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Nr. 420 

3" KAMER - 3 maart 1986 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID - TWEE VORDERINGEN, 
NL. EEN HOOFDVORDERING TEGEN EEN PAR
TIJ EN EEN SUBSIDIAIRE VORDERING TEGEN 
EEN ANDERE PARTIJ- BESLISSING WAARBIJ 
ENKEL DE SUBSIDIAIRE VORDERING GE
GROND IS VERKLAARD- MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE VOORZIE
NING DOOR DE VERWEERDER OP DE HOOFD
VORDERING OPGEWORPEN EN AFGELEID UIT 
HET GEBREK AAN BELANG - BELANG - BE
GRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL - VERPLICHTING 
VOOR DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKE
RAAR DE VERZEKERINGSINSTELLING TE VER
WITTIGEN - GETROFFENE WEGENS EEN EER
STE ONGEVAL VERGOED DOOR DE ARBEIDS
ONGEVALLENVERZEKERAAR - GEEN VER
PLICHTING OM DE VERZEKERINGSINSTEL
LING DIE DE GETROFFENE VERGOEDT WE
GENS DE GEVOLGEN VAN EEN LATER GE
WOON ONGEVAL, DAT MET HET EERSTE ON
GEVAL GEEN VERBAND HOUDT, ERVAN TE 
VERWITTIGEN DAT DE BIJ HET ARBEIDSON
GEVAL AAN DE GETROFFENE TOEGEKENDE 
ONGESCHIKTHEIDSGRAAD IS GEWIJZIGD. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - PER
SONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - BURGERLIJKE ZAKEN - GEEN 
GEDING GEVOERD VOOR DE FEITENRECHTER 
TUSSEN DE ElSER EN DE VERWEERDER, EN 
GEEN VEROORDELING TEN LASTE VAN DE 
ENE PARTIJ UITGESPROKEN TEN VOORDELE 
VAN DE ANDERE- OPROEPING VAN HET HOF 
ALLEEN TOT BINDENDVERKLARING - NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

VERGOEDINGEN WEGENS ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID - BESLISSING NAAR RECHT 
VERANTWOORD. 

1o Wanneer een partij twee vorderingen 
heeft ingesteld, nl. een hoofdvordering 
tegen een verweerder en een subsidiai
re vordering tegen een tweede ver
weerder, en alleen de tweede vorde
ring gegrond is verklaard, is de voor
ziening tegen de beslissing op de 
hoofdvordering niet van belang ant
bloat als de tweede vordering een be
perkter voorwerp en een andere oor
zaak had dan de hoofdvordering. 

2° De arbeidsongevallenverzekeraar die 
de getroffene van een arbeidsongeval 
vergoedt, is niet verplicht de verzeke
ringinstelling die ten gunste van de ge
troffene uitkeringen betaalt wegens 
een later, gewoon ongeval, dat met het 
eerste geen verband houdt, ervan te 
verwittigen dat de aan de getroffene 
uit hoofde van het arbeidsongeval toe
gekende ongeschiktheidsgraad na con
solidatie was gewijzigd. (Art. 63, § 2, 
derde en vierde lid, Arbeidsongevallen
wet.) 

3° Niet ontvankelijk is de voorziening te
gen een verweerder wanneer bij ge
brek aan een conclusie geen geding is 
gevoerd tussen de eiser en de verweer
der, ten laste van een partij geen ver
oordeling is uitgesproken ten gunste 
van de andere partij en de verweerder 
·enkel is gedagvaard tot bindendverkla
ring van het arrest (1). 

4° Wanneer de rechter oordeelt dat de 
arbeidsongeschiktheid van een recht
hebbende op ongeschiktheidsvergoe
dingen, zowel in de zin van de Ar
beidsongevallenwet als van de Z.I. V.
wet, volledig te wijten is aan een 
arbeidsongeval en als dusdanig wordt 
vergoed, terwijl een tweede ongeval 

4° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE- dat hem is overkomen en dat met het 
eerste geen verband houdt, te gener 

KERING - VERGOEDINGEN WEGENS AR- tijd, ook niet gedeeltelijk, een verlies 
BEIDSONGESCHIKTHEID- ARBEIDSONGEVAL van zijn vermogen tot verdienen van 
- GETROFFENE DOOR DE ARBEIDSONGEVAL- meer dan 60 pet. ten gevolge heeft ge-
LENVERZEKERAAR VERGOED WEGENS TIJDE- had, beslist hij wettig dat de getroffe-
LlJKE VOLLEDIGE ONGESCHIKTHEID ne geen recht heeft op vergoedingen 
TWEEDE ONGEVAL- ARREST WAARIN IS BE- wegens arbeidsongeschiktheid ten las-
SLlST DAT DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID, IN te van zijn verzekeringsinstelling. (Art. 
DE ZIN VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET EN 50 Z.I.V.-wet.) 
VAN DE Z.l.V.-WET, VOLLEDIG TE WIJTEN IS 1------------------
AAN HET ARBEIDSONGEVAL EN ALS DUSDA-
NIG IS VERGOED - WEIGERING TOT TOEKEN
NING VAN DE IN DE Z.l.V.-WET BEDOELDE 

(1) Cass., 20 juni 1985, A.R. nr. 7264 
(A.C., 1984-85, nr. 638). 
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(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; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 4 november 1985 (2); 

Overwegende dat het Hof in dat · 
arrest : 1 o de voorzieningen heeft ge
voegd; 2° heeft vastgesteld dat het 
bestreden arrest uitspraak deed 
over twee vorderingen van de 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten, namelijk een hoofdvordering 
tegen de naamloze vennootschap 
Royale Belge, de subsidiaire tegen 
eiser tot cassatie; dat de eerste vor
dering strekte tot veroordeling van 
Royale Belge om aan de oorspronke
lijke eiser alle door hem verrichte 
uitkeringen te betalen die hij ten 
voordele van eiser tot cassatie als 
verzekeringsinstelling van de ziekte
en invaliditeitsverzekering wegens 
een op 22 juli 1976 overkomen onge
val had gedaan, terwijl Royale Bel- . 
ge eiser moest schadeloos stellen 
voor de gevolgen van een ongeval 
van 14 oktober 1974, waarvan het 
tweede ongeval beweerdelijk het ge- , 
volg was, en dat de tweede verde
ring ertoe strekte eiser tot cassatie 
slechts te doen veroordelen tot te
rugbetaling van de vergoedingen 
wegens arbeidsongeschiktheid die 
hij van die verzekeringsinstelling 
voor het tweede ongeval had ontvan
gen; 3° ambtshalve een middel van 
niet-ontvankelijkheid tegen de voor
ziening van Gengler heeft willen on
derzoeken in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissing op de hoofdvor
dering van de Landsbond der Chris
telijke Mutualiteiten tegen Royale 
Belge, en 4° de zaak tot 23 december 
1985 heeft verdaagd; 

(2) Supra, arrest nr. 143. 

I. Op de voorziening van de 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten: 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing 
op de hoofdvordering; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door verweerster tegen 
de voorziening opgeworpen en afge
leid uit het gebrek aan belang: 

Overwegende dat verweerster be
toogt dat, nu de subsidiaire verde
ring van eiser tegen zijn eigen 
aangeslotene gegrond is verklaard, 
de voorziening niet ontvankelijk is 
in zoverre zij gericht is tegen het 
beschikkende gedeelte van het ar
rest dat de hoofdvordering van eiser 
niet gegrond verklaart, vermits eiser 
voldoening heeft gekregen; 

Overwegende dat de hoofdvorde
ring tegen verweerster ertoe strekt 
haar te doen veroordelen om alle 
uitkeringen te betalen die eiser aan 
zijn aangeslotene had gedaan, nadat 
deze getroffen was door een onge
val, dat het gevolg was van een ar
beidsongeval waarvoor verweerster 
als arbeidsongevallenverzekeraar de 
bij de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 bepaalde vergoedingen 
diende te betalen; 

Overwegende dat de subsidiaire 
vordering tegen Gengler beperkt 
was tot de terugbetaling van de ver
goedingen wegens arbeidsonge
schikt die eiser, verzekeringsinstel
ling, had betaald en die Gengler ten 
onrechte zou hebben ontvangen; 

Overwegende dat, nu de vorderin
gen een andere oorzaak hebben, de 
omstandigheid dat het arrest de 
subsidiaire vordering toewijst, eiser, 
die ten principale in het ongelijk is 
gesteld, niet het belang ontneemt 
dat hij aldus erbij heeft om de vor
dering tegen verweerster gegrond te 
doen verklaren; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
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gezag van gewijsde in burgerlijke zaken, 
neergelegd in de artikelen 23 tot 27 van 
het Gerechtelijk Wetboek, en van artikel 
63, § 2, inzonderheid derde en vierde lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, 

doordat het arrest vaststelt dat aan de 
aangeslotene van eiser, Christian Gen
gler, op 14 oktober 1974 een arbeidsonge
val is overkomen, ten gevolge waarvan 
hem bij vonnis een tijdelijke arbeidson
geschiktheid van 100 pet., tot 30 novem
ber 1976, vervolgens een blijvende ge
deeltelijke ongeschiktheid van 60 pet., 
vanaf 1 december 1976, is toegekend, dat 
hij op 22 juli 1976 een gewoon ongeval 
heeft gehad dat niets te maken had met 
dat arbeidsongeval, dat hij daarvoor aan 
eiser schadeloosstelling heeft gevraagd, 
terwijl hij volledig arbeidsongeschikt 
was en verder vergoedingen ontving van 
verweerster, de arbeidsongevallenverze
keraar van zijn werkgever, en, met ver
wijzing naar de redenen van het beroe
pen vonnis, dat eiser bij het tweede 
ongeval 2.875 frank voor verzorging en 
298.491 frank voor dagvergoedingen, van 
22 juli 1976 tot 1 oktober 1977, heeft uit
gekeerd; dat het arrest het beroepen von
nis bevestigt en de rechtsvordering van 
eiser tegen verweerster tot terugbetaling 
van de voormelde bedragen verwerpt, op 
grond : « Dat de eerste rechter terecht 
heeft vastgesteld dat het tweede ongeval 
overkomen tijdens het prive-leven hele
maal niets te maken had met het vroege
re arbeidsongeval en (dat) uit niets blijkt 
dat de gevolgen van het tweede ongeval, 
zelfs ten dele, aan het eerste zouden te 
wijten zijn; dat artikel 63 van de wet van 
10 april 1971 dus in de zaak tussen de 
arbeidsongevallenverzekeraar en het zie
kenfonds niet toepasselijk is, evenmin 
als artikel 70, § 2, van de wet van 9 au
gustus 1963; dat appellant (thans eiser) 
de getroffene (buiten de geneeskundige 
verzorging wegens het gewone ongeval) 
lichtvaardig heeft vergoed, hoewel de 
arbeidsongevallenverzekeraar wettelijk 
verplicht was die ongeschiktheid te ver
goeden op de basis van het vroegere ar
beidsongeval, en nog wel gedurende 
meer dan een jaar, terwijl voor het twee
de ongeval slechts een korte ongeschikt
heidsperiode was voorzien; dat de ar
beidsongevallenverzekeraar, op de mede
deling door het ziekenfonds dat het zou 
betalen, enkel had geantwoord « voorlo
pig op te schorten »; dat de arbeidsonge
vallenverzekeraar na het probleem te 
hebben onderzocht en te hebben vastge
steld dat het tweede ongeval niets te rna
ken had met het eerste, verder, zoals de 

wet hem voorschreef, de ongeschikt
heidsvergoedingen heeft uitgekeerd; dat 
de ongeschiktheidsgraad ten gevolge van 
het eerste ongeval, dat alleen was gedekt 
door artikel 63 van de wet van 10 april 
1971, niet was gewijzigd en « dat appel
lant verantwoordelijk is voor zijn ver
keerde beoordeling en geen nieuwe beta
ling mag vorderen van de eerste ge1nti
meerde (thans verweerster) die in de 
zaak haar verplichtingen is nageko-
men», 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is, enerzijds, vast te stellen dat 
bij vonnis van 31 maart 1977 aan Gen
gler een tijdelijke ongeschiktheid van 
100 pet. tot 20 november 1976, en een 
blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid 
van 60 pet. vanaf 1 december 1976 heeft 
toegekend en, anderzijds, te overwegen 
dat tijdens de litigieuze periode, name
lijk van 22 juli 1976 tot 1 oktober 1977 
« de ongeschiktheidsgraad ten gevolge 
van het eerste ongeval niet was gewij
zigd >>; die tegenstrijdigheid gelijkstaat 
met een gebrek aan redenen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); boven
dien die laatste overweging van het ar
rest een miskenning is van het gezag 
van gewijsde van het vonnis van de Ar
beidsrechtbank te Luik van 31 maart 
1977, waarbij de ongeschiktheid voor de 
opeenvolgende perioden respectievelijk 
op 100 en 60 pet. is vastgesteld (scherr
ding van het algemeen rechtsbeginsel 
van het gezag van gewijsde in burger
lijke zaken, dat onder andere in de arti
kelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wet
hoek is neergelegd); 

tweede onderdeel, de arbeidsongeval
lenverzekeraar die de gevolgen van een 
arbeidsongeval ten laste neemt, overeen
komstig artikel 63, §§ 2, 3 en 4, van de 
wet van 10 april 1971, verplicht is de ver
zekeringsinstelling en de getroffene te 
verwittigen van elke wijziging in de aan 
de getroffene toegekende ongeschikt
heidsgraad, zulks binnen drie dagen na 
de wijziging, alsmede op grond van de 
hem toegekende ongeschiktheidsgraad 
de vergoedingen bij voorschot te betalen; 
derhalve de omstandigheid dat hij, zoals 
ten deze, aan de verzekeringsinstelling 
meedeelt dat hij de betaling van de ver
goedingen, al was het voorlopig, op
schort, noodzakelijk impliceert dat hij, 
zij het voorlopig, oordeelt dat de onge
schiktheidsgraad waarvoor hij vergoe
ding zou moeten betalen wegens het 
door hem ten laste genomen ongeval 
(ten deze het eerste ongeval) tot nul is 
teruggebracht; daaruit volgt dat, wan-
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neer « de arbeidsongevallenverzekeraar, 
na het probleem te hebben onderzocht 
en te hebben vastgesteld dat het tweede 
ongeval niets te maken had met het eer
ste, verder, zoals de wet hem voor
schreef, de ongeschiktheidsvergoedingen 
heeft uitgekeerd », hij noodzakelijk een 
nieuwe beslissing tot wijziging van de 
ongeschiktheidsgraad heeft genomen, 
van welke wijziging hij de verzekerings
instelling en de getroffene zelf had moe
ten verwittigen ten einde hen in staat te 
stellen hun respectieve rechten te vrij
waren; hij zulks althans had moeten 
doen wanneer de ongeschiktheidsgraad 
ten gevolge van het arbeidsongeval op 1 
december 1976 van 100 pet. op 60 pet. is 
teruggebracht; het arrest aldus, door te 
oordelen dat de ongeschiktheidsgraad 
ten gevolge van het eerste ongeval niet 
was gewijzigd, het begrip « wijziging », 
in de zin van artikel 63, § 2, van de wet 
van 10 april 1971 miskent en dat artikel 
ten onrechte buiten toepassing laat; het 
arrest, bovendien, nu het niet vaststelt 
dat de arbeidsongevallenverzekeraar de 
verzekeringsinstelling heeft verwittigd 
van die wijzigingen, niet kon oordelen 
dat de arbeidsongevallenverzekeraar ten 
deze « zijn verplichtingen was nageko
men >> en voor het geheel, of althans 
voor de periode na 1 december '1976, niet 
afwijzend kon beschikken op de rechts
vordering van eiser, afgeleid uit de bij 
artikel 63, § 2, opgelegde sanctie wegens 
niet-nakoming van die verplichtingen, 
namelijk dat de arbeidsongevallenverze
keraar de door de verzekeringsinstelling 
uitgekeerde maandvergoedingen is ver
schuldigd (schending van artikel 63, § 2, 
inzonderheid derde en vierde lid, van de 
wet van 10 april 1971) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser in zijn ap

pelconclusie betoogde dat het onge
val van 22 juli 1976, hoewel het op 
zichzelf had geleid tot een onge
schiktheid van meer dan 66 pet., er
toe had bijgedragen die ongeschikt
heid te doen ontstaan, en dus dat 
dit ongeval invloed had gehad op de 
ongeschiktheidsgraad veroorzaakt 
door het eerste ongeval; 

Overwegende dat verweerster ha
rerzijds in haar appelconclusie deed 
gelden, enerzijds, dat Gengler reeds 
van 22 juli 1976 tot 30 november 
1976 tijdelijk arbeidsongeschikt was, , 
zodat het ongeval van 22 juli 1976 

de ongeschiktheidsgraad niet had 
kunnen wijzigen en, anderzijds, dat 
uit de gegevens van het dossier niet 
bleek dat Gengler tijdens de periode 
van 1 december 1976 tot 31 maart 
1977 niet meer dan 60 pet. onge
schikt was; 

Dat het arrest, door op die ver
weermiddelen te antwoorden << dat 
de ongeschiktheidsgraad ten gevolge 
van het eerste ongeval niet was ge
wijzigd », wil zeggen dat de onge
schiktheidsgraad ten gevolge van 
het eerste ongeval niet is gewijzigd 
door het ongeval van 22 juli 1976 
overkomen tijdens het prive-leven; 

Dat het arrest aldus, anders dan 
wordt beweerd, niet tegenstrijdig is 
en het gezag van gewijsde van het 
beroepen vonnis niet miskent; dat 
het onderdeel niet kan worden aan
genomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 63, § 2, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, enerzijds, aan de verze
keraar die, op grand van de onge
valsaangifte weigert het ongeval als 
een arbeidsongeval te erkennen of 
oordeelt dat er twijfel bestaat inza
ke de toepassing van de wet, de ver
plichting oplegt om de verzekerings
instelling binnen twee weken te 
verwittigen, anderzijds, bepaalt dat 
de arbeidsongevallenverzekeraar, in:. 
dien hij niet binnen die termijn ver
wittigt, de vergoedingen wegens ar
beidsongeschiktheid inzake ziekte
en invaliditeitsverzekering verschul
digd is aan de werknemer, die de 
voorwaarden vervult om die te ver
krijgen, van het begin van de onge
schiktheid tot op de dag waarop de 
betrokkene en de verzekeringsin
stelling worden verwittigd; dat arti
kel 63, § 2, bovendien bepaalt dat de 
arbeidsongevallenverzekeraar oak 
verplicht is de verzekeringsinstel
ling te verwittigen van elke wijzi
ging van de ongeschiktheidsgraad 
van de getroffene, en zulks binnen 
drie dagen na die wijziging; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat de 
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verzekeringsirtstelling, eiser (t.w. de 
Landsbond), de arbeidsongevallen
verzekeraar, verweerster (t.w. Roy
ale Belge), ervan heeft verwittigd 
dat hij aan zijn aangeslotene ver
goedingen heeft uitgekeerd wegens 
een ongeval waarvan eiser meende 
dat het het gevolg was van het eer
ste ongeval; 

Overwegende dat dit onderdeel ' 
van. het middel aan verweerster niet 
verwijt dat zij heeft nagelaten eiser 
te verwittigen dat zij weigerde het 
tweede ongeval ten laste te nemen 
of dat zij oordeelde dat er twijfel be
stand inzake de toepassing van de 
wet, maar wel dat zij voormeld arti
kel 63, § 2, heeft geschonden, ?o.or
dat zij eiser niet heeft verw1ttigd 
dat de aan de getroffene bij het ar
beidsongeval toegekende ongeschikt
heidsgraad was gewijzigd; 

Overwegende dat, enerzijds, uit de 
enkele omstandigheid dat verweer
ster voorlopig haar betalingen zou 
hebben geschorst en nadien op
nieuw heeft uitbetaald, niet valt af 
te leiden dat de arbeidsongevallen
verzekeraar zou hebben gemeend 
dater een wijziging in de aan de ge
troffene toegekende arbeidsonge
schiktheidsgraad was opgetreden; 

Overwegende dat, anderzijd~, de · 
arbeidsongevallenverzekeraar d1e de 
getroffene vergoedde voor de gevol
gen van een arbeidsong~val~ niet 
verplicht was de verzekermgsmstel
ling, die later uitkeringen betaalt 
wegens een ander ongeval, dat met 
het eerste niets heeft te maken, er
van te verwittigen dat de aan de 
getroffene toegekende ongeschikt
heidsgraad na consolidatie was ge
wijzigd; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door verweerster tegen 
de voorziening opgeworpen, in zo
verre zij gericht is tegen de beslis
sing die de vordering van eiser tot 
terugbetaling van de kosten voor ge
neeskundige verzorging afwij st : 

Overwegende c:::J.at eiser tegen die 
beslissing geen ~iddel aanvoert; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

II. Op de voo.:::rziening van Gen
gler: 

Overwegende clat de voorziening 
gericht is tegen beide beslissingen 
van het bestrede·~ arrest; 

A. In zoverre d e voorziening ge
richt is tegen d E:! beslissing op de 
hoofdvordering ~an de Landsbond 
der Christelijke ~utualiteiten tegen 
Royale Beige : 

Overwegende Cl.at, met toepassing 
van artikel 1097 van het Gerechte
lijk Wetboek, het Hof, dat ambtshal
ve een middel val:l niet-ontvankelijk
heid tegen de voa rziening van Gen
gler wil onderzo~ken, dienaangaan
de in zijn arrest; van 4 november 
1985 de verdaging van de zaak heeft 
bevolen; 

Ovverwegende d at, enerzijds, voor 
de feitenrechter, b ij gebrek aan een 
conclusie, tussen eiser en Royale 
Belge geen gedin,g is aangegaan en 
dat ten laste van een partij geen 
veroordeling ten v oordele van de an
dere partij is uitgesproken; dat, an
derzijds, de eiser Gengler Royale 
Beige niet als vel:'weerster heeft ge
dagvaard, maar enkel tot bindend
verklaring van het arrest heeft op
geroepen; 

Dat de voorzien.ing niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
subsidiaire vo::de:ring van de Lands
bond, der Chnstelijke Mutualiteiten 
tegen Gengler : 

