e Interest - On\\'ettJ.~e n.~ruorde

ling. ~:30 
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