Over het eerste In.iddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
GroJldwet, 46, 50, 56, § 1, en 70, § 2, yan 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, 

doordat h~~ ~rrest in zijn motivering 
of met verwiJzmg naar de redenen van 
de eerste rechter vaststelt dat eiser op 14 
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oktober 1974 getroffen is door een ar
beidsongeval ten gevolge waarvan de ar
beidsrechtbank hem bij vonnis van 31 
maart 1977 een tijdelijke ongeschiktheid 
van 100 pet. tot 30 november 1976 en na
dien een tijdelijke gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid van 60 pet. vanaf de 1ste 
december daarop, heeft toegekend, dat 
hij op 22 juli 1976 het slachtoffer is ge
worden van een ongeval tijdens zijn 
prive-leven dat met het arbeidsongeval 
niets heeft te maken, en waarvan hij 
aan verweerder vergoeding heeft ge
vraagd, terwijl hij volledig arbeidsonge
schikt was en verder van de arbeidson
gevallenverzekeraar, thans tot bindend
verklaring van het arrest opgeroepen, 
vergoedingen bleef ontvangen, dat ver
weerder wegens het tweede ongeval uit
keringen heeft betaald ten belope van 
298.491 frank, als dagvergoedingen van 
22 juli 1976 tot 1 oktober 1977; dat het ar
rest eiser ertoe veroordeelt om aan ver
weerder, tot teruggave van het onver
schuldigd betaalde, namelijk het bedrag 
van 298.491 frank, plus de wettelijke in
terest vanaf de datum van de dagvaar
ding, terug te betalen, op de enkele 
gronden : « (Eiser) om de vergoedingen 
van zijn ziekenfonds wegens ongeschikt
heid te verkrijgen, niet enkel diende te 
bewijzen dat hij ten minste 66 pet. ar
beidsongeschikt was, uitsluitend ten ge
volge van het tweede ongeval, maar ook 
dat hij alle werkzaamheden had moeten 
onderbreken ten gevolge van dat tweede 
ongeval; dat zulks ten deze helemaal niet 
het geval is; dat, wat de onderbreking 
van de werkzaamheid betreft, zulks al 
het geval was sedert 14 oktober 1974, ten 
gevolge van het arbeidsongeval, en er uit 
dien hoofde al vergoedingen waren uitge
keerd; dat de getroffene beide vergoedin
gen niet kon samengenieten; dat aldus · 
aan een van de voorwaarden voor het 
verkrijgen van de vergoedingen wegens 
ongeschiktheid ten laste van het zieken
fonds, althans niet was voldaan, zodat 
(eiser) de vergoedingen ten onrechte 
heeft ontvangen en ze dient terug te ge
ven, te weten een bedrag van 298.491 
frank volgens een niet betwiste staat >>, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie onder andere deed gelden 
dat « de adviserend geneesheer (van ver
weerder) door wie hij meermaals was 
onderzocht, hem steeds ten gevolge van 
dat enkele (tweede) ongeval 66 pet. ar
beidsongeschikt had bevonden; verweer
der in tempore non suspecto (had geoor
deeld) dat de gevolgen van het tweede 
ongeval op zichzelf al een ongeschikt-

heid van meer dan twee derde hadden 
veroorzaakt, op welke mening hij later 
niet meer mocht terugkomen om, op 
grand van een subsidiaire stelling, van 
(eiser) terugbetaling proberen te verkrij
gen; het vereist maar voldoende is dat de 
verplichte vermindering van zijn vermo
gen tot verdienen niet reeel, maar er
kend is, welke erkenning ligt bij de advi
serend geneesheer van de verzekerings
instelling en pas eindigt door de kennis
geving aan de betrokkene van een beslis
sing dat de ongeschiktheid is geein
digd >>; het arrest, dat met geen enkele 
overweging antwoordt op dat omstandig 
verweer, volgens hetwelk verweerder 
aan eiser ten minste 66 pet. ongeschikt
heid had toegekend voor de gevolgen ai
leen van het tweede ongeval, en hij dus 
voor het verleden niet daarop kon terug
komen, en eiser bijgevolg die ongeschikt
heid niet meer behoefde te bewijzen, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
en derhalve artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

tweede onderdeel, de artikelen 46 en 
50 van de wet van 9 augustus 1963, in be
ginsel, aan de werknemer, na zijn wacht
tijd, het recht verlenen op ongeschikt
heids- of invaliditeitsvergoedingen, wan
neer hij arbeidsongeschikt is in de zin 
van artikel 56, § 1, van dezelfde wet, dat 
wil zeggen wanneer hij elke werkzaam
heid heeft onderbroken, hij letsels en 
functionele stoornissen ondervindt waar
van erkend wordt dat zij zijn vermogen 
tot verdienen verminderen tot een derde 
of minder dan een derde van wat een 
persoon met hetzelfde beroep en dezelf
de opleiding kan verdienen door zijn 
werkzaamheid; noch dat artikel 56, noch 
enige andere wettelijke bepaling, om het 
recht op uitkeringen te doen ingaan, een 
onderscheid maken naar gelang van de 
oorzaak van de letselen of de functionele 
stoornissen of van de vroegere toestand 
van de werknemer; het arrest, door te 
beslissen dat eiser om vergoedingen te 
kunnen ontvangen, diende te bewijzen 
dat hij 66 pet. arbeidsongeschikt was uit
sluitend ten gevolge van het tweede on
geval en dat de onderbreking van zijn 
werkzaamheid daaraan ook te wijten 
was, en door eiser te veroordelen tot te
rugbetaling van het onverschuldigd ont
vangen bedrag van 298.491 frank, op 
grond dat zulks, ten deze, niet het geval 
was, de artikelen 46, 50 en 56, § 1, van de 
wet van 9 augustus 1963 schendt; 

derde onderdeel, het arrest, door te 
oordelen dat eiser, wegens het verbod 
om vergoedingen te cumuleren, van de 
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verzekeringsinstelling de ziekte- en inva
liditeitsvergoedingen enkel kon ontvan
gen indien hij bewees dat hij meer dan 
66 pet. ongeschikt was geworden uitslui
tend ten gevolge van dat tweede ongeval, 
en dat hij na dat tweede ongeval zijn 
werkzaamheid had onderbroken, wat hij 
niet aantoonde, met het gevolg dat hij ze 
moest terugbetalen, artikel 70, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 schendt, 
waarin de grenzen van het cumulatiever
bod worden vastgesteld zonder dat daar
in sprake is van een van die voorwaar
den; 

vierde onderdeel, het arrest, door te 
oordelen dat eiser wegens het verbod om 
vergoedingen te cumuleren, ten onrechte 
aile door verweerder betaalde dagvergoe
dingen heeft ontvangen en die moet te
rugbetalen, op grond dat hij vergoed was 
op de basis van zijn arbeidsongeval, zon
der dat is vastgesteld dat hij uit dien 
hoofde werkelijk bedragen had ontvan
gen die op zijn minst even groot zijn als 
het bedrag van de uitkeringen inzake 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, arti
kel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963 schendt, welke bepaling van open
bare orde aan de rechthebbende het 
recht waarborgt om ten minste dat be
drag te ontvangen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zegt 

dat eiser « ten einde de vergoedin
gen wegens ongesehiktheid van zijn 
ziekenfonds te ontvangen, niet enkel 
diende te bewijzen dat hij ten min
ste 66 pet. ongesehikt was geworden 
uitsluitend ten gevolge van het 
tweede ongeval, maar ook dat hij 
ten gevolge van dat tweede ongeval 
zijn werkzaamheid had onderbro
ken »; dat het arrest vervolgens 
vaststelt « dat zulks ten deze niet 
het geval was; dat, wat de onderbre
king van de wer kzaamheid betreft, 
zulks al het geval was sedert 14 ok
tober 1974, ten gevolge van het ar
beidsongeval en uit dien hoofde 
reeds vergoedingen waren uitge
keerd »; 

Overwegende dat het arbeidshof 
aldus heeft beslist dat eiser twee be
wijzen diende te leveren en heeft 
vastgesteld dat hij niet aantoonde 
dat hij ten gevolge van het tweede 
ongeval zijn werkzaamheid had 
moeten onderbreken; dat het derhal-

ve geen antwoord diende te ver
strekken op eisers verweermiddel 
ten bewijze dat hij niet meer be
hoefde aan te tonen dat hij min
stens 66 pet. ongesehikt was gewor
den uitsluitend ten gevolge van het 
tweede ongeval; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede, derde en vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest met 
name vaststelt dat « (eiser) op 14 ok
tober 1974 getroffen is door een ar
beidsongeval, waardoor zijn linker 
voorarm diende te worden geampu
teerd. Dat hem bij vonnis een tijde
lijke ongesehiktheid van 100 pet. tot 
30 november 1976 en vervolgens een 
blijvende gedeeltelijke ongesehikt
heid van 60 pet., vanaf 1 december 
1976, is toegekend; dat hij op 22 juli 
1976 is uitgegleden ( ... ) en zijn lin
ker elleboog heeft gebroken waar
voor hij aan (verweerder) sehadever
goeding heeft gevraagd, terwijl hij 
volledig arbeidsongeschikt was ( ... ); 
dat (verweerder) de getroffene licht
vaardig heeft vergoed (buiten de 
kosten voor geneeskundige verzor
ging ten gevolge van het gewone on
geval van 22 juli 1976), terwijl de 
arbeidsongevallenverzekeraar wette
lijk verplieht was voor die onge
sehiktheid vergoedingen uit te keren 
op de basis van het vroegere ar
beidsongeval, en nog wel gedurende 
meer dan een jaar, hoewel sleehts 
een korte ongeschiktheidsperiode 
voor het tweede ongeval was voor
zien »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
oordeelt dat de arbeidsongesehikt
heid, zowel in de zin van de Ar
beidsongevallenwet als in de zin van 
de ziektewet, volledig te wijten is 
aan het arbeidsongeval en als dus
danig is vergoed, terwijl het tweede 
ongeval nooit, zij het gedeeltelijk, 
een verlies van zijn vermogen tot 
verdienen van meer dan 60 pet., ten 
gevolge heeft gehad; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing, dat eiser van verweerder geen 
enkele ongesehiktheidsvergoeding 
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mocht ontvangen, naar recht verant
woordt; 

Dat de onderdelen van het middel 
gericht zijn tegen ten overvloede ge
geven redenen van het arrest en 
dus niet ontvankelijk zijn, want zon
der belang; 

Over het tweede middel, waarin 
hetzelfde wordt aangevoerd als in 
het middel van verweerder in zijn 
voorziening tegen Royal Belge : 

Overwegende dat het middel, om 
de redenen van het antwoord op de 
door verweerder in die voorziening 
aangevoerde grieven, niet kan wor
den aangenomen; 

III. Op eisers vordering tot bin
dendverklaring van het arrest tegen 
Royale Beige : 

Overwegende dat de voorziening, 
die gericht is tegen de beslissing op 
de hoofdvordering van de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten, 
wordt verworpen, zodat de vorde
ring tot bindendverklaring van het 
arrest geen belang meer heeft; 

Om die redenen, op de voorzie
ning van de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten (A.R. nr. 7340), 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten; op de voorziening 
van Gengler (A.R. nr. 7343), ver
werpt de voorziening en de vorde
ring tot bindendverklaring van het 
arrest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt verweerder in de kosten. 

3 maart 1986 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Draps, Gerard en Simont. 

Nr. 421 

3• KAMER - 3 maart 1986 

ARBEIDSOVEREENKOMST - VERHOU
DING VAN ONDERGESCHIKTHEID - BEGRIP. 

Wanneer de rechter enkel hierop steunt 
dat een partij een winkel heeft gehou
den « voor rekening » van een andere 
partij, die " haar zal verwijten niet de 
vereiste arbeidsvergunning te verkrij
gen », kan hij daaruit niet wettig aflei
den dat die partij zich ten aanzien van 
de andere in een verhouding van on
dergeschiktheid bevond. (Art. 3 Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

(BASHIR T. SLAMA RAFICA BENT FREDJ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7536) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 april 1985 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, 870 van het Gerechte
lijk Wetboek en 3 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 

doordat het arrest, na de verklaringen 
van beide partijen te hebben vermeld, 
« zegt dat bewezen is dat er van de 
maand april af tot 4 november 1981 tus
sen partijen een arbeidsverhouding be
stand; (verweerster) gelast nader te ver
klaren welk statuut zij als verkoopster 
had in het kader van het toepasselijk pa
ritair comite >>, voordat het de herope
ning van de debatten daartoe beveelt, 
hoofdzakelijk op grand dat « ten tijde 
van de niet verdachte periode van de be
sprekingen tussen partijen, namelijk op 
4 en 5 november 1981, de verklaringen 
van (eiseres) duidelijk zijn: « Slama 
(verweerster) houdt de winkel voor mij, 
voor mijn rekening >>. Men kan niet dui
delijker zijn, (eiseres) zal aan (verweer
ster) verwijten dat zij de vereiste ar
beidsvergunning niet verkrijgt; zij zal die 
nochtans op 20 oktober 1981 ontvangen ,,, 

terwijl eiseres in haar regelmatig voor 
de appelrechter neergelegde conclusie 
aanvoerde dat « de arbeidsovereenkomst 
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onderstelt dat er een overeenkomst be
staat waarbij een werknemer zich ver
bindt tegen loon arbeid te verrichten in 
een verhouding van ondergeschiktheid 
jegens de werkgever ( ... ); de onderge
schiktheid inhoudt dat de werkgever de 
leiding heeft; die macht tweeledig is; die 
om te bepalen waarin het werk bestaat, 
enerzijds, en, anderzijds, de macht om 
uitvoering zelf van de arbeid te regelen 
( ... ); (verweerster) dient te bewijz.en d~t 
die verhouding van ondergesch1kthe1d 
bestaat wat zij niet doet; wel integen
deel uit de gegevens van het dossier 
trou~ens blijkt dat er tussen partijen 
van geen enkele band van onderge
schiktheid sprake is »; 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter 
voor wie een geschil inzake het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst is ge
bracht, enkel mag zeggen dat zodanige 
overeenkomst, in de zin van artikel 3 
van de wet van 3 juli 1978, bestaat als 
een der partijen zich in een verhouding 
van ondergeschiktheid bevindt ten aan
zien van de andere partij, met andere 
woorden als zij werkt onder het gezag 
van de andere partij, dit is een wezenlijk 
bestanddeel van iedere arbeidsovereen
komst, hetgeen betekent dat de werkge
ver de leiding heeft over de werknemer 
en op diens werk toezicht mag uitoefe
nen; noch het feit dat verweerster de 
winkel « voor rekening » van eiseres 
heeft gehouden, noch het feit dat deze 
haar zal verwijten de vereiste arbeids
vergunning niet te verkrijgen, rechtens 
niet voldoende zijn om te besluiten dat 
verweerster zich ten aanzien van eiseres 
in een verhouding van ondergeschiktheid 
bevond; het arrest bijgevolg zijn beslis
sing dat « bewezen is dat tussen partijen 
van de maand april af tot 4 november 
1981 een arbeidsverhouding hestand, niet 
naar recht verantwoordt , (schending 
van artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten); 

tweede onderdeel, het arrest, indien 
het zijn beslissing doet steunen op de re
gelmatig door eiseres in haar appelcon
clusie betwiste verklaringen van ver
weerster, de regels inzake de bewijslast, 
volgens welke eiser de door hem tot st~
ving van zijn vordering aangevoerde fei
ten moeten bewijzen, schendt (schending 
van de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

wettig heeft kunnen beslissen dat 

verweerster zich jegens eiseres in 
een verhouding van ondergeschikt
heid bevond, met andere woorden 
dat zij onder het gezag van laatstge
noemde werkte, op grond dat ver
weerster de winkel " voor (eiseres), 
voor haar rekening » heeft gehou
den en hierop dat deze haar « zal 
verwijten de vereiste arbeidsvergun
ning niet te verkrijgen >>; 

Dat dit onderdeel van het middel 
· gegrond is; 

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

3 maart 1986 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Draps. 

Nr. 422 

2' KAMER - 4 maart 1986 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
DAAD VAN ONDERZOEK, VERRICHT DOOR DE 
GERECHTELIJKE POLITIE, DIE DAARTOE OP
DRACHT GEKREGEN HAD VAN EEN ZICH ON
DERZOEKSRECHTER NOEMENDE MAGIS
TRAAT - MAGISTRAAT GEEN ONDERZOEKS
RECHTER OP RET TIJDSTIP VAN DE OP
DRACHT - NIETIG. 

Nietig is de daad van onderzoek, die 
door de gerechtelijke politie is uitge
voerd op vordering van een magistraat 
die zich onderzoeksrechter noemt, 
wanneer die magistraat door de voor
zitter van de rechtbank is aangewezen 
om het ambt van onderzoeksrechter 
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waar te nemen vanaf een bepaalde da
tum en de vordering dagtekent van 
v66r die datum (1). (Art. 80 Ger.W.; 
artt. 52 en 59 Sv.) 

(VANLANDEGHEM T. TUYTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9388} 

van Strafvordering. Het behoort thans 
het Hof van Casstie toepassing te maken 
van de artikelen 493 en 494 van het Wet
boek van Strafvordering. Ten onrechte 
nam het hof (van beroep) ook aan dat de 
bewijskracht van het verhoor van de be
klaagde op 5 augustus 1982 niet was aan
getast, niettegenstaande dit verhoor uit
gevoerd was als gevolg van de voormelde 
valse stukken 11 en 12 uit het strafdos
sier. Het spreekt vanzelf dat iemand die 
geen onderzoeksrechter is, geen daden 
van onderzoek kan bevelen en dat het 
hof (van beroep) ook dit proces-verbaal 
had moeten weren uit de de batten: 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1984 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; Overwegende dat het middel on

der meer aan het arrest verwijt te 
I. In zoverre de voorziening ge- hebben aangenomen dat de bewijs

richt is tegen de beslissing op de waarde van het proces-verbaal van 
strafvordering tegen eiseres : ondervraging van eiseres op 5 au

gustus 1982 door de gerechtelijke 
Over het derde middel, afgeleid uit de politie niet is aangetast, niettegen

schending van de ertikelen 97 van de staande dit proces-verbaal werd op
Grondwet, 407, 460, 462 en 463 van het 
Wetboek van Strafvordering, en luidende gesteld in uitvoering van een op
als volgt : In strafzaken zijn enkel de dracht gegeven door de heer Colle, 
nietigheden, voortkomend uit enige onre- rechter in de Rechtbank van Eerste 
gelmatigheid betreffende de eed van ge- Aanleg te Veurne, die, op het tijd
tuigen, deskundigen of tolken gedekt, stip waarop de opdracht werd gege
wanneer een vonnis op tegenspraak ge- ven, niet de hoedanigheid had van 
wezen is, zonder dat de nietigheid door onderzoeksrechter, en te hebben ge
een van de partijen is voorgedragen of weigerd dit proces-verbaal uit de de
door de rechter ambtshalve is uitgespro- batten te verwijderen; 
ken ( artikel 407 van het W etboek van 
Strafvordering). Ten onrechte nam het Overwegende dat uit de samenle
hof (van beroep) dan ook aan dat de nie- zing van de artikelen 408 en 413 van 
tigheden van het vooronderzoek zouden het Wetboek van Strafvordering en 
gedekt zijn door de beschikking van ver- uit de beperkende opsomming gege
wijzing, verleend door de raadkamer. Te- ven in eerstgenoemd artikel volgt 
recht stelde het hof (van beroep) ander-
zijds met eiseres vast dat bleek uit het dat de vernietiging in correctionele 
strafdossier dat magistraat Colle geen zaken slechts kan worden uitgespro
onderzoeksrechter was op 30 juli 1982 en ken wanneer er schending is van de 
op dat ogenblik toch daden van onder- wet of verzuim van enige substan
zoek verrichtte. Eens dit vastgesteld, had tiele of op straffe van nietigheid 
het hof (van beroep) echter tevens moe- voorgeschreven vorm, hetzij in de 
ten vaststellen dat stukken 11 en 12 uit beschikking van verwijzing, hetzij 
het strafbundel vals waren, vermits er in het onderzoek of de procedure 
melding werd gemaakt van een valse h · h h · · · d 
hoedanigheid van onderzoeksrechter op voor et vonnisgerec t, etziJ In e 
30 juli 1982 en had het hof (van beroep}, veroordelende beslissing zelf; 
bij toepassing van artikel 460, dienen te Overwegende dat de nietigheden 
oordelen of er al dan niet reden bestond begaan tijdens het vooronderzoek, 
tot schorsing van de berechtiging, ten- behoudens wanneer ze de bevoegd
einde over de valsheid te beslissen. Te- heid betreffen, slechts een grond tot 
vens had het hof (van beroep) in dat ge- vernietiging van de eindbeslissing 
val toepassing moeten maken van de 
artikelen 462 en 463 van het Wetboek opleveren wanneer ze voor de fei
~-----~~~~--~~----1 tenrechter werden aangevoerd; 

(1) Zie Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr 8223 
(A.C., 1984-85, nr 329). 

Overwegende dat eiseres voor het 
hof van beroep concludeerde als 
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volgt: « Uit stuk 10 (uittreksel uit 
het register der beraadslagingen 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Veurne) blijkt dat de heer J. 
Colle aangesteld werd om het ambt 
van onderzoeksrechter waar te ne
men vanaf 1 augustus 1982 tot en 
met 31 augustus 1982. Uit de stuk
ken 11 en 12 (rogatoire opdracht} 
blijkt evenwel dat de heer Colle 
reeds op 30 juli 1982 daden van on
derzoek verrichtte ( ... ). Alle daden 
van onderzoek, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, volgend uit stukken 
11 en 12 zijn dan ook nietig, zo on
der meer de beschikking tot huis
zoeking, inbeslagname en opdracht 
tot elk terzake dienend verhoor en 
tot het inwinnen van alle nuttige in
lichtingen van onderzoeksrechter 
Berkvens te Brugge »; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat het proces-verbaal van on
dervraging van eiseres op 5 augus
tus 1982 door de gerechtelijke politie 
niet uit de debatten dient te worden 
geweerd en die beslissing laat steu
nen op de consideransen : « Het ver
hoor ( ... ), weliswaar eveneens uitge
voerd in opdracht van dezelfde 
magistraat Colle, kon evengoed uit
gevoerd worden in opdracht van een 
ander magistraat van het parket, zo
dat de bewijskracht van dit proces
verbaal ( ... ) niet wordt aangetast »; 

Overwegende dat, indien welis
waar de gerechtelijke politie eiseres 
rechtsgeldig kon ondervragen in uit
voering van een opdracht van het 
openbaar ministerie, ten deze de on
dervraging geschiedde in uitvoering 
van een opdracht van de rechter 
Colle, die eerst met ingang van 1 au
gustus 1982 met het ambt van on
derzoeksrechter gelast werd, en al
dus op 30 juli 1982 geen enkele 
bevoegdheid had om de gerechte
lijke politie opdracht te geven eise
res te ondervragen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
die opdracht neitig is alsmede het 
proces-verbaal van 5 augustus 1982 
dat in uitvoering ervan werd opge
steld; 

Overwegende dat het arrest, dat 
de beslissing van de appelrechters 
uitdrukkelijk laat steunen op voor
meld proces-verbaal, die nietigheid 
overneemt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

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

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging op de niet be
perkte voorziening van eiseres, be
klaagde, van de beslissing op de te
gen haar ingestelde strafvordering, 
de vernietiging meebrengt van de 
beslissing op de tegen haar inge
stelde civielrechtelijke vordering die 
het gevolg is van eerstvermelde be
slissing; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige middelen die niet tot cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; veroordeelt ver
weerster in een vierde van de kos
ten en laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

4 maart 1986 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. 
Deceuninck, Gent. 

Nr. 423 

2" KAMER - 4 maart 1986 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN - GEBRUIK - TIJDSTIP 
WAAROP DAT GEBRUIK EINDIGT 
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2° VERJARING STRAFZAKEN - VALS-
HElD IN GESCHRIFTEN EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN DOOR DE VERVALSER - AAN
VANG VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVOR
DERING. 

1o Het gebruik van valse stukken, zelfs 
zonder dat door de dader van de vals
heid een nieuw feit wordt gepleegd en 
zonder herhaalde tussenkomst zijner
zijds, duurt voort zolang het door hem 
beoogde doe] niet volkomen is bereikt 
en zolang de hem verweten beginhan
deling te zijnen voordele, behoudens 
verzet van zijn kant, het nuttig gevolg 
heeft dat hij ervan verwachtte, (1); de 
Joutere mogelijkheid dat van het stuk 
gebruik gemaakt wordt, betekent nag 
niet dat het opmaken van het valse 
stuk blijft voortduren. 

2o Wanneer de dader van valsheid in ge
schrifte oak gebruik heeft gemaakt 
van het valse stuk met hetzelfde be
drieglijk opzet of oogmerk om te scha
den, gaat de verjaring van de strafvor
dering, zowel ten opzichte van de 
valsheid als van het gebruik van het 
valse stuk, eerst in vanaf de laatste ge
bruikmaking (2); de loutere mogelijk
heid dat van het stuk gebruik gemaakt 
wordt, heeft dat gevolg niet. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE ANTWERPEN T. KLINT, VERBANCK, 

GEERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9496) 

het geheel der feiten slechts begint te lo
pen vanaf het laatste, dat dit volgens de 
termen van de tenlastelegging het feit 
zou zijn omschreven sub A in de zaak II, 
met name de dagvaarding betrekking 
hebbende op fiscale misdrijven, dat al
daar gesteld wordt dat de laatste feiten 
van gebruik van valse stukken verder 
geduurd zouden hebben tot 31 augustus 
1981; dat deze valse stukken, waarvan 
sprake, worden omschreven als " de 
boekhouding over de jaren 1976 en 1977 
en de balansen per 31 december 1976 en 
20 oktober 1977, gebruikt bij de aangifte 
in de vennootschapsbelasting van de 
N.V. Kletex, aanslagjaar 1977, boekjaar 
1976, van 27 mei 1977 »; dat, zo bewezen, 
het gebruik van een vals stuk dat de nor
male, gewilde of voorziene verderzetting 
is van de valsheid, verder kan duren 
zelfs zonder nieuwe tussenkomst van de 
dader, zolang het oorspronkelijk ten las
te gelegd feit, te zijnen voordele en zon
der dat hij er zich tegen verzet, de nutti
ge uitwerking niet bereikt heeft die hij 
ervan verwachtte; dat enerzijds zowel de 
curator van het faillissement N.V. Kle
tex, dat dateert van 13 februari 1978, als 
de rechter-commissaris, in hun verslagen 
aan de procureur des Konings, respectie
velijk op 31 maart 1978 en 15 maart 1978, 
vermelden dat de boekhouding niet de 
ware toestand weergeeft wegens bedrog, 
evenals de balans van 20 oktober 1977 en 
dat een onderzoek zich opdringt (stuk
ken 73/62 en 73/66); dat anderzijds de 
procureur des Konings op 20 mei 1978 
een vordering tot gerechtelijk onderzoek 
formuleerde ten laste van beklaagden in
zake het faillissement van de N.V. Kle
tex, onder andere " om de boekhouding 
en de balansen van de firma te onder-
zoeken en na te gaan of ze gehouden 

HET HOF; - Gelet op het bestre- werd naar de eis van de wet en waar-
den arrest, op 11 januari 1985 door heidsgetrouw is >> (stuk 74), dat de valse 
het Hof van Beroep te Antwerpen stukken aldus alleszins geen nuttig ef
gewezen; fekt meer hadden of konden hebben na 

voormelde datum, ook niet opzichtens de 
Over de drie middelen samen : Administratie der Directe Belastingen; 
het eerste afgeleid uit de miskenning dat het feit dat deze administratie 

door het Hof van Beroep te Antwerpen slechts later klacht indiende, toen zij 
van de wettelijke beginselen betreffende kennis kreeg van de inhoud van het 
het doorlopend strafbaar gebruik van strafdossier na afsluiting van het gerech
valse stukken, waarover het in hager be- telijk onderzoek, het gebruik, zoals ho
roep te oordelen had, ger bepaald, niet ipso facto verder laat 

doordat het stelt dat de feiten, zo be- duren ten laste van beklaagde; dat de 
wezen, de opeenvolgende en voortduren- nuttige uitwerking die beklaagden even
de uiting zijn van eenzelfde opzet, zodat tueel van het gebruik der valse stukken 
de verjaring van de strafvordering voor konden verwachten opzichtens de Admi
------------------1 nistratie der Directe Belastingen, erin 

bestond blijvend een lagere aanslag te 
zien vestigen dan deze die in werkelijk 
heid verschuldigd was, dat dit resultaat 

(1) en (2) Cass., 1 feb. 1984, A.R. nr 3370 
(A.C., 1983-84, nr 298). 
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door de vordering van 20 mei 1978 niet 
meer mogelijk was; dat het feit dat de 
administratie eventueel gerechtigd kan 
zijn haar aanslagen te wijzigen of aan te 
passen aan de werkelijkheid nadat zij 
kennis kreeg van een vervalsing, in casu 
niet kan gelijkgesteld worden met een 
strafrechtelijk gebruik in hoofde van be
klaagden, zoals hager bepaald; dat er se
dert 20 mei 1978 meer dan zes jaren ver
lopen zijn en er geen redenen van 
schorsing bekend zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, als algemene 
regel het vorderen van een onderzoek, 
zelfs met betrekking tot eventuele pena
le valsheden, door de procureur des Ko
nings geenszins op zichzelf meebrengt 
dat enkel hierdoor de valse stukken geen 
nuttig effect meer hadden of konden 
hebben na de datum waarop het onder
zoek gevorderd werd; 

tweede onderdeel, het vorderen van 
een onderzoek op zichzelf geen onmid
dellijk en noodzakelijk rechtsgevolg 
heeft ten opzichte van een derde die niet 
als oorzaak van deze vordering wordt 
aangewezen en waarvan het arrest min
stens impliciet stelt dat hij niet op de 
hoogte was van deze vordering die als 
zodanig dan oak geen einde kon stellen 
aan het gebruik dat de beklaagden te
genover deze derde, de Administratie der 
Directe Belastingen, van de van valsheid 
verdachte geschriften zouden maken; 
meer concreet werd de nuttige uitwer
king die de beklaagden eventueel van 
het gebruik der valse stukken konden 
verwachten ten opzichte van de Adminis
tratie der Directe Belastingen, erin be
staande blijvend een lagere aanslag te 
zien vestigen dan deze die in werkelijk
heid verschuldigd was, geenszins van 
rechtswege door de vordering van 20 mei 
1978 onmogelijk gemaakt; beide onderde
len samen, het arrest niet wettelijk 
weerlegt dat de laatste feiten van ge
bruik van valse stukken verder geduurd 
zouden hebben tot 31 augustus 1981, zo
als in de telastlegging voorzien is; 

het tweede gesteund op de schending 
van de artikelen 197 en 213 van het 
Strafwetboek, 

doordat het stelt dat, zo bewezen, het 
gebruik van een vals stuk dat de norma
le, gewilde of voorziene verderzetting is 
van de valsheid, verder kan duren zelfs 
zonder nieuwe tussenkomst van de da
der, zolang het oorspronkelijk ten laste 
gelegd feit, te zijnen voordele en zonder 
dat hij er zich tegen verzet, de nuttige 
uitwerking niet bereikt heeft die hij er
van verwachtte; dat de nuttige uitwer-

king die beklaagden eventueel van het 
gebruik der valse stukken konden ver
wachten opzichtens de Administratie der 
Directe Belastingen, erin hestand blij
vend een lagere aanslag te zien vestigen 
dan deze die in werkelijkheid verschul
digd was; dat dit resultaat door de vorde
ring van 20 mei 1978 niet meer mogelijk 
was; dat het feit dat de administratie 
eventueel gerechtigd kan zijn haar aan
slagen te wijzigen of aan te passen aan 
de werkelijkheid nadat zij kennis kreeg 
van een vervalsing, in casu niet kan ge
lijkgesteld worden met een strafrechte
lijk gebruik in hoofde van beklaagden, 
zoals hager berpaald, 

terwijl het recht van de administratie 
haar aanslagen te wijzigen ... nadat zij 
kennis kreeg van een vervalsing, uiter
aard geen strafbaar gebruik uitmaakt in 
hoofde van de beklaagde, doch integen
deel deze kennisneming het einde bete
kent van het strafbare gebruik, nu de ad
ministratie hierdoor niet meer misleid is 
door de valse stukken en nu uit het eer
ste middel blijkt dat het strafbare ge
bruik geenszins ophield op 20 mei 1978; 

het derde, voortvloeiend uit de twee 
voorgaande, gesteund op de schending 
van artikel 21 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest stelt dat er sedert 
20 mei 1978 meer dan zes jaar verlopen 
zijn en er geen redenen van schorsing 
bekend zijn en de strafvordering verval
len is door verjaring, 

terwijl uit het eerste middel volgt de.t 
de strafbare feiten niet rechtens op 
grand van de in het arrest vermelde 
overwegingen als eindigend op 20 mei 
1978 kunnen aangezien worden en de 
tenlastelegging de feiten tot 31 augustus 
1981 voorziet en geen andere precieze 
andere datum van beeindiging der straf
bare feiten is aangehouden, zodat de ver
jaring der strafvervolging niet wettelijk 
kan worden vastgesteld : 

Overwegende dat, wanneer, zoals 
ten deze, strafbaar gestelde feiten 
van valsheid in geschrifte en ge
bruik van vervalste geschriften een 
zelfde misdrijf opleveren, het ge
bruik slechts de voortzetting van de 
valsheid is, en zulks zelfs zonder dat 
door de dader een nieuw feit wordt 
gepleegd en zonder herhaalde tus
senkomst zijnerzijds, zolang het be
oogde doel niet geheel is bereikt, en 
zolang de hem ten laste gelegde 
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aanvankelijke handeling te zijnen 
voordele verder het nuttig gevolg 
heeft dat hij ervan verwachtte en 
zonder dat hij zich daartegen verzet; 

Overwegende dat zulks evenwel 
niet inhoudt dat de loutere mogelijk
heid voor de dader van de valsheid 
om van het vervalste stuk gebruik 
te maken de verlenging meebrengt 
van het opmaken van het valse 
stuk; 

Overwegende dat het hof van be
roep constateert dat ten deze van de 
valsheden gepleegd in de boekhou
ding en in de balansen voor het 
laatst gebruik werd gemaakt « ( ... ) 
bij de aangifte in de vennoot
schapsbelasting van de N.V. Kletex, 
aanslagjaar 1977, boekjaar 1976, van 
27 mei 1977 »; dat de appelrechters 
vervolgens onderzoeken of dit ge
bruik moet geacht worden te heb
ben voortgeduurd na die datum 
doordat het ten voordele van de ver
weerders het nuttig gevolg had dat 
zij ervan verwachtten, namelijk 
« ( ... ) blijvend een lagere aanslag te 
zien vestigen dan deze die in werke
lijkheid verschuldigd was »; 

Overwegende dat het arrest dien
aangaande releveert dat << enerzijds 
( ... ) zowel de curator van het faillis
sement N.V. Kletex, dat dateert van 
13 februari 1978, als de rechter-com
missaris, in hun verslagen aan de 
procureur des Konings respectieve
lijk op 31 maart 1978 en 15 maart 
1978 vermelden dat de boekhouding 
niet de ware toestand weergeeft we
gens bedrog, evenmin als de balans 
van 20 oktober 1977 en dat een on
derzoek zich opdringt; ( ... ) ander
zijds ( .. ) de procureur des Koning op 
20 mei 1978 een vordering tot ge
rechtelijk onderzoek formuleerde 
lastens (de verweerders) inzake het 
faillissement van de N.V. Kletex, on
der andere " om de boekhouding en 
de balansen van de firma te onder
zoeken en na te gaan of ze gehou
den werd naar de eis van de wet en 
waarheidsgetrouw is " »; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grand van die feitelijke gegevens 
oordelen dat << ( ... ) de valse stukken 

aldus alleszins geen nuttig effekt 
meer hadden of konden hebben na 
voormelde datum, ook niet opzich
tens de Administratie der Directe 
Belastingen; ( ... ) het feit dat de ad
ministratie slechts later klacht in
diende ( ... ) het gebruik zoals hager 
bepaald niet ipso facto verder laat 
duren lastens (de verweerders); ( ... ) 
het feit dat de administratie even
tueel gerechtigd kan zijn haar aan
slagen te wijzigen of aan te passen 
aan de werkelijkheid, nadat zij ken
nis kreeg van een vervalsing, in ca
su niet kan gelijkgesteld worden 
met een strafrechtelijk gebruik in 
hoofde van (de verweerders) zoals 
hager bepaald »; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
het arrest, in tegenstelling met wat 
door eiser wordt aangevoerd, niet 
als algemene regel stelt dat het vor
deren van een gerechtelijk onder
zoek uit zichzelf meebrengt dat val
se stukken geen nuttig effect meer 
kunnen hebben na de datum waarop 
een oriderzoek is gevorderd, maar 
enkel zegt dat ten deze de vervalste 
stukken, om de redenen die het ar
rest vermeldt, na het instellen van 
het gerechtelijk onderzoek op 20 
mei 1978 het nuttig gevolg dat de 
verweerders ervan verwachtten, niet 
meer gehad hebben of konden heb
ben; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit de feitelijke vaststellingen die 
het arrest vermeldt en die onaan
tastbaar zijn, wettig kunnen aflei
den dat ten deze het strafbaar ge
bruik van de vervalste stukken na 
20 mei 1978 niet heeft voortgeduurd 
noch heeft kunnen voortduren en -
nu zij constateren dat sedert die da
tum meer dan zes jaar verlopen zijn 
en er geen reden van schorsing be
staat - wettig beslissen dat de 
strafvordering door verjaring verval
len was; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen, 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

4 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. W. Fransen, Antwerpen. 

Nr. 424 

2' KAMER - 4 maart 1986 

1° STRAFVORDERING- ONTVANKELIJK
HEID- NIET-INACHTNEMING VAN ART. 29 SV. 
TEN AANZIEN VAN ANDERE PERSONEN DAN 
DE BEKLAAGDE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK 
- BEGRIP. 

3• VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN - W.I.B., ART. 342, GEW. BIJ 
WET VAN 4 AUG. 1978 - WET VAN 10 FEB. 1981 
- GEVOLGEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN 
SANCTIES, STRAFFEN - OVERTREDINGEN 
VAN ART. 342 W.I.B., GEW. BIJ WET VAN 4 AUG. 
1978 - WET VAN 10 FEB. 1981 - GEVOLGEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - STRAF UITGESPRO
KEN WEGENS INBREUK OP ART. 342 W.I.B., 
GEW. BIJ WET VAN 4 AUG. 1978- MIDDEL TEN 
BETOGE DAT DE RECHTER TOEPASSING HAD 
MOETEN MAKEN VAN DE NIEUWE, BIJ WET 
VAN 10 FEB. 1981 INGEVOERDE ARTT 339 EN 
340 - STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD 
DOOR RET MISDRIJF, OOK AL HAD DE RECH-

TER DIE NIEUWE WETSBEPALINGEN TOEGE
PAST- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 • De tegen een beklaagde ingestelde 
strafvordering is niet onontvankelijk 
door het enkele feit dat gelijkaardige 
of identieke feiten, gepleegd door an
deren, niet ter kennis van de procu
reur des Konings zijn gebracht door 
ambtenaren die verplicht waren 
daarvan dadelijk bericht te geven over
eenkomstig art. 29 Sv. 

2• Het door art. 6 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens gewaarborgde 
recht van iedere beklaagde op een eer
Jijke behandeling van zijn zaak vereist 
niet dat al degenen die mogelijk in 
een strafzaak betrokken zijn, worden 
verhoord en in de vervolging betrok
ken (1). 

3• en 4• Overtredingen van art. 342 
W.I.B., na de wijziging van dat artikel 
bij de wet van 4 aug. 1978, maar ge
pleegd v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 10 feb. 1981, blijven straf
baar na de invoeging, bij laatstge
noemde wet, van de nieuwe artt. 339 
en 340 in bedoeld wetboek (2). 

5• Niet ontvankelijk b1j gebrek aan be
lang is het middel ten betoge dat, 
m.b.t. overtreding van art. 342 W.I.B., 
zoals gewijzigd bij de wet van 4 aug. 
1978, de rechter toepassing had moe
ten maken van de nieuwe artt. 339 en 
340, die zijn ingevoegd bij de wet van 
10 feb. 1981 en die minder strenge 
straiten voorschrijven, wanneer de uit
gesproken straf niet boger is dan in de 
nieuwe wettelijke bepalingen is ge
steld en derhalve naar recht verant
woord blijft (3). 

(VANDENHOVEN, VEREECKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9724) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, op 27 mei 1983 

(1) Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr. 8743 
(A.C., 1984-85, nr. 332). 

(2) Zie Cass., 29 maart 1983, A.R. nr. 7129 
(A.C., 1982-83, nr. 419) en 4 okt. 1983, A.R. 
nr. 7953 (ibid., 1983-84, nr. 68}. 

(3) Zie Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr 9135 
(A.C., 1984-85, nr 335). 
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door de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk, 
op 21 november 1984 en 2 mei 1985 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

I. Op de voorzieningen van eerste 
eiser: 

A. van 17 mei 1985 en 20 mei 1985 
gericht tegen de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Kortrijk van 27 
mei 1983: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet; 

B. van 14 mei 1983 gericht tegen 
de arresten op 21 november 1984 en 
2 mei 1985 door het Hof van Beroep 
te Gent gewezen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de wet en onder meer van 
artikel 29 van het W etboek van Strafvor
dering, uit de miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel dat bevoegdheidsaf
wending verbiedt, van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de ongelijke behande
ling van de burgers door de administra
tie verbiedt, van het algemeen rechtsbe
ginsel dat verbiedt dat een onwettelijk
heid gevolgen zou hebben (« Fl'aus 
omnia corrumpit >>), en uit de schending 
van de artikelen 6.1 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en 14.1 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politie
ke rechten (Belgisch Staatsblad 6 juli 
1983), en als volgt gesteld: 

doordat het arrest, zonder de door (ei
ser) aangevoerde feiten te loochenen, 
met name, dat de B.B.I. (Bijzondere Be
lasting Inspectie) - B.T.W. administratie 
niet dadelijk aangifte heeft gedaan van 
de misdrijven door haar geconstateerd, 
vermits voor de acht gevailen waarvan 
sprake in de bijlagen tot de brief van 8 
mei 1981, na het onderzoek ingevolge het 
tussenarrest van 21 november 1984, aan 
het licht gekomen, er geen enkel werd 
aangegeven, terwijl het eerste geval 
(P.V.B.A. Kuurnse Bandencentrale, kort 
K.B.C.) slechts werd aangegeven omdat 
het onderhavig geval werd aangegeven, 
en waar dit laatste geval werd aangege
ven, omdat na onderhandelingen geen 
akkoord werd bereikt, met een te hoog 
taxatievoorstel, en verder, met name, dat 

niet aile desbetreffende inlichtingen, pro
cessen-verbaal en akten werden toege
zonden of overgemaakt aan de procureur 
des Konings, en zonder de reden van ge
noemd verzuim te loochenen, met name, 
dat de B.B.I.-B.T.W. administratie de al 
dan niet aangifte, of/en onvoiledige aan
gifte, gebruikt als een pressiemiddel om 
de belastingplichtige te dwingen tot een 
akkoord met de voorgestelde taxatie, ook 
als deze te hoog en onjuist is, en wan
neer geen akkoord wordt bekomen, deze 
aangifte als een sanctie wegens niet-ak
koord, aanwendt, en zonder de betekenis 
van deze feiten (boven omschreven) te 
loochenen, met name, dat zodoende arti
kel 29 van het Wetboek van Strafvorde
ring werd geschonden, en wei in de zin 
dat aldus meteen bevoegdheidsafwen
ding werd gepleegd door de B.B.I.-B.T.W. 
administratie en deze haar belasting
plichtigen, op dit punt, ongelijk behan
delt, voorhoudt dat de aangifteplicht van 
artikel 29 van het Wetboek van Strafvor
dering niet wordt gesactionneerd, noch 
de nietigheid van de strafvordering te
gen de « geselecteerde » aangegevene 
zou kunnen meebrengen, en dat voor het 
overige, die feiten niet tot gevolg hebben 
gehad dat de geldigheid van het gevoer
de strafonderzoek daardoor zou zijn aan
getast en de rechten der verdediging 
daardoor zijn miskend, 

terwijl een dergelijke schending· van 
artikel 29 van het Wetboek van Strafvor
dering, die erop neerkomt dat (praktisch) 
een belastingplichtige geselecteerd wordt 
door de administratie, om a:an het ge
recht te worden « overgeleverd », omdat 
hij niet akkoord is gegaan met een niet 
gerechtvaardigde taxatie, en zonder dat 
aile nodige inlichtingen, die een zicht op 
het geheel van de zaak zouden geven, 
werden overgemaakt, als een unfaire 
handelwijze moet worden beschouwd, 
waardoor het doel van de strafvordering, 
en de strafvordering zelf, tot een pressie
en sanctiemiddel in handen van de 
B.B.I.-B.T.W. wordt gedegradeerd, en 
waardoor dezelfde administratie haar be
lastingplichtigen op ongelijke wijze be
handelt, en welke unfaire handelwijze 
dan ook geen gevolgen mag kennen, wat 
betekent dat de strafvordering, die eruit 
volgt, ontoelaatbaar is, zoals opgewor
pen, en wat impliceert dat het arrest ten 
onrechte stelt dat de schending van arti
kel 29 van het Wetboek van Strafvorde
ring niet wordt gesanctioneerd, en ~uri
disch naast de kwestie, waar het stelt 
dat de geldigheid van het gevoerde on
derzoek niet in het gedrang komt, en het 
recht van verdediging niet is miskend, 
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vermits de fundamentele eerlijkheid er 
zich tegen verzet dat de strafvordering 
in de gegeven omstandigheden zou zijn 
toegelaten, zodat het arrest ten onrechte 
de exceptie strekkend tot ontoelaathaar
heid der strafvordering heeft afgewezen : 

Overwegende dat het middel er
van uitgaat dat eisers recht op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak 
werd ontnomen doordat het bevoeg
de bestuur tegen hem strafrechte
lijke vervolgingen uitlokte omdat hij 
de door het bestuur voorgestelde en 
door hem overdreven geachte taxa
tie niet aanvaardde, terwijl andere, 
in dezelfde groep, handelingen be
trokken evenzeer vervolgbare perso
nen niet werden verontrust omdat 
het bestuur de ten laste van hen be
staande feiten niet heeft « aangege
ven » en verborgen heeft gehouden 
voor het openbaar ministerie; 

Overwegende dat het niet-naleven 
van artikel 29 van het W etboek van 
Strafvordering het instellen van de 
strafvordering tegen andere ver
dachten wegens gelijkaardige of de
zelfde feiten niet ontoelaatbaar 
maakt; 

Overwegende dat een eerlijke be
handeling van de zaak, zoals be
paald bij de artikelen 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden en 14 van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten, niet impli
ceert dat alle personen, die mogelijk 
bij een strafzaak kunnen betrokken 
zijn, zouden dienen te worden ver
hoord of in de vervolging zouden 
dienen betrokken te worden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel en het derde 
midel samen, 

het tweede afgeleid uit de schending 
van de wet, en onder meer van de artike
len 179, 182, 195, 199, 211 van het Wet
hoek van Strafvordering, 2 van het Straf
wethoek, 339, 340, 342 en 347, § 5, van 
het Wethoek van de Inkomstenhelastin
gen, zoals gewijzigd door artikel 1 van 
de wet van 10 februari 1981 (Herstelwet, 
Belgisch Staatsblad, 14 fehruari 1981}, 347 
zoals gewijzigd door artikel 1, koninklijk 
hesluit nr. 41 van 2 april 1982 (Belgisch 

Staatsblad 7 april 1982}, en zo nodig van 
artikel 97 van de Grondwet, en uit de 
miskenning van het recht van verdedi
ging, en als volgt gesteld : 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hehhen dat de onderhavige feiten wer
den gepleegd onder vigueur van de oude 
wet (artikel 342 van het Wethoek van de 
Inkomstenbelastingen, oud} en aldus im
pliciet ervan te hehhen laten hlijken dat 
er ook een nieuwe tekst was die ter zake 
toepasselijk zou kunnen zijn, met een 
gewijzigde straf en incriminatie, niette
min artikel 342, oud, toepasselijk acht en 
toepast, niet onderzoekt of de nieuwe 
tekst (artikelen 339 en 340 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen), van 
kracht op het ogenhlik van de aange
vochten arresten, niet moet worden toe
gepast, doordat een mindere straf wordt 
vooropgesteld indien het gaat om dezelf
de feiten, dit is indien deze onder de 
nieuwe incriminatie vallen of de oude in
criminatie wordt gehandhaafd, en even
min nagaat of de feiten zeals omschre
ven en strafbaar gesteld door de oude 
wet, nog vallen onder de omschrijving 
van de nieuwe wet, dan wel of de straf
haarheid voor diezelfde feiten is opgehe
ven door de nieuwe wet, omdat de nieu
we incriminatie de oude uitsluit, en 
dieJ;J.tengevolge en evenmin (eiser) heeft 
verwittigd van deze herkwalificatie, 

terwijl het hof van heroep krachtens 
artikel 2 van het Strafwethoek dit pre
des had moeten onderzoek en eiser 
daarvan had moeten verwittigen en he
paald had moeten onderzoeken of, waar 
de nieuwe wet zowel incriminatie als 
straf wijzigt, de nieuwe wet toepasselijk 
was op de aangevoerde feiten, in de zin 
dat de nieuwe straf toepasselijk was om
dat ze lichter is, of dat de nieuwe om
schrijving « paste '' op dezelfde feiten, en 
zo niet, of die niet de vroegere strafbaar
heid der feiten uitsloot, en mocht het 
aangevochten arrest dit (impliciet) heb
hen gedaan - quod non - eiser dan 
daarvan niet werd verwittigd en aldus 
zijn rechten niet heeft kunnen verdedi
gen; 

het derde afgeleid uit de schending 
van de wet en onder meer van de artike
len 97 van de Grondwet, 1317 tot 1322 
van het Burgerlijk Wethoek, 179, 182, 
195, 199, 211 van het Wethoek van Straf
vordering, 2 van het Strafwethoek, 339, 
340, 342 en 347, § 5, van het Wethoek van 
de Inkomstenbelastingen, zeals gewij
zigd door artikel 1 van de wet van 10 fe-
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bruari 1981 en uit de miskenning van het 
recht van verdediging, en als volgt ge
steld: 

doordat de arresten niet de nietigheid 
van het vonnis van de eerste rechter 
hebben uitgesproken, waar dit laatste 
voorhoudt dat de verwijzing (kwalifica
tie) door de procureur des Konings in 
zijn vorderingen naar de artikelen 193 
en 214 van het Strafwetboek en niet 
naar artikel 342 (oud) van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen een mate
riiHe vergissing zou uitmaken, omdat ' 
blijkbaar de procureur des Konings die 
verwijzing naar genoemde artikelen van 
het Strafwetboek, artikel 342 (oud) van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen zou hebben bedoeld, 

terwijl genoemde stelling van het be
roepen vonnis strijdig is met de geschre
ven teksten, als daar zijn de vordering 
van de procureur des Konings tot onder
zoek, zijn vordering tot verwijzing v66r 
de raadkamer en de beschikking van de 
raadkamer en de dagvaarding door de 
procureur des Konings, en aldus de bete
kenis ervan miskennen (schending van 
de artikelen 1317 tot en met 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en de herhaling van 
die verwijzing naar genoemde artikelen 
van het Strafwetboek, dan nog door twee 
verschillende instanties, als de procureur 
des Konings in zijn vorderingen en dag
vaarding, en de raadkamer zelf, het be
staan van een materii:He vergissing uit
sluiten, materiiHe vergissing die per 
definitie een schrijffout (verschrijving) 
uitmaakt, en ook de stelling van het tus
senarrest van 21 november 1984 strijdig 
is met de genoemde stukken en er de be
tekenis van miskent, omdat deze niet 
van artikel 342 (oud) van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen gewag rna
ken, maar van de artikelen 193 a 214 van 
het Strafwetboek, en terwijl de verwij
zing naar laatst genoemde artikelen in 
artikel 342, oud, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, niet de incrimina- ' 
tie betreft, maar de straf, wat de mate
rH~le vergissing, zoals hoven bepaald, a 
fortiori uitsluit, omdat aldus een automa
tisme in de redenering is uitgesloten, 
mocht een fout in de redengeving een 
materiele vergissing kunnen uitmaken 
- quod non, zodat blijkt dat het vonnis 
van de eerste rechter met een nietigheid 
is behept, omdat het onder voorwendsel 
van een materiele vergissing zonder ver
wittiging herkwalificeert en aldus het 
recht van verdediging heeft miskend, 
met het gevolg dat de arresten deze nie
tigheid hadden moeten uitspreken, wat 

ze nu niet doen, wei integendeel, vermits 
ze die nietigheid overnemen, wat de nie
tigheid der arresten tot gevolg heeft : 

Overwegende dat luidens het 
vroegere artikel 342 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen 
(coordinatie hij koninklijk hesluit 
van 26 fehruari 1964) « al wie vals
heid in geschrifte heeft gepleegd of 
gehruik heeft gemaakt van valse 
stukken, met het inzicht de helas
ting te ontduiken of een derde 
daaraan te doen ontsnappen ( ... ) ge
straft (wordt) met de straffen ver
meld in hoek II, titel III, hoofstuk 
IV, van het Wethoek van Strafrecht, 
naar het aldaar hepaalde onder
scheid. De geldhoete hedraagt in ai
le gevallen 5.000 tot 100.000 frank »; 

Overwegende dat de wet van 4 au
gustus 1978, verhindend op 27 au
gustus 1978, deze geldhoete opvoer
de tot een hedrag van 10.000 tot 
500.000 frank; 

Overwegende dat de artikelen 341 
en 342 van het W ethoek van de In
komstenhelastingen, als gewijzigd 
hij wet van 4 augustus 1978, die van 
toepassing waren ten tijde van de 
aan eiser ten laste gelegde feiten, 
door artikel 1 van de herstelwet van 
10 fehruari 1981 hetreffende de 
strafrechtelijke heteugeling van de 
helastingontduiking, in werking ge
treden op 14 fehruari 1981, worden 
vervangen door nieuwe hepalingen 
die respectievelijk de artikelen 339 
en 340, eerste lid, van voormeld wet
hoek uitmaken; dat het nieuwe arti
kel 339 strafbaar stelt iedere over
treding van de hepalingen van het 
hedoelde wethoek, of van ter uitvoe
ring ervan genomen hesluiten, wan
neer de overtreder hedrieglijk opzet 
of met het oogmerk om te schaden 
heeft gehandeld; dat door het nieuw 
artikel 340, eerste lid, gestraft wordt 
met gevangenisstraf van een maand 
tot vijf jaar en met geldhoete van 
10.000 tot 500.000 frank « Hij die 
met het oogmerk om een van de in 
artikel 339 hedoelde misdrijven te 
plegen, in openhare geschriften, in 
handelsgechriften of in private ge
schriften valsheid pleegt of die van 



Nr. 424 HOF VAN CASSATIE 925 

een zodanig vals geschrift gebruik 
maakt »; dat, om strafbaar te zijn, 
de in die artikelen bedoelde valshe
den moeten gepleegd zijn met het 
vermelde oogmerk; 

Overwegende dat de wet van 10 
februari 1981 de strafbaarheid van 
de feiten bedoeld in het oud artikel 
342, voornoemd, niet heeft opgehe
ven; 

Overwegende dat eiser onder 
« A » vervolgd werd om « te Kuurne 
en elders in het Rijk tussen 18 fe
bruari 1976 en 30 oktober 1979 ( ... ) 
met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden, valsheid in 
authentieke en openbare geschriften 
en in handels- of bankgeschriften of 
in private geschriften gepleegd te 
hebben, hetzij door valse handteke
ningen, hetzij door namaking of ver
valsing van geschriften of handteke
ningen, hetzij door overeenkomsten, 
beschikkingen, verbintenissen of 
schuldbevrijdingen valselijk op te 
maken of door ze achteraf in de ak
ten in te voegen, hetzij door toevoe
ging of vervalsing van bedingen, 
van verklaringen of van feiten wel
ke deze akten tot doel hadden op te 
nemen of vast te stellen, om name
lijk met het oogmerk de belasting te 
ontduiken en/of derden daaraan te 
laten ontsnappen in volgende om
standigheden valsheid in geschrifte 
te hebben gepleegd ( ... ) en om met 
hetzelfde bedrieglijk opzet of met 
hetzelfde oogmerk om te schaden, 
van deze valse stukken gebruik ge- · 
maakt te hebben, wetende dat ze 
vals waren »; dat de telastlegging 
een aantal facturen en leverings
bons omschrijft die zouden vervalst 
zijn en per stuk de data der feiten 
vermeldt, een aantal daarvan ge
pleegd zijnde na het in werking tre
den van de voornoemde wet van 4 
augustus 1978; 

Overwegende dat de beschikking 
tot verwijzing van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk van 27 mei 1983, refe
rerende naar de vordering van de 
procureur des Konings, met betrek
king tot de telastleggingen A en B, 

de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 
van het Strafwetboek vermeldt; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis zegt dat « de telastlegging A 
( ... ) bewezen (is) in hoofde van eer
ste ( ... ) beklaagde als fisc ale vals
heid in geschrifte, zoals omschreven 
in de verwijzing van de raadkamer 
en de dagvaarding; (dat) de recht
bank (hierbij opmerkt} dat de ver
melding van de artikelen 193 a 214 
van het Strafwetboek op blz. 4 van 
de verwijzing een materii:He vergis
sing uitmaakt en diende te zijn arti
kel 342 (oud} van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen » 

Overwegende dat het hof van be
roep releveert in het tussenarrest 
van 21 november 1984 << Wat betreft 
de tenlasteleggingen sub littera A, 
zoals geformuleerd door het open
baar ministerie. Deze telastleggin
gen zijn blijkbaar geformuleerd in 
de zin van artikel 342 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(oud) met verwijzing naar boek II, 
titel III, hoofdstuk IV, van het Straf
wetboek (artikelen 193 en volgende}, 
zodat de eerste rechter terecht arti
kel 342 van het W etboek van de In
komstenbelastingen aanhaalde als 
basis der bestraffing van deze fei
ten, zonder dat noodzaak bestond 
beroep te doen op een beweerde ma
terii:He vergissing »; 

Overwegende dat de appelrechters 
eiser geenszins veroordelen op 
grond van het nieuwe artikel 340, 
eerste lid, van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen; dat zij oorde
len dat eiser de feiten pleegde om
schreven in het oud artikel 342 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen en hierbij verwijzen naar 
de door de eerste rechter aangedui
de artikelen 193 en volgende van 
het Strafwetboek; 

Overwegende dat de middelen, in 
zoverre ze aanvoeren dat de appel
rechters het nieuwe artikel 340 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, zoals dit werd gewijzigd 
bij wet van 10 februari 1981, hadden 
dienen toe te passen wat de hoe
grootheid van de straf betreft, niet 
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ontvankelijk zijn bij gebrek aan be
lang, nu de wegens de telastlegging 
A uitgesproken straf, namelijk twee 
maanden gevangenisstraf en een 
geldboete van honderdvijftigduizend 
frank, binnen de perken ligt van de 
straf bepaald bij voornoemd nieuw 
artikel 340; 

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

II. Op de voorziening van tweede 
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; 

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

4 maart 1986 - 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. Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 425 

2' KAMER - 4 maart 1986 

1° STRAFVORDERING ONDERZOEK 

DERD - PROCEDURE NIET DOOR HET ONDER
ZOEKSGERECHT GEREGELD RECHT
STREEKSE DAGVAARDING - NIET ONTVAN
KELIJK. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VEROORDELEND ARREST - PROCEDURE NIET 
DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT GERE
GELD - VERNIETIGING VAN HETGEEN AAN 
HET VEROORDELEND ARREST IS VOORAFGE
GAAN VANAF DE OUDSTE NIETIGE AKTE. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST -
PROCEDURE NIET DOOR HET ONDERZOEKS
GERECHT GEREGELD - VERNIET!GING VAN 
HETGEEN AAN HET VEROORDELEND ARREST 
IS VOORAFGEGAAN VANAF HET BEVEL TOT 
DAGVAARDING VAN DE BEKLAAGDE OM TE 
VERSCHIJNEN VOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK - VERWIJZING NAAR DE ONDER
ZOEKSRECHTER. 

1o en 2" Wanneer een onderzoek is gevor
derd en het onderzoeksgerecht de pro
cedure niet heeft geregeld, is · een 
rechtstreekse dagvaarding, op verzoek 
van het openbaar ministerie, van een 
beklaagde voor het vonnisgerecht we
gens een feit waarvoor het onderzoek 
is ingesteld, niet ontvankelijk (1). 

3° Wanneer een veroordelend arrest 
wordt vernietigd op grand dat een on
derzoek was ingesteld en de rechtsple
ging niet door het onderzoeksgerecht 
was geregeld, strekt de vernietiging 
zich uit tot hetgeen aan het arrest is 
voorafgegaan vanaf de oudste nietige 
akte, d.i. het bevel tot dagvaarding van 
de beklaagde om te verschijnen voor 
de correctionele rechtbank (2). (Art. 
408 Sv.) 

4° Wanneer een veroordelend arrest 
wordt vernietigd op grand dat een on
derzoek was ingesteld en de procedure 
niet door het onderzoeksgerecht was 
geregeld, en de vernietiging zich uit
strekt tot hetgeen aan het arrest is 
voorafgegaan vanaf het bevel tot dag
vaarding van de beklaagde om te ver
schijnen voor de correctionele recht-

GEVORDERD - PROCEDURE NIET DOOR HET 1------------------
0NDERZOEKSGERECHT GEREGELD - RECHT
STREEKSE DAGVAARDING DOOR HET OPEN
BAAR MINISTERIE - NIET ONTVANKELIJK. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - ONDERZOEK GEVOR-

(1) Cass., 5 okt. 1982, A.R. nr. 7478 
(A.C., 1982-83, nr. 94). 

(2) Zie Cass., 2 mei 1978 (A.C., 1978, 1022), 26 
juni 1979 (ibid., 1978-79, 1286), 18 sept. 1979 
(ibid., 1979-80, nr. 36) en 30 jan. 1985, A.R. 
nr. 3943 (ibid., 1984-85, nr. 317). 
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bank, verwijst het Hoi de zaak naar 
de onderzoeksrechter (3). (Art. 427 Sv.) 

{KINT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9890) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 27 maart 1985 en 
28 juni 1985 door het Hof van Be
roep te Gent gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 127, 128, 130, 179, 180 van het 
Wetboek van Strafvordering en 15 van 
de wet van 1 juni 1849 : 

Overwegende dat de procureur 
des Konings te Kortijk op 30 april 
1981 de onderzoeksrechter aldaar 
vorderde een gerechtelijk onderzoek 
in te stellen nopens feiten die de te
lastlegging uitmaken van « te Kort
rijk, Ware gem en, bij samenhang, 
elders in het Rijk, van 1 april 1976 
tot 26 januari 1980 en terwijl de fei
ten de achtereenvolgende en voort
durende uitingen uitmaken, zonder 
onderbreking gedurende meer dan 3 
j aren, van hetzelfde misdadig opzet 
artikelen 66 en 67 van het Strafwet
boek, artikelen 342, 347, 348 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastin
gen, artikelen 193, 196, 197, 214 van 
het Strafwetboek »; 

Overwegende dat op het bevel tot 
dagvaarden van 16 mei 1984 van de 
procureur des Konings te Kortrijk, 
eiser op 21 mei 1984 gedagvaard 
werd om terecht te staan voor de 
Correctionele Rechtbank te Kortrijk 
om te Ware gem en, bij samenhang, 
elders in het Rijk, van 1 april 1976 
tot 1 juli 1980 te hebben gepleegd : 
A, I. valsheid in geschrifte en ge
bruik van valse stukken, A, II. vals
heid in geschrifte, B. valsheid in ge
schrifte met het inzicht om belas-

(3) Volgens de stukken van de rechtspleging 
had de onderzoeksrechter het dossier, met het 
oog op het afsluiten van het onderzoek, mede
gedeeld aan de procureur des Konings die 
schriftelijk de verwijzing had gevorderd. 

ting te ontduiken of derden daaraan 
te laten ontsnappen en gebruik van 
die stukken, C. met het inzicht be
lastingen te ontduiken vrijwillig on
volledige aangiften overgelegd te 
hebben inzake personenbelasting; 

Overwegende dat hierover uit
spraak deden : de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk bij vonnis 
van 19 september 1984 en het Hof 
van Beroep te Gent bij de arresten 
van 27 maart 1985 en 28 juni 1985; 

Overwegende dat uit de stukken 
niet blijkt dat het onderzoeksge
recht eiser naar de correctionele 
rechtbank verwezen heeft; dat der
halve de strafvordering die door de 
procureur des Konings bij de correc
tionele rechtbank werd aangebracht, 
niet ontvankelijk was; 

Dat het eindarrest van 28 juni 
1985 nietig is; 

Om die redenen, ongeacht eisers 
middelen die niet tot cassatie zon
der verwijzing kunnen leiden, ver
nietigt het arrest van 28 juni 1985 
en gans de procedure in de zaak 
15058/80 ten laste van eiser gevoerd 
vanaf het bevel tot dagvaarden van 
de procureur des Konings te Kort
rijk van 16 mei 1984; beveelt dat v2.n 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk van 19 sep
tember 1984, en de vernietigde ar
resten van het Hof van Beroep te 
Gent van 27 maart 1985 en 28 juni 
1985; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de on
derzoeksrechter te Kortrijk. 

4 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Delafontaine, Kortrijk. 
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Nr. 426 

2• KAMER - 4 maart 1986 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- HERSTEL IN EER EN RECHTEN - VOORZIE
NING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN BEROEP - GEEN BETEKENING 
- NIET ONTVANKELIJK. 

Het cassatieberoep van de procureur-ge
neraal bij het hoi van beroep tegen 
een arrest dat een aanvraag tot herstel 
in eer en rechten afwijst, is niet ont
vankelijk indien het niet is betekend 
aan de aanvrager (1). (Artt. 418, 621 en 
vlg. Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE ANTWERPEN TEGEN GOYVAERTS) 

(A.R. nr. 150) 

4 maart 1986 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal. 

Nr. 427 

2• KAMER - 4 maart 1986 

1° WEGVERKEER - RIJBEWIJS - VOER
TUIG VOOR TRAAG VERVOER. 

2° CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- SV., 
ART. 441 - VEROORDELING WEGENS EEN 
FElT DAT GEEN MISDRIJF IS - VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

Nota arrest nr. 426: 

(1) Zie Cass., 5 juli 1948 (A.C., 1948, 381) en 
20 feb. 1950 (A.C., 1950, 412). De aanvrager van 
het herstel in eer en rechten, wiens aanvraag 
is afgewezen, dient zijn voorziening niet te be
tekenen aan het openbaar ministerie (Cass., 29 
jan. 1986, supra, nr. 337); contra: Cass., 26 
april 1983, A.R. nr. 7641 (A.C., 1982-83, nr. 469 
en noot 2). 

1 o De bestuurder van een landbouwtrac
tor, voertuig voor traag vervoer als 
omschreven in art. Lll (1) van het 
K.B. van 15 maart 1968 houdende alge
meen reglement op de technische ei
sen waaraan de auto's en hun aan
hangwagens moeten voldoen, behoeft 
noch houder noch drager te zijn van 
een rijbewijs. (Art. 3, 4°, K.B. van 1 
feb. 1977.) 

2° Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
art. 441 Sv., vernietigt het Hoi, zonder 
verwijzing, het vonnis waarbij een ver
oordeling wordt uitgesproken wegens 
een feit dat geen misdrijf is (2). (Artt. 
7, tweede lid, en 9 Gw.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE CLAEYS) 

ARREST 

(A.R. nr. 164) 

HET HOF; - Gelet op de navol
gende vordering van de procureur
generaal bij het Hof van Cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij kenbaar 
te maken dat, bij een brief van 
28 augustus 1985, bestuur der bur
gerlijke en criminele zaken, 
nr. 7/130.836/544 AP/LD/CP, de mi
nister van Justitie hem gelast heeft 
bij het Hof, overeenkomstig artikel 
441 van het Wetboek van Strafvor
dering, aangifte te doen van het in 
kracht van gewijsde gegane vonnis, 
op 6 maart 1984 uitgesproken door 
de Politierechtbank te Eeklo, in zo
ver daarbij Hilarius Theofiel Claeys, 
geboren te Lembeke op 20 novem
ber 1932, en wonende te Knesselare 
(Ursel), Brugstraat 5, wordt veroor
deeld ter zake van te Eeklo, op 1 

Nota's arrest nr. 427 : 

(1) Sedert de inwerkingtreding van het K.B. 
van 16 nov. 1984 moet worden verwezen naar 
art. 1, § 2, 15, van het K.B. van 15 maart 1968. 

(2) Cass., 21 juni 1976 (A.C., 1976, 1187), 19 
sept. 1978 (ibid., 1978-79, 66) en 4 feb. 1986, 
A.R. nr. 9714 (A.C., 1985-86, nr. 354). 
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mei 1983, wetens een motorvoertuig 
te hebben toevertrouwd aan een 
persoon die niet voorzien was van 
een rijbewijs (artikel 32 van de Weg
verkeerswet). 

Het betrof een landbouwtractor, 
voertuig voor traag vervoer in de zin 
van artikel 1.11 van het koninklijk 
besluit van 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de tech
nische eisen waaraan de auto's en 
hun aanhangwagens moeten vol
doen. 

Overeenkomstig artikel 3, 4°, van 
het koninklijk besluit van 1 februari 
1977 betreffende het rijbewijs moest 
de bestuurder van dat voertuig geen 
houder of drager zijn van een rijbe
wijs. 

De veroordeling van Hilarius 
Claeys is onwettig, nu het hem ten 
laste gelegde feit niet strafbaar was. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven vonnis te vernietigen in 
zover het Hilarius Claeys veroor
deelt wegens voormeld feit; te beve
len dat van zijn arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing, 
te zeggen dat er geen grand is tot 
verwijzing. 

Brussel, 19 december 1985. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Declercq ». 

van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; zegt dat er geen grand is tot 
verwijzing. 

4 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Baets - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 428 

2' KAMER - 5 maart 1986 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGEN
STRIJDIGE REDENGEVING - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - DUBBEL
ZINNIGE REDENGEVING - BEGRIP. 

1 o Tegestrijdig en derhalve niet regelma
tig met redenen omkleed is het arrest 
dat de bestuurder van een motorvoer
tuig veroordeelt wegens onopzettelijk 
doden naar aanleiding van een ver
keersongeval, op grand, enerzijds, dat 
de bestuurder het ongeval niet had 
kunnen voorkomen oak al had hij de 
voetganger normaal opgemerkt, en, an
derzijds, dat het niet opmerken van de 
voetganger en het niet terstond rem
men op het ogenblik van de aanrijding 
zijn onoplettendheid bewijzen (1). 

2° Dubbelzinnig en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is het ar
rest dat, om de bestuurder van een 
motorvoertuig te veroordelen wegens 
onopzettelijk doden naar aanleiding 
van een verkeersongeval, vermeldt 
welke de verplichtingen van die be
stuurder waren, zonder nader aan te 
geven of hij die al dan niet is nageko
men (2). 

Gelet op artikel 441 van het Wet
boek van Strafvordering, met over
neming van de gronden van de bo
venstaande vordering, vernietigt het 
vonnis van de Politierechtbank te 
Eeklo van 6 maart 1984 in zoverre 
het Hilarius Claeys schuldig ver
klaart aan het door artikel 32 van I----------------
de Wegverkeerswet bepaalde mis
drijf en hem uit dien hoofde veroor
deelt; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 

(1) Cass., 25 april 1984, A.R. nr. 3504 
(A.C., 1983-84, nr. 492). 

(2) Zie Cass., 26 maart 1982, A.R. nr. 3367 
(A.C., 1981-82, nr. 453). 
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(DONAY T. LANDSBOND DER CHR!STELIJKE 

MUTUALITEITEN, FRIPPIAT E.A.} 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4741) 

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

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiseres ingestelde strafvorde
ring: 

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

Overwegende dat het arrest, ener
zijds, door erop te wijzen << dat zij 
(eiseres, toen beklaagde) haar snel
heid had moeten aanpassen aan de 
weersgesteldheid (nacht, hevige re
genval en glibberige weg) en aan de 
plaatsgesteldheid (nadering van een 
oversteekplaats voor voetgangers) », 
een algemene regel formuleert, 
maar niet duidelijk aangeeft of eise
res ten deze een fout heeft begaan 
door die regel niet na te leven; 

Overwegende dat het arrest, an-
derzijds, vermeldt << ••• dat, ook al 
reed Luce Donay (thans eiseres) 
met een toegestane snelheid, met 
name uit het deskundigenverslag 
blijkt dat ze het ongeval niet had 
kunnen voorkomen, zelfs als ze de 
voetganger normaal had opge
merkt »; dat het vervolgens erop 
wijst << dat het feit dat zij de voet
ganger die zij het oversteken met 
een normale gang moest laten be 
eindigen (artikel 40.4.2 van het 
koninklijk besluit van 1 december 
1975), niet heeft opgemerkt en dat 
zij op het ogenblik van de aanrij
ding niet onmiddellijk heeft geremd, 
haar onoplettendheid bewijst »; dat 
die twee consideransen met elkaar 
in strijd zijn; 

Dat het arrest derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders tegen eiseres 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen: 

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 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door eiseres aangevoerde middelen, 
die niet kunnen leiden tot cassatie 
zonder verwijzing, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

5 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Bruyn. 

Nr. 429 

2' KAMER - 5 maart 1986 

WEGVERKEER - R!JBEWIJS EN LEERVER
GUNNING - OVERTREDING VAN DE WEGVER
KEERSWET, ART. 32 - VOERTUIG TOEVER
TROUWD AAN EEN PERSOON DIE NIET VOOR
ZIEN IS VAN HET RIJBEWIJS OF VAN HET ALS 
ZODANIG GELDEND BEWIJS - BEGRIP. 

Aangezien l1et bewijs dat geldt als rijbe
wijs enkel geldig is voor het leren stu
ren met bijstand van de in dat bewijs 
vermelde begeleider, is naar recht ver
antwoord de beslissing waarin de rech
ter, na te hebben vastgesteld dat de 
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begeleider de Jeerling-bestuurder de 
toestemming heeft gegeven om zonder 
zijn bijstand met het voor scholing be
stemde voertuig op de openbare weg te 
rijden, de begeleider veroordeelt we
gens het toevertrouwen van een auto 
aan een persoon die niet voorzien was 
van het voor het besturen van dat 
voertuig vereiste rijbewijs of van het 
als zodanig geldend bewijs. (Art. 32 
Wegverkeerswet, art. 8, § 6, K.B. 1 feb. 
1977 betreffende het rijbewijs.) 

(LEDOUBLE, BARTHELEMY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4743) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 oktober 1985 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen; 

A. Op de voorziening van de eise
res Barthelemy, burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij : 

B. Op de voorziening van de ei
sers, beklaagden : 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede en het derde middel 
sam en, 

het tweede, hieruit afgeleid dat val
gens het bestrden vonnis de omstandig- . 
heden ten deze van die aard waren dat 
eiser niet meer kon worden geacht bijge
staan te zijn door zijn begeleider, 

terwijl eiser in zijn conclusie had be
toogd dat hij misschien wel een rijfout 
had begaan door ten deze aldus te han
delen, maar dat zulks geenszins beteken
de dat hij het hem verweten strafrechte
lijk misdrijf had gepleegd; 

het derde, hieruit afgeleid dat het be
streden vonnis eiseres veroordeelt we
gens het wetens toevertrouwen van een 
motorvoertuig aan een persoon die niet 
voorzien is van het bewijs dat geldt als 
rijbewijs, terwijl eiser in het bezit was 
van een bewijs dat geldt als rijbewijs en 
dat bewijs bovendien geldig was, nu ei-

ser op het ogenblik van de feiten bijge
staan werd door een begeleider : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vermeldt << dat uit het dossier 
blijkt - en dit wordt trouwens door 
de appellanten (thans de eisers) niet 
betwist - dat op het ogenblik van 
het ongeval de eerste beklaagde 
(thans eiser) het voertuig alleen be
stuurde; dat de eerste appellant 
(thans eiser) niettemin betwist dat 
hij op de openbare weg met een 
auto gereden heeft zonder de bij
stand van de begeleider, ten deze 
zijn moeder, tweede beklaagde 
(thans eiseres), op grond dat artikel 
8, § 6, van het koninklijk besluit van 
1 februari 1977 betreffende het rijbe
wijs niet vereist dat de begeleider li
chamelijk aanwezig is in het voer
tuig; ... dat, zo het aanleren van 
maneuvers in bijna stilstand en bui
ten de openbare weg of op parkeer
stroken kan worden geacht te gebeu
ren met de bijstand van de begelei
der, zelfs als deze niet in het 
voertuig zit, op voorwaarde dat hij 
er slechts enkele meter van verwij
derd is en de leerling van zo nabij 
volgt dat hij hem raad of aanwijzin
gen kan geven, het duidelijk is dat 
de omstandigheden ten deze van zo
danige aard zijn dat de eerste be
klaagde niet meer kan worden ge
acht de bijstand te hebben gekregen 
van zijn begeleider; hij immers op 
de openbare weg rijdt op een zoda
nige afstand van zijn woning waar 
zijn begeleider is uitgestapt, dat hij 
een snelheid van ten minste 60 ki
lometer per uur kon halen, zoals 
blijkt uit de hevigheid van· de bot
sing; dat de telastlegging 2 dus onte
genzeggelijk bewezen is; ... dat het 
aan de tweede beklaagde (thans ei
seres) ten laste gelegde feit even
eens bewezen gebleven is; dat het 
bewijs dat geldt als rijbewijs aileen 
geldt voor de scholing die geschiedt 
met de bijstand van de begeleider; 
dat bij ontstentenis hiervan het be
wijs niet langer als geldig moest 
worden beschouwd; dat de tweede 
appellante bijgevolg niet kan betwis
ten dat ze wetens haar motorvoer-
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tuig had toevertrouwd aan de eerste 
beklaagde die niet voorzien was van 
een geldig bewijs dat geldt als rijbe
wijs »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis door die vermeldingen de be
slissing waarbij de eisers worden 
veroordeeld, regelmatig met rede
nen omkleed en naar recht verant
woordt; 

Dat het tweede en het derde mid
del niet kunnen worden aangeno
men; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
ieder in de kosten van hun voorzie
ning. 

5 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. P. Moriau, Brussel. 

Nr. 430 

2' KAMER - 5 maart 1986 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- STRAFZAKEN - ARREST VAN EEN HOF 
VAN BEROEP WAARAAN IS MEEGEWERKT 
DOOR EEN RAADSHEER DIE VROEGER KEN
NIS GENOMEN HAD VAN DE ZAAK, IN DE HOE
DANIGHEID VAN VOORZITTER VAN DE RAAD
KAMER. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- ARREST VAN EEN HOF VAN 
BEROEP WAARAAN IS MEEGEWERKT DOOR 

EEN RAADSHEER DIE VROEGER KENNIS GE
NOMEN HAD VAN DE ZAAK IN DE HOEDANIG
HEID VAN VOORZITTER VAN DE RAADKAMER 
- NIETIG. 

1' en 2' Nietig is het arrest van het hof 
van beroep waarbij uitspraak is ge
daan over de strafvordering tegen een 
beklaagde, wanneer daaraan is meege
werkt door een raadsheer die vroeger 
kennis genomen had van de zaak in 
de hoedanigheid van voorzitter van de 
raadkamer van de rechtbank van eer
ste aanleg, die de beklaagde naar de 
correctionele rechtbank verwezen 
heeft (1). (Art. 292 Ger.W.) 

(VANDER CAMMEN R., VANDER CAMMEN C., 
D'HAEYER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4761) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 en 292 van het 
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel no
dig, van artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950, goedgekeurd bij akte van de Wetge
vende Macht op 13 mei 1955, 

doordat het arrest, waarbij de eisers 
tot een geldboete worden veroordeeld, 
ter zake dat ze voorwerpen, die strijdig 
zijn met de goede zeden, met het oog op 
de handel in voorraad hebben gehad, ge
wezen door een rechtscollege dat was sa
mengesteld uit de h. Terlinden, voorzit
ter; de h. de Biseau d'Hauteville en 
mevr. Tilot-De Ceuleneer, raadsheren, en 
doordat de beschikking van 9 september 
1982 van de raadkamer waarbij de eisers 
voor dat misdrijf naar de correctionele 
rechtbank zijn verwezen, is gewezen 
door de h. de Biseau d'Hauteville, recht
doende als alleensprekend rechter, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 292 
van het Gerechtelijk Wetboek, dat krach
tens artikel 2 van dit wetboek van toe-

(1) Cass., 26 nov. 1985, A.R. nr 9639 
(A.C., 1985-86, nr 206); zie Cass., 19 sept. 1985, 
A.R. nr 7289 (A.C., 1985-86, nr 39). 
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passing is in strafzaken, bepaalt dat de 
cumulatie van rechterlijke ambten verba
den is, uitgenomen de gevallen die de 
wet bepaalt en dat nietig is het vonnis, 
gewezen door een rechter die vroeger bij 
het uitoefenen van een ander rechterlijk 
ambt kennis genomen heeft van de zaak; 
het arrest, nu het is gewezen door rech
ters van wie een heeft beslist dat er vol
doende aanwijzingen bestonden om de 
eisers naar de correctionele rechtbank te 
verwijzen, en aldus vroeger bij het uitoe
fenen van een ander rechterlijk ambt 
kennis genomen heeft van de tegen de 
eisers ingestelde strafvordering, derhalve 
nietig is (schending van de artikelen 2 
en 292 van het Gerechtelijk Wetboek), 

tweede onderdeel, een ieder tegen wie 
een strafvervolging is ingesteld, recht 
heeft op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak door een onafhankelijke en on
partijdige rechterlijke instantie; de rech
ter ten aanzien van wie de gewettigde 
vrees bestaat dat hij niet onpartijdig zal 
oordelen, door dee! te nemen aan de be
slissing een elementaire regel van 
rechtsbedeling miskent, zoals die is vast
gelegd in het in het middel vermelde ar
tikel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens; dat 
met name het geval is als de appelrech
ter kennis neemt van een zaak waarin 
hij het ambt van voorzitter van de raad
kamer heeft uitgeoefend en in die hoeda
nigheid beslist heeft dat er voldoende 
aanwijzingen bestonden om de eisers 
naar de rechtbank te verwijzen; het ar
rest derhalve nietig is (schending van 
het in het middel vermelde artikel 6.1): 

Overwegende dat uit de proces
stukken bijkt dat de h. de Biseau 
d'Hauteville ten deze is opgetreden 
als alleensprekend rechter en het 
ambt van voorzitter uitoefende in de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel die op 9 
september 1982 de eisers naar de 
correctionele rechtbank heeft verwe
zen; dat de h. de Biseau d'Hauteville 
nadien als raadsheer in het hof van 
beroep deel uitmaakte van het 
rechtscolelge dat bij het bestreden 
arrest uitspraak heeft gedaan over 
die strafvordering; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek« nietig is het vonnis, gewe
zen door een rechter die vroeger bij 
het uitoefenen van een ander rech-

terlijk ambt kennis genomen heeft 
van de zaak »; 

Dat het eerste onderdeel gegrond 
is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel dat 
niet kan leiden tot ruimere cassatie 
of tot cassatie zonder verwijzing, 
vernietigt het bestreden arrest; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

5 maart 1986 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Draps. 

Nr. 431 

2• KAMER - 5 maart 1986 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VEROORDELING WEGENS EEN 
ANDER MISDRIJF DAN DAT WAARVOOR DE 
BEKLAAGDE WERD VERVOLGD - WETTIG -
VOORWAARDEN. 

In correctionele en politiezaken moet de 
feitenrechter uitspraak doen over het 
regelmatig bij hem aanhangig gemaak
te feit en moet hij, mits hij het recht 
van verdediging eerbiedigt; desnoods 
de voorlopige kwalificatie van dat feit, 
zoals die blijkt uit de verwijzingsbe
schikking of uit de dagvaarding, ver
vangen door de juiste wettelijke kwali
ficatie; hij moet nochtans vaststellen 
dat het aldus omschreven feit overeen
komt met het feit dat aan de vervol
ging ten grondslag Jag of in dat feit be-
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grepen was en dat beklaagde op de 
hoogte gebracht is van de wijziging 
van de kwalificatie {1). 

(JOUCK T. SCHOMMERS, LANDSBOND VAN DE 
VERBONDEN DER BEROEPSZIEKENFONDSEN 

VAN BELGIE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4790) 

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

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artieklen 130, 179, 182, 195, 
199, 211 en 271 van het Wetboek van 
Strafvordering en van het recht van ver
dediging, 

doordat het arrest eiser wegens over
treding van artikel 400 van het Strafwet
boek veroordeelt tot een gevangenisstraf 
en tot een geldboete, na hem te hebben 
« aangezocht zijn verweermiddelen voor 
te dragen tegen een eventuele wijziging 
van de kwalificatie van de telastlegging 
in slagen die voor het slachtoffer, hetzij 
een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij 
een blijvende ongeschiktheid tot het ver
richten van persoonlijke arbeid, hetzij 
het volledig verlies van het gebruik van 
een orgaan, hetzij een zware verminking 
ten gevolge hebben gehad », 

nu het zich beperkt tot de enkele vast
stelling dat eiser is aangezocht om zijn 
verweermiddelen voor te dragen tegen 
een eventuele wijziging van de kwalifica
tie van het hem ten laste gelegde feit en 
nu het nalaat vast te stellen dat het al
dus in aanmerking genomen feit hetzelf
de is dat ten grondslag lag aan de ver
volging of daarin begrepen was, ter
wijl het eiser niettemin veroordeelt op 
grond van de nieuwe kwalificatie, de 
in het middel vermelde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat uit de verklaringen van 
de getuigen en uit de vaststellingen 
van de deskundigen blijkt dat de 
door de verdachte (thans eiser) aan 
het slachtoffer toegebrachte slagen 
in een noodzakelijk oorzakelijk ver
band staan met diens val en met de 
gevolgen daarvan; dat uit de door de 
burgerlijke partij overgelegde me
dische verslagen en het door de des
kundige Serge Lambert op 23 no
vember 1984 neergelegde rapport 
blijkt dat de door laatstgenoemde 
reeds in zijn rapport van 13 februari 
1981 uitgesproken vrees, namelijk 
dat het slachtoffer een posttrauma
tische epilepsie zou gaan vertonen, 
bewaarheid is geworden; dat die 
ziekte zich inderdaad heeft gemani
festeerd en dat er geen twijfel over 
bestaat dat ze voortkomt van de aan 
de verdachte verweten slagen ... ; .. . 
dat die ziekte ongeneeslijk lijkt ... ; 
dat het de taak is van de appelrech
ter die over het feit uitspraak moet 
doen, om aan dat feit de passende 
kwalificatie te geven »; 

Overwegende dat het arrest door 
die vermeldingen vaststelt dat het 
door het hof van beroep tegen eiser 
bewezen verklaarde en door dat hof 
anders gekwalificeerde feit hetzelfde 
is dat ten grondslag lag aan de ver
volging; 

Dat het middei niet kan worden 
aangenomen; 

terwijl der raadkamer bij beschikking 
van 9 oktober 1981 eiser enkel wegens 
overtreding van de artikelen 392, 398 en 
399 van het Strafwetboek naar de correc
tionele rechtbank had verwezen en het 
hof van beroep hem bijgevolg niet wettig 
kon veroordelen op grond van artikel 400 
van het Strafwetboek, zonder eerst te 
hebben vastgesteld dat het aldus in aan
merking genomen feit hetzelfde is dat 
ten grondslag lag aan de vervolging of 
begrepen was in het feit waarvoor die 
vervolging was ingesteld en dat eiser 
aangezocht werd om zijn verweermidde
len voor te dragen tegen die nieuwe 
kwalificatie; daaruit volgt dat het arrest, 

En overwegende dat de substan
tiEile of op straffe van nietigheid 

-----~-------=-~-; voorgeschreven rechtsvormen in 
(1) Cass., 14 sept. 1985, A.R. nr 4499 

(A.C., 1985-86, nr. 3). 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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B. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslis
singen op de civielrechtelijke vorde
ringen, die tegen hem zijn ingesteld 
door de Landsbond van de Verbon
den der Beroepsziekenfondsen van 
Belgie en door Erich Schommers : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

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 Erich Schommers 
en de Landsbond van de Verbonden 
der Beroepsziekenfondsen van Bel
gie; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Dassesse. 

Nr. 432 

1' KAMER - 6 maart 1986 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HUUR IN 
RET ALGEMEEN - TEKORTKOMING VAN DE 
VERHUURDER AAN DE VERPLICHTING HEM 
OPGELEGD DOOR ART. 1719, 2°, B.W. - GE
VOLG VOOR DE HUURDER. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HUUR IN 
RET ALGEMEEN - TEKORTKOMING VAN DE 
VERHUURDER AAN DE VERPLICHTING HEM 
OPGELEGD DOOR ART 1719, 2°, B.W - ONT
BINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST TE 
ZIJNEN NADELE - HUURGENOT SLECHTS 
LICHT VERMINDERD - HUURDER KAN DE EX

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
TEGENSTRIJDIGE REDENEN - BEGRIP. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING IN
ZAKE WEDERKERIGE OVEREENKOMSTEN -
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL. 

1" Uit de omstandigheid dat de verhuur
der zijn verplichting om het goed in 
zodanige staat te onderhouden dat het 
kon dienen voor het gebruik waartoe 
het was bestemd, niet is nagekomen 
en die tekortkoming ernstig genoeg is 
om te zijnen nadele de ontbinding van 
de huurovereenkomst te verantwoor
den, volgt niet noodzakelijk dat de 
huurder de uitvoering van zijn ver
plichtingen voor het geheel mag instel
len totdat de verhuurder zijn verbinte
nis nakomt of aanbiedt na te komen. 

2" en 3" Niet door tegenstrijdigheid aan
getast en wettelijk verantwoord is de 
beslissing waarbij de rechter, na te 
hebben geoordeeld dat de verhuurder 
het goed niet in zodanige staat heeft 
onderhouden dat het kon dienen voor 
het gebruik waartoe het was bestemd, 
en dat die tekortkoming ernstig ge
noeg is om te zijnen nadele de ontbin
ding van de huurovereenkomst te ver
antwoorden, niettemin, op grand dat 
die tekortkoming het huurgenot 
slechts licht heeft verminderd en de 
huurder niet toelaat de exceptie van 
niet-uitvoering voor het geheel van 
zijn verplichtingen, waardoor definitie
ve schade ontstond, in te roepen, de 
huurovereenkomst oak ten nadele van 
de huurder ontbindt. 

4" De exceptie van niet-uitvoering inzake 
wederkerige overeenkomsten is een al
gemeen rechtsbeginsel (1). (Impliciet.) 

(« I.M.A.T., P.V.B.A. T VANDEWALLE, 

VELLE A.-M., VELLE K.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4775) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 september 1984 in 

CEPTIE VAN NIET-UITVOERING NIET INROE- 1------------------
PEN VOOR HET GEHEEL VAN ZIJN VERPLICH-
TI"'GEN ONTBINDING VAN DE OVEREEN-
KOMST OOK TEN NADELE VAN DE HUURDER. 

(1) Cass., 15 jum 1981, A.R. nr 6161 
(A. C., 1980-81, nr 592) en . DE PAGE, dee! II, 
druk 1964, nrs. 865 en 866 
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hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het algemeen rechtsbeginsel, 
krachtens hetwelk, inzake wederkerige 
overeenkomsten, de contractant die van 
zijn medecontractant de nakoming van 
diens verbintenissen niet bekomt, de na
koming van zijn eigen verbintenissen 
mag uitstellen totdat de medecontractant 
zijn verbintenis uitvoert of aanbiedt ze 
uit te voeren, en van de artikelen 1102, 
1134, 1135, 1719, inzonderheid 2°, 1720, 
1721 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na de 
tussen eiseres en de verweerders op 15 
juni 1973 gesloten huurovereenkomst ten 
nadele van de verweerders te hebben 
ontbonden wegens de als een belangrijke 
wanprestatie bestempelde niet-uitvoering 
door de verweerders van de eigenaars
herstellingen, de door eiseres in verband 
met de door haar uit te voeren huurher
stellingen opgeworpen exceptio non 
adimpleti contractus verwerpt, haar 
diensvolgens uit hoofde van huurschade 
veroordeelt om aan de verweerders een 
bedrag van 245.203 frank te betalen, ver
meerderd met de gerechtelijke interes
ten, en bovendien de overeenkomst ook 
te haren nadele ontbindt, en anderzijds 
de verweerders veroordeelt om aan eise
res een bedrag van 25.000 frank te beta
len, als vergoeding voor de wegens de 
niet-uitvoering van de eigenaarsherstel
lingen veroorzaakte storing in haar 
huurgenot, zulks op grond van de volgen
de overwegingen : « de toepassing van 
een exceptio non adimpleti contractus 
moet in verhouding staan tot de schade 
die de tegenpartij door haar fout heeft 
veroorzaakt. De kleine ongemakken die 
(eiseres) daardoor heeft geleden, recht
vaardigen niet dat geen huurdersonder
houd werd gepresteerd, waardoor defini
tieve schade ontstond ... Het huurgenot 
werd slechts in " lichte " en in " zeer ge
ringe mate " aangetast door de niet-uit
voering van de eigenaarsherstellingen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de verplich
ting van de verhuurder, ten deze de ver
vv:eerders, om de eigenaarsherstellingen 
mt te voeren, een rechtstreeks gevolg is 
van de op hem rustende essentiele ver
plichting aan de huurder, ten deze eise
res, het volledig genot van het verhuurde 
g~ed te versch~ffen; zodat een belang
riJke tekortkommg aan de verplichting 
om de eigenaarsherstellingen uit te voe-

ren, noodzakelijkerwijze inhoudt dat de 
verhuurder zijn verplichting om aan de 
huurder het volledig genot van het ver
huurde goed te verschaffen op een even 
belangrijke wijze heeft verwaarloosd, en 
het bestreden vonnis derhalve door 
tegenstrijdigheid is aangetast (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) door te 
overwegen dat eiseres slechts in geringe 
mate in haar huurgenot werd gestoord, 
nadat het anderzijds heeft vastgesteld 
dat de niet-uitvoering van de eigenaars
herstellingen door de verweerders een 
belangrijke wanprestatie uitmaakte, en 
het bestreden vonnis in deze omstandig
heden evenmin wettig tot het besluit kon 
komen dat eiseres slechts in geringe ma
te in haar huurgenot werd gestoord 
(schending van de artikelen 1719 inzon
derheid 2°, 1720 en 1721 van het Burger
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, wanneer tussen de 
partijen een wederkerige overeenkomst 
werd gesloten, en een van hen, ten deze 
de verweerders, haar verbintenissen niet 
nakomt, de ontbinding van de overeen
komst ten nadele van deze partij een 
zwaardere sanctie uitmaakt dan de in
williging v.an de door haar wederpartij, 
ten deze e1seres, wegens deze niet-nako
ming opgeworpen exceptio non adimpleti 
contractus, daar bedoelde exceptie de 
wederpartij enkel toelaat de nakoming 
van haar eigen verbintenissen uit te stel
len totdat de andere partij haar verbinte
nissen uitvoert of aanbiedt uit te voeren; 
deze exceptie aldus voor de wederpartij 
een permanente waarborg vormt en 
voorkomt dat deze partij de ontbinding 
van de overeenkomst en de teruggave 
van hetgeen zijzelf presteerde, zou moe
ten vorderen; zodat de contractuele wan
prestatie van de verweerders die door 
het bestreden vonnis als voldoende 
zwaarwichtig wordt beschouwd om de 
ontbinding van de overeenkomst te hun
nen nadele uit te spreken, a fortiori vol
doende zwaarwichtig is om de door 
eiseres opgeworpen exceptio non adim
pleti contractus in verband met de op 
haar rustende verplichting tot de huur
herstellingen over te gaan, te rechtvaar
digen; en zodat het bestreden vonnis, dat 
de overeenkomst ten nadele van de ver
weerders ontbindt wegens hun « belang
rijke >> tekortkoming, bestaande in de 
niet-uitvoering van de eigenaarsherstel
lingen, maar anderzijds de door eiseres 
opgeworpen exceptio non adimpleti con
tractus verwerpt en, om die reden, de 
overeenkomst ook te haren nadele ont
bindt, door tegenstrijdigheid is aangetast 
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(schending van artikel 97 van de Grond
wet), bovendien het algemeen rechtsbe
ginsel miskent krachtens hetwelk, inza
ke wederkerige overeenkomsten, de con
tractant die van zijn medecontractant de 
nakoming van diens verbintenis niet be
komt, de uitvoering van zijn eigen ver
bintenis mag uitstellen totdat de mede
contractant zijn verbintenis nakomt of 
aanbiedt na te komen, en tevens daar
door alle in de aanhef van het cassatie
middel vermelde wetsbepalingen schendt, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet: 

Over het geheel van het middel : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 1719, 2°, van het Burgerlijk Wet
hoek, de verhuurder verplicht is het 
verhuurde goed in zodanige staat te 
onderhouden dat het kan dienen tot 
het gebruik waartoe het verhuurd is; 

Overwegende dat, wanneer het 
niet-nakomen van die verplichting 
door de verhuurder zwaarwichtig 
genoeg blijkt te zijn om de ontbin
ding van de huurovereenkomst te 
zijnen nadele te verantwoorden, 
daaruit niet noodzakelijk volgt dat 
de huurder de uitvoering van zijn ei
gen verbintenissen mag uitstellen 
totdat de medecontractant zijn ver
bintenis nakomt of aanbiedt na te 
komen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na de huurovereenkomst ten 
nadele van de verweerders te heb
ben ontbonden wegens belangrijke 
wanprestatie van niet-uitvoeren van 
eigenaarsherstellingen, constateert 
dat eiseres ingevolge de tekortko
mingen van de verweerders maar 
« kleine ongemakken ( ... ) heeft gele
den, buiten de onmogelijkheid tot 
presteren van huurdersonderhoud 
en -herstellingen wegens niet-uitvoe
ring van bepaalde eigenaarsherstel
lingen »; dat het oordeelt dat die 
kleine ongemakken niet rechtvaardi
gen dat « geen huurdersonderhoud 
werd gepresteerd voor het overige, 
waardoor definitieve schade ont
stond »; dat echter het vonnis verder 
oordeelt dat dient te worden aan
vaard dat eiseres « geen huurders
onderhoud of -herstellingen diende 
te presteren die volkomen onmoge-

lijk of nutteloos » zouden zijn, door
dat de eigenaarsherstellingen niet 
uitgevoerd werden, en nog dat het 
huurgenot van eiseres « slechts licht 
verminderd » werd en dat zij een 
<< zeer geringe storing » heeft onder
gaan; 

Dat de appelrechters, op grond 
van die vaststellingen en beschou
wingen, zonder in de aangevoerde 
tegenstrijdigheden te vervallen, en 
zonder het algemeen rechtsbeginsel 
en de wetsbepalingen, aangehaald 
in het middel, te schenden, hebben 
kunnen beslissen dat het niet-nako
men door de verweerders van hun 
ver huurdersverplichtingen, hoewel 
het zwaarwichtig genoeg is om de 
ontbinding van de huurovereen
komst te hunnen nadele te verant
woorden, niettemin niet toelaat de 
door eiseres opgeworpen exceptie 
voor het geheel van haar verplich
tingen aan te nemen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

6 maart 1986 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Gerard. 

Nr. 433 

1' KAMER - 6 maart 1986 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART 
81 - RECHT VAN EEN !EDER OP EERB!EDI 
GING VAN ZIJ"l PRIVE-LEVEN EN ZIJ"l GE 
ZINSLEVEN - WERKING 
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2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
8.1 - ERFRECHT VAN NATUURLIJK KIND. 

3° NATUURLIJK KIND - B.W., ART. 756 -
VORDERING DOOR NIET ERKEND NATUUR
LIJK KIND INGESTELD TEGEN EEN WETTIG 
KIND TOT VEREFFENING EN VERDELING VAN 
DE NALATENSCHAP VAN ZIJN BEWEERDE 
MOEDER - ART. 8.1 EUROPEES VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS. 

4° ERFENISSEN - B.W., ART. 756 - NIET 
ERKEND NATUURLIJK KIND GEEN ERFGE
NAAM VAN ZIJN BEWEERDE MOEDER- BEPA
LING NIET IN STRIJD MET ART. 8.1 EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. 

1" De bepaling van art. 8.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens, luidens 
welke een ieder recht heeft op de eer
biediging van zijn prive-Jeven en zijn 
gezinsleven, in zoverre zij in beginsel 
de Staat verbiedt zich te mengen in 
het prive-leven en in het gezinsleven 
van de individuen, stelt een norm die 
in de regel voldoende nauwkeurig en 
volledig is om directe werking te heb
ben; in zoverre die bepaling evenwel 
verplichtingen bevat in die zin dat de 
Staat, bij het bepalen van het stelsel 
van de familiebanden, zoals de rechten 
van de natuurlijke kinderen op de goe
deren van hun overleden moeder, zo 
moet handelen dat de betrokkenen een 
normaal gezinsleven kunnen leiden, is 
zij niet voldoende nauwkeurig en voile
dig om directe werking te hebben en 
Jegt zij, in zoverre, aan de Staat 
slechts een verplichting op om te han
delen maar kan zij niet gelden als 
bran van subjectieve rechten en van 
verplichtingen voor particulieren (1). 

2", 3" en 4" De bepaling van art. 756 B. W., 
Juidens welke de niet erkende natuur
Jijke kinderen geen erfgenaam zijn 
van hun beweerde moeder, is niet in 
strijd met art. 8.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens (2). 

(1) en (2) Zie Cass., 10 mei 1985, A.R. 
nr 4273 (A.C., 1984-85, nr 542) en de conclusie 
van het openbaar ministerie. 

(B ... V ... , B. .. A. .. T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4792) 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 8.1 en 14 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de voorrang die de bij 
verdrag bepaalde internationale rechtsre
gel, met rechtstreekse gevolgen i~ de in
terne rechtsorde, heeft op de mterne 
rechtsregel, 

doordat het hof van beroep, met beves
tiging van het beroepen vonnis, de vor
dering van de eisers niet ontvankelijk 
verklaart op grand: « dat artikel 14 van 
het verdrag niet een onafhankelijke be
paling uitmaakt, maar moet verbonden 
worden met een ander artikel dat het ge
not van een recht of een vrijheid waar
borgt die de Staat niet mag regelen door 
te voorzien in onderscheidingen die als 
discriminerend zijn op te vatten ( ... ); ( ... ) 
dat artikel 8 van het Europees Verdrag 
Rechten van de Mens rechtstreekse wer
king heeft in de Belgische interne 
rechtsorde ( ... ); ( ... ) dat evenwel dit arti
kel in de extensieve interpretatie ervan 
in het Marckxarrest, in zoverre het posi
tieve verplichtingen behelst, geen directe 
toepassing heeft, daar het niet voldoende 
precies en nauwkeurig is, vermits de 
Staat bij het verwezenlijken van dit im
peratief de keuze tussen verschillende 
mogelijkheden heeft ( ... ); ( ... ) dat aan (de 
eisers) geen welbepaalde subjectieve 
rechten kunnen verleend worden op 
grand van artikel 8 van het Europees 
Verdrag Rechten van de Mens zoals het 
werd gei:nterpreteerd door het arrest 
Marckx; dat in casu artikel 756 van het 
Burgerlijk Wetboek moet worden toege
past; ( ... ) dat nochtans moet betreurd 
worden dat de Belgische wetgever nog 
steeds niet het afstammingsrecht in 
overeenstemming heeft gebracht met het 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens», 

terwijl de erfrechten tussen kinderen 
en ouders nauw verbonden zijn met het 
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gezinsleven dat ook materiele belan
gen omvat - en bijgevolg onder de toe
passing vallen van artikel 8 van voor
meld verdrag dat, door een ieder het 
recht op eerbiediging van zijn gezinsle
ven te waarborgen, geen onderscheid 
maakt tussen een « wettig » en een « na
tuurlijk , gezin; artikel 14 van hetzelfde 
verdrag het genot van dit recht verzekert 
zonder enig onderscheid op welke grand 
ook, zoals onder meer de geboorte; de 
omstandigheid dat de nationale gezags
organen vrij blijven in de keuze van de 
maatregelen die zij geschikt achten ter 
regeling van onder meer het recht op 
eerbiediging van een ieders gezinsleven, 
niet wegneemt dat die maatregelen moe
ten beantwoorden aan de eisen van het 
verdrag, zoals het beginsel van gelijke 
behandeling in het genot van een ieders 
recht op eerbiediging van zijn gezinsle
ven, vervat in de artikelen 8.1 en 14, 
waaruit volgt dat, in zoverre artikel 756 
van het Burgerlijk Wetboek, zonder ob
jectieve en redelijke rechtvaardigings
grond, bepaalt dat natuurlijke kinderen 
geen erfgenaam zijn en de wet hun 
slechts dan rechten op de goederen van 
hun overleden vader of moeder verleent 
indien zij wettelijk erkend zijn, deze 
wetsbepaling, in strijd met de voormelde 
artikelen 8.1 en 14 van het verdrag, een 
willekeurig onderscheid maakt tussen 
natuurlijke en wettige kinderen, en bij
gevolg moet wijken voor de toepassing 
van laatstgenoemde artikelen die recht
streekse gevolgen hebben in de interne 
rechtsorde, zonder dat zulks overigens 
noodzakelijk « positieve verplichtingen >> 

hoeft te behelzen, zodat het hof van be
roep zijn beslissing dat artikel 756 van 
het Burgerlijk Wetboek moet worden 
toegepast, niet naar recht verantwoordt 
op de enkele grand dat artikel 8 van 
voormeld verdrag, in zoverre het positie
ve verplichtingen behelst, geen directe 
toepassing heeft, daar het niet voldoende 
precies en nauwkeurig is, vermits de 
Staat bij het verwezenlijken van dit im
peratief de keuze tussen verschillende 
mogelijkheden heeft, en dat derhalve 
aan de eisers geen welbepaalde sub
jectieve rechten kunnen verleend wor
den op grand van dit artikel 8 (schen
ding van de artikelen en van het rechts
beginsel, aangeduid in het middel) : 

Overwegende dat, om als recht
streeks toepasselijk te kunnen wor
den beschouwd, de norm van een 
internationaal verdrag voldoende 
nauwkeurig en volledig moet zijn; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 8.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, een 
ieder onder meer recht heeft op eer
biediging van zijn prive-leven en 
van zijn gezinsleven; dat, krachtens 
artikel 14 van het verdrag, het genot 
van dit recht verzekerd is zonder 
enig onderscheid op welke grond 
ook, zoals geboorte of andere status; 

Overwegende dat artikel 8.1, in zo
verre het in beginsel de Staat ver
bod doet zich te mengen in het 
prive-leven en in het gezinsleven 
van de individuen, een norm stelt 
die in de regel voldoende nauwkeu
rig en volledig is om directe Wer
king te hebben; 

Overwegende dat die bepaling, in 
zoverre _ zij verplichtingen om vat in 
die zin dat de Staat, bij het bepalen 
van het stelsel van de familieban
den, zoals de rechten van de natuur
lijke kinderen op de goederen van 
hun overleden moeder, zodanig 
moet handelen dat de betrokkenen 
een normaal gezinsleven kunnen lei
den, evenwel niet voldoende nauw
keurig en volledig is om directe wer
king te hebben; dat immers in die 
materie verscheidene mogelijkhe
den, naar keuze van de Staat, ter 
beschikking staan om aan dat ver
eiste te voldoen; dat voormeld arti
kel 8.1, in zoverre het aan de Staat 
slechts een verplichting om te han
delen oplegt die de wetgever moet 
nakomen, niet kan gelden als bron 
van subjectieve rechten en van ver
plichtingen voor particulieren; 

Overwegende dat het arrest der
halve wettig oordeelt dat de bepa
ling van artikel 8.1 van het verdrag 
te vaag is om eruit af te leiden dat 
artikel 756 van het Burgerlijk Wet
hoek niet moet worden toegepa:st; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 
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6 maart 1986 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Biitzler en van Heeke. 

Nr. 434 

1• KAMER - 6 maart 1986 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN -
DIRECTE GEMEENTEBELAST!NGEN - VOOR
ZIENING BIJ EEN TER POST AANGETEKENDE 
BRIEF, GERICHT AAN DE EERSTE VOORZIT
TER VAN HET HOF, TEGEN EEN BESLISSING 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN 
PROVINCIERAAD - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die is 
ingesteld bij een ter post aangeteken
de brief, gericht aan de eerste voorzit
ter van het Hof, tegen een beslissing 
van de bestendige deputatie van een 
provincieraad, uitspraak doende over 
een reclamatie inzake directe gemeen
tebelastingen (1). (Art. 4 wet 22 januari 
1849; art. 2 wet 22 juni 1865; art. 16 wet 
22 juni 1877 .) 

(DIERICKX T. STAD LEUVEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1302 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 7 februari 1985 
door de bestendige deputatie van de 
Provincieraad van Brabant gewezen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing uitspraak doet over de recla
matie van eiser inzake de gemeente
lijke belasting op de verlaten en/of 
leegstaande woningen en gebouwen, 
al dan niet in vervallen toestand, en 
op de onbewoonbaar verklaarde of 

(1) Zie Cass., 3 jan. 1975 (A.C., 1975, 501) en 
9 april 1976 (ibid., 1976, 920). 

ongezond of bouwvallig erkende wo
ningen, geheven door verweerster 
over het dienstjaar 1983; 

Overwegende dat eiser een voor
ziening heeft ingesteld bij ter post 
aangetekende brief, gericht aan de 
eerste voorzitter van het Hof en ont
vangen op 25 april 1985; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 4 van de wet van 22 janua
ri 1849, gewijzigd door artikel 53, 
vervat in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Ge
rechtelijk Wetboek, 2 van de wet 
van 22 juni 1865 en 16 van de wet 
van 22 juni 1877, de verklaring van 
voorziening « in persoon of door een 
gevolmachtigde wordt gedaan op de 
griffie van de provincieraad "• bin
nen de termijn van een maand na 
de kennisgeving van de bestreden 
beslissing; 

Overwegende dat uit de procedu
restukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat deze 
rechtsvorm door eiser werd nage
leefd; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

6 maart 1986 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 435 

1• KAMER - 7 maart 1986 

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

2° FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN 
- BENELUX-MERKENWET - UITLEGG!NG 
VAN EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NE
DERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSRE
GEL - GEVAL WAARIN HET HOF VAN CASSA
TIE NIET VERPLICHT IS ZICH BIJ WEGE VAN 
PREJUDICIELE VRAAG VOOR UITLEG TOT HET 
BENELUX-HOF TE WENDEN. 

3° FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN 
- MAATSTAF TER BEOORDELING VAN DE 
VRAAG OF EEN TEKEN DIENT OM DE WAREN 
VAN EEN ONDERNEMING TE ONDERSCHEI
DEN. 

1" en 2" Om de maatstaf te bepalen waar
naar een teken als individueel merk 
kan worden beschouwd, dient het Hoi 
van Cassatie in beginsel de vraag van 
uitleg aan het Benelux-Gerechtshof 
voor te leggen, tenzij het zich verenigt 
met het tevoren door dat Hoi op de
zelfde vraag in een andere zaak gege
ven antwoord. (Art. 6, §§ 3 en 4, in fi
ne, Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux-Ge
rechtshof, ondertekend op 31 maart 
1965 en goedgekeurd bij de wet van 18 
juli 1969.) (1) 

3" Om in de zin van art. 1, eerste lid, van 
de Eenvormige Beneluxwet op de wa
renmerken als individueel merk te 
gelden, is het niet voldoende dat het 
teken de waren van identieke of ver
wante waren onderscheidt; vereist is 
dat het teken, aile omstandigheden 
van het geval in aanmerking genomen, 
op zodanige wijze de herkomst van de 
waren, waarvoor het als merkteken is 
gedeponeerd, te demonstreren dat het 
de wezenlijke functies van een indivi
dueel merk in de zin van evenge
noemd wetsartikel 1, eerste lid, ver
mag te vervullen (Eenvormige Bene
luxwet inzake de warenmerken, bijla
ge van het Benelux-Verdrag inzake 
warenmerken, ondertekend op 19 
maart 1962 en goedgekeurd bij de wet 
van 30 juni 1969 (2). 

(1) en (2) Raadpl. arr. Benelux-Gerechtshof 
A '76/1, van 9 februari 1977, inzake Centrafarm 
B.V. t. Beecham Group Ltd., in Benelux-Ge
rechtshof Jurisprudentie, 1975-79, blz. 27; zie 
P. EECKMAN, « De beschermingsomvang van 
het merk ex art. 132, A, sub 1", Benelux-Mer
kenwet >>, R. W., 1985-1986, 769. 

(SOCIETE DES LESSIVES SAINT MARC 

T. DE VERENIGDE ZEEPCENTRALES P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4836) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, van de arti
kelen 1, inzonderheid eerste lid, 3, 13, A, 
en 14, B, van de Eenvormige Beneluxwet 
op de Warenmerken, als bijlage gevoegd 
bij het Beneluxverdrag van 19 maart 
1962 inzake de Warenmerken, goedge
keurd bij wet van 30 juni 1969, van het 
algemeen rechtsbeginsel - het beschik
kingsbeginsel - dat de partijen de gren
zen van het burgerlijk geschil bepalen, 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest het vonnis van de 
eerste rechter tenietdoet, de vordering 
van eiseres, steundende op haar gede
poneerde merken « Cendre Lessive St. 
Marc >>, « Onderhoud St. Marc >> en « St. 
Marc Menage>>, en strekkende tot nietig
verklaring van het door verweerster ver
richt depot van het merk « Marc Zeep
centrale », tot verbod van gebruik van de 
tekens « Marc Zeepcentrale >> en 
« Marc », zij het als merk, handelsnaam, 
maatschappelijke benaming of uithang
bord, onder verbeurte van een dwang
som en tot schadevergoeding, ongegrond 
verklaart op grond dat : eiseres « ten on
rechte stelt ( ... ) dat (haar) drie merken » 
- waarvan de rechtsgeldigheid door het 
arrest wordt erkend - « " een onder
scheidend bestanddeel " hebben, dat ge
legen is in het teken " St. Marc " »; dit te
ken « eerder een overeenstemmend be
standdeel dan een onderscheidend be
standdeel is; hun van elkaar onderschei
dend vermogen slechts volgt uit het 
geheel van de voor ieder merk gebruikte 
tekens »; eiseres « door het deponeren en 
in stand houden van de drie bedoelde 
merken, die waren en niet de herkomst 
van waren aanduiden, ( ... ) aan ieder van 
de drie merken een zeer beperkte be
schermingsomvang heeft gegeven ( ... ); 
het publiek waarvoor de waren zijn be
stemd, (geacht wordt) - wat de drie 
merken van (eiseres) betreft - een klein 
verschil van het ene merk tegen het an-
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dere te onderkennen; in dezelfde mate 
dat publiek (moet) geacht worden ook 
het verschil tussen de drie door (eiseres) 
gebruikte merken enerzijds, met het 
door (verweerster) als merk gebruikte te
ken anderzijds te onderkennen; het pu
bliek dat des te beter zal kunnen, daar 
het verschil tussen de merken van (eise
res) en dit van (verweerster) grater is 
dan het verschil tussen de drie voormel
de merken van (eiseres) onderling; het 
teken " Marc " verschilt van het teken 
" St. Marc" en het woord "Zeepcentra
le " in niets overeenstemt met de woor
den "Cendre Lessive" "Onderhoud" en 
"Menage"; de stelling' van (eiseres) dat 
(verweerster) aldus een depot heeft ver
richt van een merk dat overeenstemt 
met een eerder voor soortgelijke waren 
geponeerd individueel merk, dan ook on
gegrond is »; en doordat het arrest, met 
betrekking tot de discussie nopens de 
toepassing van artikel 4, 5°, van de Bene
lux-Merkenwet, oordeelt dat « uit de 
hierboven gedane uiteenzetting boven
dien volgt dat het door (verweerster) als 
merk gebruik teken niet meer aanleiding 
tot verwarring kan geven met de merken 
van (eiseres), dan de aanleiding die deze 
drie merken geven tot onderlinge ver
warring »; het arrest tenslotte beslist dat 
verweerster << gerechtigd is het woord 
"Marc" ook afzonderlijk te gebruiken, 
hetzij om de waren aan te duiden waar
voor het merk " Marc Zeepcentrale " is 
gedeponeerd, hetzij als handelsnaam, 
maatschappelijke benaming of uithang
bord », op grond dat eiseres « niet be
twist dat het teken MARC mag gebruikt 
worden, al dan niet in combinatie met 
andere woorden, door de persoon die ge
rechtigd is dat teken te gebruiken als on
derdeel van een merk of handelsnaam »; 
verweerster « beschikt over een rechts
geldig merk " Marc Zeepcentrale "; er 
trouwens geen verwarringsgevaar be
staat tussen St. Marc en Marc; het pu- . 
bliek vertrouwd is met de kleine ver
schillen tussen de drie merken van 
(eiseres), en derhalve zeker met het dui
delijk verschil tussen " St. Marc " en 
"Marc"», 

terwijl, eerste onderdeel, overeen
komstig een algemeen rechtsbeginsel, de 
partijen de grenzen van het burgerlijk 
geschil bepalen en het de recher derhal
ve niet staat een niet met de openbare 
orde strijdige betwisting op te werpen 
die door de conclusies van de partijen 
was uitgesloten; het onderscheidend ver
mogen en de daaruit volgende bescher
mingsomvang van de merken van eise-

res, meer bepaald van het woord St. 
Marc dat door eiseres als het enige on
derscheidend bestanddeel van deze mer
ken werd beschouwd, door verweerster 
niet werden betwist en evenmin door 
een van de partijen werd beweerd dat de 
beschermingsomvang van bedoelde mer
ken « beperkt » moest worden omwille 
van het feit dat eiseres haar drie merken 
gedeponeerd had en in stand hield en 
deze merken niet de herkomst van wa
ren doch waren aanduiden; het hof van 
beroep derhalve, door in het arrest de 
vordering van eiseres ongegrond te ver
klaren, op grand onder meer van een be
weerde « zeer beperkte beschemringsom
vang » van haar merken, van het 
beweerd gebruik aan onderscheidend 
vermogen van het merkbestanddeel St. 
Marc, van het feit dat de merken van ei
seres « waren en niet de herkomst van 
waren aanduiden >> en dat zij de drie be
doelde merken deponeerde en in stand 
hield, ambtshalve niet met de openbare 
orde strijdige betwistingen heeft opge
worpen die door de conclusies van de 
partijen waren uitgesloten, zodoende het 
bovenvermeld rechtsbeginsel alsook het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging schendt; 

tweede onderdeel, het door artikel 1 
van de Eenvormige Beneluxwet op de 
Warenmerken vereiste onderscheidend 
vermogen van een merk betekent dat 
het als merk beschouwde teken dient en 
van aard is om de waren van een onder
neming te onderscheiden, met andere 
woorden geacht kan worden de her
komst van de waar of waren waarvoor 
het teken als merk is gedeponeerd, ge
noegzaam aan te duiden, zodat door het 
bedoelde merkteken de identiteit van de 
waar (waren) waarvoor het teken als 
merkteken moet diehen, als afkomstig 
van een bepaalde onderneming, genoeg
zaam wordt gedemonstreerd; derhalve de 
erkenning van de rechtsgeldigheid en 
van het vereiste onderscheidend vermo
gen van een merk noodzakelijkerwijze 
impliceert dat het merk geacht wordt op 
genoegzame wijze de herkomst van de 
betrokken waar (waren) van een bepaal
de onderneming aan te duiden; derhalve 
het arrest, dat de rechtsgeldigheid en het 
onderscheidend vermogen van de drie 
merken van eiseres uitdrukkelijk erkent, 
en mitsdien noodzakelijkerwijze ook er
kent dat bedoelde merken de herkomst 
van de betrokken waren genoegzaam 
aanduiden, niet zonder tegenstrijdigheid 
in de motivering kan stellen dat deze 
merken de herkomst van de betrokken 
waren niet aanduidden en mede op 
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grond van deze vaststelling aan de mer
ken slechts een « zeer beperkte bescher
minsomvang >> toekennen; het arrest der
halve, wegens deze tegenstrijdigheid, 
niet regelmatig gemotiveerd is en een 
schending inhoudt van artikel 97 van de 
Grondwet; indien het arrest zou moeten 
worden ge'interpreteerd in die zin dat, 
volgens het arrest, het door artikel 1 van 
de Benelux-Merkenwet vereiste onder
scheidend vermogen niet noodzakelijker
wijze erop duidt dat het als merk depo
neerd teken van aard is op genoegzame 
wijze aan te duiden dat de betrokken 
waren van een bepaalde onderneming af
komstig zijn en een teken ook aan het 
gestelde vereiste kan voldoen zonder 
herkomstaanduidend te zijn, het arrest 
een schending inhoudt van artikel 1, lid 
1, van de Eenvormige Beneluxwet op de 
Warenmerken van 19 maart 1962, meer 
bepaald van het daarin voorkomend wet
telijk begrip dat een teken om als merk 
te kunnen beschouwd worden, moet 
« dienen om waren van een onderneming 
te onderscheiden >> ( onderscheidend ver
mogen); 

derde onderdeel, een merk niet in zijn 
onderscheidend vermogen, in de zin van 
artikel 1 van de Beneluxmerkenwet, 
wordt aangetast door het !outer feit dat 
een bestanddeel ervan terug te vinden is 
in andere merken van een en dezelfde 
merkenhouder; het arrest derhalve, door 
uit het !outer feit dat eiseres drie mer
ken met een zelfde bestanddeel depo
neerde en in stand hield, af te leiden dat 
eiseres aldus aan ieder van haar drie 
merken slechts een « zeer beperkte >> be
schermingsomvang gaf, het wettelijk be
grip « onderscheidend vermogen >>, zoals 
het voorkomt in artikel 1, lid 1, van de 
Beneluxmerkenwet, miskent en derhalve 
deze wetsbepaling schendt; 

vierde onderdeel, er overeenstemming 
is - in de zin van de artikelen 3, 13, A, 
en 14, B, van de Beneluxmerkenwet -
tussen een merk en een teken wanneer, 
mede gelet op de bijzonderheden van het 
gegeven geval en met name de onder
scheidende kracht van het merk, bedoeld 
merk en teken, elk in zijn geheel en in 
onderling verband beschouwd, auditief, 
visueel of begripsmatig zodanige gelijke
nis vertonen dat reeds daardoor de 
mogelijkheid bestaat dat bij iemand die 
met het teken wordt geconfronteerd as
sociaties tussen het teken en het merk 
worden gewekt; het vorenbedoeld wette
lijk begrip « overeenstemming >> geens
zins verwarring of een gevaar van ver
warring tussen de litigieuze merken en 

tekens of de desbetreffende waren impli
ceert, doch de mogelijkheid tot associatie 
voldoende is; voor de beoordeling van 
overeenstemming - in de zin van voor
melde wetsbepalingen - tussen merken 
of tussen merken en tekens, het (de) 
merk(en) van de eisende partij die zich 
over merkinbreuk beklaagt, moet(en) 
vergeleken worden met het teken (merk) 
van de inbreukmakende partij; de even
tuele gelijkenis of overeenstemming tus
sen de merken van eisende partij onder
ling derhalve voor deze beoordeling irre
levant is en geen argument kan uitma
ken om de overeenstemming tussen 
laatstbedoelde merken en het litigieuze 
merk of teken van de andere partij die 
van merkinbreuk wordt beschuldigd, te 
ontkennen; tenslotte, eiseres op omstan
dige wijze in haar conclusie (blz. 3, 4, 5, 
6) de hiervoren geschetste juiste draag
wijdte van het wettelijk begrip « over
eenstemming >> inroep en liet gelden : dat 
het verwarringsgevaar niets uitstaande 
had met dit begrip; het er - overeen
komstig de rechtspraak van het Benelux
Gerechtshof - op aankwam of er een 
mogelijkheid bestond dat bij iemand die 
met het teken Marc of Marc Zeepcentra
le zou worden geconfronteerd, - gezien 
de auditieve, visuele of begripsmatige ge· 
lijkenis - associaties zouden worden ge
wekt tussen die tekens en de merken 
van eiseres; dat en waarom ten deze 
dergelijke associatiemogelijkheden « als 
onbetwistbaar >> moesten worden be
schouwd (conclusie, blz. 5); dat « uit een 
zeer recent marktonderzoek blijkt hoe 
groot de associatiemogelijkheid wel is >> 

(conclusie, blz. 6, lid 1); dat, overeen
komstig eensgezinde rechtspraak en 
rechtsleer, de appreciatie van de over
eenstemming strenger moet geschieden 
wanneer de respectieve produkten iden
tiek zijn, hetgeen ten deze het geval is; 
derhalve, door de « overeenstemming >> 

tussen de merken van eiseres en het liti
gieuze merk en teken van verweerster te 
ontkennen, op grond dat de drie merken 
van eiseres onderling ook slechts kleine 
verschillen vertonen en er geen gevaar 
van verwarring bestaat tussen de mer
ken van eiseres en het litigieuze teken of 
merk van verweerster, nu het publiek 
vertrouwd is met de kleine verschillen 
tussen de merken van eiseres onderling, 
het arrest enerzijds het wettelijk begrip 
« overeenstemmend >> in de zin van de 
artikelen 3, 13, A, en 14, B, van de Bene
luxmerkenwet miskent, anderzijds noch 
door voormelde motieven, noch door enig 
ander motief, een antwoord inhoudt op 
de hiervoren in dit onderdeel vermelde 
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middelen uit de conclusie van eiseres 
met betrekking tot het voor het beoorde
len van de overeenstemming toe te pas
sen criterium van de « associatiemoge
lijkheid »; het arrest derhalve enerzijds 
een miskenning inhoudt van het wette
lijk begrip « overeenstemmend », en 
mitsdien een schending inhoudt van de 
artikelen 3, 13, A, en 14, B, van de Bene
luxmerkenwet die dit begrip omvatten, 
en anderzijds, wegens gebrek aan ant
woord op de conclusie, niet regelmatig 
gemotiveerd is en derhalve een schen
ding inhoudt van artikel 97 van de 
Grondwet; 

vijfde onderdeel, het arrest, in zoverre 
het, om verweerster het recht te erken
nen het woord MARC te gebruiken ter 
aanduiding van haar waren, als handels
naam, maatschappelijke benaming of uit
hangbord, steunt op de vaststelling dat 
« (eiseres) niet betwist dat het teken 
MARC mag gebruikt worden, al dan niet 
in combinatie met andere woorden, door 
de persoon die gerechtigd is dat teken te 
gebruiken als onderdeel van een merk of 
handelsnaam ''• de bewijskracht schendt 
die toekomt aan de conclusie van eiseres 
door er een interpretatie aan te geven 
die er onverenigbaar mee is, en derhalve 
een schending inhoudt van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, daar eiseres geenszins een der
gelijke haar door het arrest toegeschre
ven stelling heeft voorgestaan, doch zich 
integendeel, in haar conclusie, zonder 
enig voorbehoud heeft verzet tegen het 
gebruik door verweerster van het woord 
MARC, al dan niet in combinatie met an
dere woorden (onder meer conclusie, blz. 
6, voorlaatste lid, en 7, beschikkend ge
deelte, in fine) : 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de onderdelen 
onder meer een schending aanvoe
ren van artikel 1, inzonderheid eer
ste lid, van de Eenvormige Benelux
wet op de Warenmerken, als bijlage 
gevoegd bij het Beneluxverdrag van 
19 maart 1962 inzake de Warenmer
ken, goedgekeurd bij de wet van 30 
juni 1969; dat het eerste lid van be
doeld artikel 1 bepaalt: « Als indivi
duele merken worden beschouwd de 
benamingen, tekeningen, afdrukken, 
stempels, letters, cijfers, vormen 
van waren of van verpakking en ai
le andere tekens, die dienen om de 

waren van een onderneming te on
derscheiden »; 

Overwegende dat het onderzoek 
van de onderdelen onder meer de 
vraag doet rijzen welke maatstaf 
dient te worden genomen om te be
palen of een teken dient « om de 
waren van een onderneming te on
derscheiden »; 

Dat, ingevolge artikel 6, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de instel
ling en het statuut van het Benelux
Gerechtshof, ondertekend te Brussel 
op 31 maart 1965, het Hof in begin
sel verplicht is die vraag van uitleg 
aan het Benelux-Gerechtshof voor te 
leggen; 

Dat evenwel, met toepassing van 
artikel 6, lid 4, in fine, van het Ver
drag, het Hof van Cassatie mag na
laten de vraag aan het Benelux-Ge
rechtshof voor te leggen, nu het zich 
verenigt met het op 9 februari 1977 
gegeven antwoord van het Benelux
Gerechtshof in de zaak A 76/1 van 
Centrafarm B.V. tegen Beecham 
Group Ltd., waarin het Beneluxhof 
heeft verklaard : « Dat voor de rech
ter bij de beantwoording van de 
vraag of in een bepaald geval een 
als merk gedeponeerd teken naar de 
eis van artikel 1, eerste lid, van de 
Eenvormige Beneluxwet dient om 
de waren van een onderneming te 
onderscheiden, maatstaf dient te 
zijn of het desbetreffende teken, in 
aanmerking genomen alle omstan
digheden van het geval, geacht kan 
worden op zodanige wijze de her
komst van de waar of waren, waar
voor het als merkteken is gede
poneerd, te demonstreren, dat het 
de wezenlijke functies van een indi
vidueel merk in de zin van evenge
noemd wetsartikel vermag te vervul
len »; 

Overwegende dat het arrest, hoe
wei het oordeelt dat de drie door ei
seres gedeponeerde merken « Cen
dre Lessive St. Marc "• « Onderhoud 
St. Marc » en << St. Marc Menage », 
slechts « waren en niet de herkomst 
van waren aanduiden », niettemin 
aanneemt dat die merken rechtsgel
dig zijn; dat het arrest voorts aan ei-
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seres de mening toeschrijft dat zij 
ten aanzien van haar drie merken 
geen enkele overeenstemming ziet 
<< met betrekking tot zeep en soort
gelijke waren », en dat zij ervan 
overtuigd is dat het publiek in staat 
is de << voor identieke of soortgelijke 
waren » bestemde drie merken dui
delijk te onderscheiden; dat het ar
rest daaruit afleidt dat het publiek 
ook geacht moet worden het ver
schil te onderkennen tussen de drie 
door eiseres gebruikte merken en 
het door verweerster gedeponeerde 
merk << Marc Zeepcentrale >>; 

Overwegende dat uit het voor
gaande blijkt dat het arrest oordeelt 
dat, om als warenmerk in de zin 
van artikel 1, eerste lid, van de Een
vormige Beneluxwet op de Waren
merken te worden beschouwd, het 
desbetreffende teken of de desbe
treffende tekens niet de herkomst 
van de waren behoeven te demon
streren, maar geschikt moeten zijn 
om de waar of waren naar hun 
soort te onderscheiden van identie
ke of verwante waren; 

Dat het arrest bedoeld artikel 1 
schendt door op grand van die maat
staf te beslissen dat verweerster 
geen depot heeft verricht van een 
merk dat overeenstemt met de eer
der door eiseres gedeponeerde mer
ken; 

Dat de onderdelen in zoverre ge
grond zijn; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de vorenbedoelde beslissing de 
vernietiging meebrengt van de be
slissingen op de vorderingen van ei
seres stoelende op de artikelen 4, 5°, 
13, A, en 14, B, 1°, van de wet, nu 
die beslissingen, die op hetzelfde 
onwettig oordeel omtrent het begrip 
warenmerk berusten, een noodzake
lijk verband vertonen met de vernie
tigde beslissingen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het hager beroep van verweerster 

ontvankelijk wordt verklaard; 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. 

7 maart 1986 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Rauws, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. du Jardin, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 436 

1" KAMER - 7 maart 1986 

1° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
AKKOORD, FAILLISSEMENTSAK
KOORD - VONNIS VAN AMBTSHALVE 
F AILLIETVERKLARING SCHULDENAAR 
NIET VOORAF GEHOORD - WETIIG. 

2° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
AKKOORD, FAILLISSEMENTSAK
KOORD - VONNIS VAN AMBTSHALVE 

FAILLIETVERKLARING - REDENEN. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING- VON
NIS VAN AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING 
- SCHULDENAAR NIET VOORAF GEHOORD -
GEEN SCHENDING. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - VONNIS VAN AMBTSHALVE FAILLIET
VERKLARING - SCHULDENAAR NIET VOORAF 
GEHOORD. 

1o De rechtbank van koophandel is niet 
gehouden de schuldenaar te horen al
vorens hem ambtshalve failliet te ver
klaren. (Art. 442 Faillissementswet.) (1) 

(1) Zie T. AFSCHRIFr, « La comparution du 
commer~ant declare d'office en etat de failli
te », J.T., 1981, 717; « Notes de jurisprudence -
Faillites "• J.T., 1983, 177. 
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2o De rechtbank van koophandel die een 
faillissement uitspreekt, is niet gehou
den de redenen van algemeen belang 
te vermelden die haar genoopt hebben 
het faillissement ambtshalve uit te 
spreken (2). 

3o Het recht van verdediging van de 
schuldenaar die ambtshalve failliet is 
verklaard, zonder vooraf te worden ge
hoord, wordt gevrijwaard door de 
rechtspleging van verzet tegen het 
vonnis van faillietverklaring (3). 

4o Het recht van toegang tot de rechter 
wordt gevrijwaard door de rechtsple
ging van verzet tegen het vonnis van 
ambtshalve faillietverklaring waarbij 
de schuldenaar niet vooraf werd ge
hoord (4}. 

(DE KERPEL T. VERSTRAETE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4840} 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 94, 96, 97 van de 
Grondwet, 2, 20, 170, 173, 175, 292, twee
de lid, 217, 860, 862, § 1, 8°, en § 2, 865, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 442 
van titel I van boek III van het Wetboek 
van Koophandel, gewijzigd bij de wet 
van 18 april 1851, 6.1 van de Europese 
Conventie tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, en van de algemene 
rechtsbeginselen van de hoorplicht en 
van de eerbiediging van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest beslist dat het von
nis van 10 januari 1983 van de Recht
bank van Koophandel te leper niet nie-

(2) Cass., 9 dec. 1983, A.R. nr. 3839 (niet ge
publiceerd), 15 maart 1985, A.R. nr. 4439 
(A.C., 1984-85, nr. 428). 

(3) en (4) Cass., 15 maart 1985, A.R. nr. 4439 
(A.C., 1984-85, nr. 428); zie M. NEUMANN, « L'e
volution de la jurisprudence en matiere de 
faillite d'office et de respect des droits de la 
defense », T.B.H., 1985, 184; « Notes de juris
prudence - Faillites », J.T., 1983, 177. 

tig is en de zaak terugwij st naar de 
eerste rechter voor verdere afhandeling, 
op grand : ... in de eerste plaats dient 
verwezen te worden naar artikel 20 van 
h~t Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat 
mtddelen van nietigheid niet kunnen 
aangewend worden tegen vonnissen die 
aileen kunnen vernietigd worden door de 
rechtsmiddelen bij de wet bepaald. 1) In 
hoever blijken daar ter zake redenen toe 
te bestaan? Aile grieven komen hierop 
neer dat de rechten van de verdediging 
van de eisers door het ambtshalve optre
den van de rechtbank geschonden wer
den, nu deze haar beslissing getroffen 
heeft zonder dat zij verhoord werden of 
kennis hadden van de gegevens waarop 
de rechtbank zich zou steunen. 2} De ei
sers vergeten hierbij een zaak, met na
me dat hun rechten van verdediging be
perkt zijn door de rechten van anderen 
inzonderheid van de gemeenschap. Dit i~ 
een niet te omzeilen vereiste die door de 
Europese Conventie van de Rechten van 
de Mens aanvaard wordt. Om redenen 
van algemeen belang kan de rechtbank 
het faillissement ambtshalve uitspreken 
(artikel 442 van de Faillissementswet}, 
zelfs zonder de betrokkene te horen 
wanneer redenen van algemeen belang 
dit vereisen, inzonderheid wanneer het 
te vrezen is dat de handelaar in kwestie 
de bewijzen zou kunnen laten verdwij
nen die de rechter achteraf zouden moe
ten toelaten met kennis van zaken te 
oordelen over de mate waaraan aan de 
drie vereisten voldaan is om het faillisse
ment uit te spreken. Bij een huiszoeking 
wordt de betrokkene toch ook niet ver
wittigd van de dag en uur waarop die zal 
doorgaan. 3) De vraag wanneer dergelijk 
gevaar bestaat is een feitelijke kwestie 
die aan het geweten en gezond verstand 
van de rechters moet overgelaten wor
den; daarvoor zijn ze rechter. 4) Een an
dere reden om de ambtshalve faillietver
klaring niet op tegenspraak te laten 
g~schieden is dat dergelijke beslissing, 
dte, hoe hinderend en nadelig die ook 
kan zijn voor de betrokkene, toch door 
verzet kan aangevochten worden waarbij 
de zaak van de gefailleerde in aile ob
jectiviteit en ditmaal met volstrekte in
achtneming van zijn rechten van verde
diging kan behandeld worden. 5} Het hof 
ziet geen reden waarom het onderzoek 
naar de voorwaarden voor faillietverkla
ring van vennoten niet zou mogen ge
daan worden door dezelfde rechters die 
de vennootschap zelf failliet verklaarden. 
Het gaat juridisch gezien om een andere 
partij en de uitspraak die de rechters in 
de zaak van de vennootschap gedaan 
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hebben, kan geen vooroordeel zijn inza
ke de vennoten. 6) Wat ten slotte de 
brief betreft, naar aanleiding van dewel
ke het onderzoek in de onderhavige zaak 
begonnen is, kan aileen gezegd worden 
dat zolang het om geen onwettig middel 
gaat het zonder belang is uit welke bron 
de rechtbank haar inlichtingen put. Ook 
die bron kan eventueel op verzet aan de 
nodige kritiek onderworpen worden, 

terwijl, ... 
vierde onderdeel, de eisers bij vonnis 

van 10 januari 1983 van de Rechtbank 
van Koophandel te leper ambtshalve 
failliet werden verklaard als achterman
nen van de failliete personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Amster International, zonder dat zij voor 
de terechtzitting van deze zaak opgeroe
pen waren; zij dientengevolge niet ge
hoord werden en zij evenmin hun verde
diging voor deze rechtbank hebben kun
nen voordragen, zodat de hoorplicht en 
het recht van de verdediging miskend 
werden; noch het feit dat er ter zake 
hoogdringendheid zou zijn om het faillis
sement uit te spreken, daar zoniet de ei
sers bewijsmateriaal zouden kunnen 
doen verdwijnen, noch het feit dat de ei
sers daarna dit vonnis met verzet kon
den bestrijden, aan deze miskenning af
breuk doet; de uitspraak van het faillis
sement aan de eisers onherstelbare scha
de veroorzaakt, die niet door het verzet 
ongedaan gemaakt wordt (schending van 
de artikelen 442 van het W etboek van 
Koophandel en 6.1 van de Europese Con
ventie, en van de algemene rechtsbegin
selen van de hoorplicht en het recht van 
de verdediging); 

vijfde onderdeel, het vonnis van 10 ja
nuari 1983 van de Rechtbank van Koop
handel te leper, waarbij de eisers ambts
halve failliet werden verklaard als ach
termannen van de failliete personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Amster International, geen enkele 
reden van hoogdringendheid of alge
meen belang, inzonderheid het gevaar 
dat de eisers bewijzen inzake het faillis
sement zouden laten verdwijnen, in con
creto vaststelt of vermeldt; dientengevol
ge de uitspraak ambtshalve van het 
faillissement van de eisers, bij gebrek 
aan eerbiediging van het recht van ver
dediging, onwettig en nietig is; het feit 
dat het vonnis van 5 september 1983 van 
de Rechtbank van Koophandel te leper 
redenen van hoogdringendheid opsomt, 
aan de nietigheid van het eerste vonnis 
van 10 januari 1983, dat blijft bestaan, 
niets afdoet (schending van de artikelen 

442 van het W etboek van Koophandel en 
6.1 van de Europese Conventie, en van 
de algemene rechtsbeginselen van de 
hoorplicht en het recht van verdediging); 
de regel dat vonnissen aileen kunnen 
vernietigd worden op de wijze voorzien 
bij de wet, geen afbreuk doet aan het 
vereiste van de eerbiediging van het 
recht van verdediging en de nietigheid 
die uit de miskenning ervan volgt 
(schending van de artikelen 2, 20, 860 
van het Gerechtelijk Wetboek en 442 van 
het Wetboek van Koophandel en van de 
algemene rechtsbeginselen van de hoorp
licht en het recht van verdediging) : 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de wetgever be

voegd is om het recht van verdedi
ging te regelen in een bepaalde ma
terie, zoals inzake faillietverklaring 
van een schuldenaar, inzonderheid 
wanneer de faillietverklaring ambts
halve geschiedt; 

Overwegende dat de wet de recht
bank van koophandel niet verplicht 
de schuldenaar te horen alvorens 
hem ambtshalve failliet te verkla
ren; dat het recht van verdediging 
van de niet gehoorde schuldenaar 
wordt gevrijwaard door de procedu
re van verzet tegen het vonnis van 
faillietverklaring; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de eisers in verzet geko
men zijn van het vonnis dat hen 
ambtshalve failliet had verklaard, 
zodat zij de mogelijkheid hebben ge
kregen hun verdediging voor de 
rechtbank voor te dragen; dat aldus 
noch het beginsel van het recht van 
verdediging, noch artikel 6.1 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens zijn 
geschonden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zoals in het ant

woord op het vierde onderdeel is uit
eengezet, het recht van verdediging 
inzake ambtshalve geschiede failliet
verklaring geregeld is bij de wet; 
dat de wet de rechtbank van koop
handel die het faillissement uit-
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spreekt, niet voorschrijft in haar 
haar vonnis de redenen te vermel
den die haar genoopt hebben het 
faillissement ambtshalve uit te spre
ken; dat de eisers hun recht van 
verdediging inzake hun faillietver
klaring hebben uitgeoefend door in 
verzet te komen van het vonnis dat 
hen failliet heeft verklaard; dat er 
aldus geen aanleiding hestand voor 
de appelrechters om dat vonnis nie
tig te verklaren; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

7 maart 1986 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 437 

1" KAMER - 7 maart 1986 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - GESCHIL INZAKE FAIL
LISSEMENT - GEGEVENS VOOR DE OPLOS
SING DIE ZICH BEVINDEN IN HET BIJZONDER 
RECHT DAT HET STELSEL VAN HET FAILLIS
SEMENT BEHEERST. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR

GERLIJKE ZAKEN - VORDERING VAN DE CU
RATOR TEGEN DE OPRICHTERS VAN EEN 
FAILLIETVERKLAARDE P.V.B.A., WEGENS ON
TOEREIKEND KAPITAAL BIJ DE OPRICHTING 
- ART 123, TWEEDE LID, 7", VENNOOTSCHAP
PENWET- VOLSTREKTE BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. 

3° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
AKKOORD, FAILLISSEMENTSAK-

KOORD VORDERING VAN DE CURATOR 
TEGEN DE OPRICHTERS VAN EEN FAILLIET
VERKLAARDE P.V.B.A., WEGENS ONTOEREI
KEND KAPITAAL BIJ DE OPRICHTING - ART. 
123, TWEEDE LID, 7", VENNOOTSCHAPPENWET 
- VOLSTREKTE BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. 

1°, 2o en 3° De aansprakelijkheidsvorde
ring gegrond op art. 123, tweede lid, 7', 
Vennootschappenwet ontstaat recht
streeks uit het faillissement en de ge
gevens voor haar oplossing komen uit 
het bijzonder recht dat het stelsel van 
het faillissement beheerst. (Art. 574, 2°, 
Ger.W.) (1) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 

BEROEP TE GENT T. BRUXELMAN, D'ANVERS) 

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd: 

1. Overeenkomstig artikel 123, tweede 
lid, 7°, van de Vennootschappenwet (boek 
I, titel IX, van het Wetboek van Koop
handel) zijn de oprichters van een 
P.V.B.A. voor de verbintenissen van die 
vennootschap aansprakelijk wanneer die 
binnen drie jaar na de oprichting failliet 
wordt verklaard en het maatschappelijk 
kapitaal bij de oprichting kennelijk on
toereikend was voor de normale uitoefe
ning van de voorgenomen bedrijvigheid 
over ten minste twee jaar. 

2. Op die grond heeft de curator van 
de failliet verklaarde vennootschap de 
oprichters voor de rechtbank van koop
handel gedagvaard. 

Deze rechtbank heeft ambtshalve de 
exceptie van onbevoegdheid opgeworpen, 
onder aanvoering dat de oorzaak van de 
vordering niet tot het faillissementsrecht 
behoorde. 

3. Tegen het andersluidend advies van 
de procureur des Konings in heeft de 
Arrondissementsrechtbank van Gent de 
zaak naar de Rechtbank van Koophan
del te Gent verwezen, op grond dat de 
vordering gesteund op artikel 123, twee
de lid, 7°, van de Vennootschappenwet 
rechtstreeks uit het faillissement ont-

(1) Zie de referenties m de conl. van het 
O.M 
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staat, in de zin van artikel 574, 2", van 
het Gerechtelijk Wetboek (2). 

4. De arrondissementsrechtbank oor
deelde dus dat artikel 123, tweede lid, 7", 
van de Vennootschappenwet « inhoude
Jijk ,, een bepaling is die onafscheidelijk 
is van het bijzonder recht dat het stelsel 
van het faillissement beheerst. 

5. De procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Gent voorzag zich in cas
satie tegen die beslissing en beriep zich 
daarbij op de schending van artikel 574, 
2", van het Gerechtelijk Wetboek doordat 
een vordering gesteund op artikel 123, 
tweede lid, 7", van de Vennootschappen
wet niet specifiek tot het faillissements
recht behoort. Het faillissement zou ten 
deze niet de oorzaak, maar enkel de aan
leiding van de vordering zijn. 

6. Het middel tot cassatie stelt het Hof 
voor twee vragen : 

- Is de vordering rechtstreeks uit het 
faillissement ontstaan? 

- Komen de gegevens voor de oplos
sing uit het bijzonder recht dat het stel
sel van het faillissement beheerst? 

7. De huidige bewoordingen van arti
kel 574, 2", van het Gerechtelijk Wetboek 
stammen uit de wet van 24 maart 1975, 
die bedoelde een einde te stellen aan een 
controverse omtrent de volstrekte 
bevoegdheid van de rechtbank van koop
handel en die het gevolg was van het ar
rest van het Hof van Cassatie van 3 mei 
1973 (3). 

Onder het stelsel van artikel 574, 2", in 
zijn nieuwe redactie, reikt de bevoegd
heid van de rechtbank van koophandel 
niet verder dan de geschillen die zonder 
faillissement niet kunnen ontstaan. Om 
tot de bevoegdheid van die rechtbank te 
besluiten is het dus niet voldoende dat 
het geschil zich in de loop van het faillis-' 
sement voordoet als het ook zonder fail
lissement kan ontstaan. 

(2) Art. 574, 2" : « De rechtbank van koop
handel neemt, zelfs wanneer partijen geen 

8. Ten deze kan een op artikel 123, 
tweede lid, 7", van de Vennootschappen
wet berustende vordering niet buiten het 
faillissement ontstaan. 

Op de eerste vraag moet dus affirma
tief worden geantwoord. 

9. De opzet van artikel 574, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek, in zijn nieuwe re
dactie, is de volstrekte bevoegdheid van 
de rechtbank van koophandel beter te 
omlijnen. 

Om die bedoeling kracht bij te zetten 
werd de tekst van artikel 574, 2", aange
vuld met de voorwaarde dat « de gege
vens voor de oplossing zich moeten be
vinden in het bijzonder recht dat het 
stelsel van het faillissement beheerst », 

wat eigenlijk een precisering is van de 
eerste voorwaarde, luidens welke « de 
vordering rechtstreeks uit het faillisse
ment moet ontstaan >>. 

10. Dit brengt ons tot de tweede vraag 
die zich aan het Hof voordoet. 

Omtrent de interpretatie en de inhoud 
van de formulering « bijzondere recht 
dat het stelsel van het faillissement be
heerst >> is in de doctrine wel enige be
twisting gerezen. 

11. Volgens een enge interpretatie mag 
de oplossing enkel in de Faillissements
wet gevonden worden, meer bepaald in 
boek III van het W etboek van Koophan
del. 

In dat opzicht zou artikel 123, tweede 
lid, 7", van de Vennootschappenwet, die 
ten deze de juridische basis van de be
twiste vordering vormt, niet tot het fail
lissementsrecht behoren, doordat dit 
wetsartikel niet in boek III voorkomt. 
Deze .interpretatie is zuiver formalistisch 
en weinig overtuigend. 

Volgens een ruime interpretatie dienen 
de juridische gegevens voor de oplossing 
hun relevantie te ontlenen aan het ver
band met het faillissementsrecht in zijn 
ruimste betekenis (4). 

12. De aansprakelijkheidsvordering ge
steund op artikel 123, tweede lid, 7" -
net zoals die welke steunt op een verge-

handelaar zijn, kennis : ... 2" van vorderingen 1------------------
en geschillen rechtstreeks ontstaan uit het 
faillissement ... en waarvan de gegevens voor 
de oplossing zich bevinden in het bijzonder 
recht dat het stelsel van het faillissement, het 
akkoord en de opschorting van betaling be
heerst. >> 

(3) Cass., 3 mei 1973, A.C., 1973, biz. 839; 
J. T., 1973, 405, met noot van Fettweis; R. W., 
1973-74, 651, J.T.T., 1973, 186 met noot van 
L. De Wilde, B.H.R., 1973, 364, met noot van 
Y Dumon en H. Geinger 

(4) Zie B. VAN DE WALLE DE GHELCKE en 
J. STEENBERGEN, « Bevoegdheid van de recht
bank van koophandel inzake faillissement : de 
wet van 24 maart 1975 tot wijziging van artikel 
574, 2", Ger.W. "• in R. W., 1975-76, 939, met tal
rijke voetnoten; A. KoHL, << La fin d'une con
traverse, Ia loi du 24 mars 1975 modifiant !'ar
ticle 574, 2", du Code judiciaire », in J.T., 1975, 
439; CLOQUET, << Les concordats et Ia faillite "• 
in Novelles, Droit commercial, d. IV, nr 2666 
ev 
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lijkbare bepaling van de Vennootschap
penwet, namelijk artikel 35, 6°, dat toe
passelijk is op de naamloze vennoot
schap - vergt een oplossing die van het 
gemeen recht grondig afwijkt, gelet op 
de specifieke problemen die het faillisse
ment doet rijzen. 

Beoordeling van zulke vorderingen im
pliceert o.m. de ontleding van het zoge
naamd « financieel plan », dat door de 
artikelen 120ter en 29ter van de Vennoot
schappenwet voorgeschreven is, ter ver-· 
antwoording van het maatschappelijk 
kapitaal. 

Het is dan ook van belang dat die 
rechtspleging onder het gezag van een
zelfde jurisdictie ressorteert, ten deze de 
rechtbank van koophandel. 

13. De ruime interpretatie blijkt ook 
de enige redelijke te zijn, vermits de 
rechtbank van koophandel, beter en 
sneller dan de rechtbank van eerste aan
leg, het probleem kan onderzoeken, nu 
zij reeds de omstandigheden van het fail
lissement kent (5). 

Art. 123, tweede lid, 7o - net zoals arti
kel 133bis met betrekking tot de naamlo
ze vennootschap - behoort in dit op
zicht bij het faillissementsrecht. 

14. Het antwoord op de tweede vraag 
moet dus luiden dat de gegevens voor de 
oplossing van de door de curator inge
stelde aansprakelijkheidsvordering, ge
steund op artikel 123, tweede lid, 7°, van 
de Vennootschappenwet, te vinden zijn 
in het bijzonder recht dat het stelsel van 
het faillissement beheerst. 

ARREST 

(A.R. nr. 5129) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 oktober 1985 door 
de Arrondissementsrechtbank te 
Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 574, 2°, van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat de arrondissementsrechtbank 
beslist dat de door artikel 123, 7°, van de 
Vennootschappenwet bepaalde aanspra
kelijkheidsvordering wegens ontoerei
kend kapitaal valt onder de uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbank van koop
handel als faillissementsrechtbank, dit 
op grand van artikel 574, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

terwijl de vordering ex artikel 123, 7°, 
van de Vennootschappenwet een vorde
ring is die niet specifiek het faillisse
mentsrecht betreft; het faillissement ai
leen de gelegenheid is naar aanleiding 
waarvan de vordering kan worden uitge
oefend; om te vernemen of het kapitaal 
al dan niet ontoereikend was bij de op
richting van de vennootschap geen be
roep op de faillissementswetgeving nodig 
is; deze vordering een vorm is van aan
sprakelijkheisvordering wegens de scha
de veroorzaakt door een fout die erin be
staat een vennootschap te hebben opge
richt zonder toereikend kapitaal; de 
schadeloosstelling in de wet zelf beperkt 
wordt tot de verbintenissen van de ven
nootschap; andere schade evenwel door 
de zaakvoerders veroorzaakt kan worden 

Besluit: verwerping van de voorzie- aan de gezamenlijke schuldeisers door 
ning. overtredingen van wettelijke of statutai-
~-----------------1 re bepalingen, die mede tot het faillisse

(5) Zie FREDERICQ, Handboek van Belgisch 
Handelsrecht, uitg. 1981, IV, nrs. 2130 e.v., en 
nrs. 2661 e.v.; J. RoNsE, « La responsabilite fa
cultative des administrateurs et gerants en cas 
de faillite avec insuffisance d'actif "• R.P.S., 
1979, 306; J. RoNsE, " La competence du tribu
nal de commerce pour connaitre des actions 
du curateur de faillite, fondees sur les articles 
35, 6°, 123, 7", et sur les articles 63ter et 133bis 
des lois coordonnees sur les societes commer
ciales "• in J.T., 1984, 249; Y. DuMON, « Des fail
lites, banqueroutes, sursis et concordats "• J. T., 
1982, blz. 187; vgl. Cass., 26 feb. 1981, A.C., 
1980-81, nr. 381; 31 maart 1978, A.C., 1978, blz. 
869, en R. W., 1978-79, 1957; Rechtbank van 
Koophandel te Brussel, 14 feb. 1983, B.H.R., 
1983, blz. 604 en 605; Arrondissementsrecht
bank te Brugge, 5 nov 1982, B.H.R., 1984, blz. 
32, Hof van Beroep te Antwerpen, 28 dec. 1976, 
R. w., 1976-77 1401 

ment hebben geleid; deze schade aanlei-
ding geeft tot toepassing van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek; niemand zal 
bedoelen dat de rechtbank van koophan
del op grand van artikel 574, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek bevoegd is om 
hiervan kennis te nemen om de enkele 
reden dat deze schade ontstaan is ten 
gevolge van het faillissement of zonder 
dit faillissement niet denkbaar is : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 123, tweede lid, 7°, van de Ven
nootschappenwet, de oprichters van 
een in die bepaling bedoelde ven
nootschap en, in geval van verho
ging van het kapitaal van de ven
nootschap, de zaakvoerders jegens 
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de belanghebbenden, niettegen
staande enig hiermee strijdig be
ding, hoofdelijk gehouden zijn voor 
de verbintenissen van de vennoot
schap, naar een verhouding die de 
rechter vaststelt, in geval van faillis
sement uitgesproken binnen drie 
jaar na de oprichting, indien het 
maatschappelijk kapitaal bij de op
richting kennelijk ontoereikend was 
voor de normale uitoefening van de 
voorgenomen bedrijvigheid over ten 
minste twee jaar; dat een gelijklui
dende··. be paling ten aanzien van de 
naamloze vennootschap neergelegd 
is in artikel 35, 6", van de Vennoot
schappenwet; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen blijkt dat de wetgever bedoeld 
heeft een aansprakelijkheidsvorde
ring in te voeren die uitsluitend we
gens het faillissement van de ven
nootschap kan worden ingesteld; dat 
die vordering rechtstreeks ontstaat 
uit het faillissement van de vennoot
schap en buiten het faillissement 
niet kan ontstaan; dat ze ter kennis 
van de rechter moet worden ge
bracht binnen het kader van de fail
lissementsprocedure, zodat de gege
vens voor de oplossing zich bevin
den in het bijzonder recht dat het 
stelsel van het faillissement be
heerst; dat derhalve de faillisse
mentsrechter uitsluitend bevoegd is 
om er kennis van te nemen; 

Dat zulks bevestigd wordt door ar
tikel 29ter, tweede lid, van de Ven
nootschappenwet, dat bepaalt dat 
het financieel plan bedoeld in het 
eerste lid, waarin de oprichters het 
bedrag van het maatschappelijk ka
pitaal van de op te richten vennoot
schap verantwoorden, op verzoek 
van de rechter-commissaris of de 
procureur des Konings aan de recht
bank wordt overgelegd, welke bepa
ling krachtens artikel 120 ter van 
overeenkomstige toepassing is in 
het geval bedoeld in artikel 123, 
tweede lid, 7"; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

7 maart 1986 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. du Jardin, advocaat-generaal. 

Nr. 438 

3• KAMER - 10 maart 1986 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE ·
OPZEGGING - TERMIJN - DIENST BIJ DE
ZELFDE WERKGEVER - VERSCHEIDENE AR
BEIDSOVEREENKOMSTEN. 

Wanneer de partijen achtereenvolgens 
zonder onderbreking verscheidene ar
beidsovereenkomsten hebben gesloten, 
waarvan de laatste voor onbepaalde 
tijd, wordt de minimumopzeggingster
mi/n vastgesteld volgens de jaren on
onderbroken dienst bij dezelfde werk
gever op het tijdstip dat de opzegging 
ingaat (1). (Art. 82, § 2, tweede lid, Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

(HINDERYCKX T. UNIC FURNA P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5022) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 december 1984 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 82, § 2, eerste en 
tweede lid, en § 4, 37 en 39, § 1, van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, 

doordat het arbeidshof vaststelt dat ei
seres met ingang van 1 september 1967 
als bediende-verkoopster was tewerkge-

(1) Cass., 24 april 1969 (A.C., 1069, 806). Zie 
Cass., 2 juni 1971 (A.C., 1971, 979) en 15 april 
1985, A.R nr 7280 (A.C., 1984-85, nr 479). 
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steld bij verweerster, dat de werkgever 
de overeenkomst op 28 januari 1980 op
zegde met een opzeggingstermijn van 12 
maanden, eindigend op 31 januari 1981, 
dat partijen op 28 januari 1981 een nieu
we arbeidsovereenkomst sloten met in
gang op 1 februari 1981, en dat de werk
gever andermaal deze overeenkomst 
beeindigde op 23 maart 1981 (bij mate
riele misslag wordt in het arrest gespro
ken van 23 januari 1981), met een opzeg
gingstermijn van zeven dagen, ingaand 
op 1 april 1981; het arbeidshof vervol
gens oordeelt dat, hoewel niet bewezen 
werd dat eiseres in een andere hoedanig
heid bij verweerster was tewerkgesteld, 
de arbeidsovereenkomst, gesloten op 28 
januari 1981 (bij materiele misslag wordt 
in het arrest gesproken van 23 januari 
1981)- met aanvang op 1 februari 1981, 
niet de loutere voortzetting was van de 
arbeidsovereenkomst die tussen partijen 
bestond sedert 1 september 1967, op 
grand dat de werkgever de arbeidsover
eenkomst van 1 september 1967 regelma
tig had beeindigd met een opzeggingster
mijn van 12 maanden, wegens financiele 
onhoudbaarheid van de dienstbetrek
king, dat deze overeenkomst na het ver
strijken van de opzeggingstermijn tussen 
partijen beeindigd werd op 31 januari 
1981, dat het partijen toen vrij stand om 
al dan niet een andere en nieuwe over
eenkomst met elkaar te sluiten, dat het 
niet bewezen was dat het ter zake om 
een vernieuwing ging van de arbeids
overeenkomst met bedrieglijk inzicht 
van de werkgever om de wettelijke bepa
lingen betreffende de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst en het naleven van 
de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn 
of opzeggingsvergoeding te omzeilen, en 
dat niet werd bewezen dat de door de 
werkgever aangevoerde humanitaire re
den voor de wederindienstneming niet 
met de waarheid strookte; het arbeidshof 
ten slotte eiseres gerechtigd verklaart op 
een opzeggingsvergoeding gelijk aan 
slechts drie maanden loon, 

terwijl artikel 82, § 2, van de Arbeids
overeenkomstenwet van 3 juli 1978, zoals 
dat van kracht was op het ogenblik van 
het ontslag van eiseres, bepaalde dat 
« wanneer het jaarlijks loon niet hager 
is dan 250.000 frank, de opzeggingster
mijn welke door de werkgever moet wor
den in acht genomen, ten minste drie 
maanden (bedraagt) voor de bedienden 
die minder dan vijf jaar in dienst zijn >>, 

en dat « deze termijn wordt vermeerderd 
met drie maanden bij de aanvang van el
ke nieuwe periode van vijf jaar dienst 

bij dezelfde werkgever »; artikel 82, § 4, 
van dezelfde wet bepaalt dat de opzeg
gingstermijnen moeten worden berekend 
volgens de verworven ancienniteit op het 
ogenblik van het ingaan van de opzeg
ging; met het begrip « dienst bij dezelfde 
werkgever >> wordt bedoeld elke, behou
dens schorsing of overmacht, ononder
broken periode tijdens welke de werkne
mer met een zelfde werkgever of diens 
rechtsopvolger, door een arbeidsovereen
komst was verbonden; de werknemer die 
na opzegging van een eerste arbeidsover
eenkomst, bij het verstrijken van de op
zeggingstermijn de arbeidsovereenkomst 
voortzet krachtens een nieuwe arbeids
overeenkomst, voor de opzegging van de
ze laatste aanspraak kan maken op een 
ancienniteit ingaande bij het aanvatten 
van de eerste arbeidsovereenkomst; deze 
stelregel geen uitzondering lijdt wanneer 
de eerste arbeidsovereenkomst op wetti
ge wijze en wegens onbetwiste geldige 
reden werd beeindigd, de tweede over
eenkomst om humanitaire redenen werd 
gesloten en de werkgever geenszins de 
bedoeling koesterde door het sluiten van 
de nieuwe overeenkomst het naleven 
van de wettelijke bepalingen inzake op
zegging en opzeggingsvergoeding te om
zeilen; artikel 39, § 1, van dezelfde wet 
het recht op vergoeding bepaalt van de 
werknemer die ontslagen werd zonder 
dringende reden en zonder naleving van 
de onder meer bij artikel 82 van dezelfde 
wet bepaalde opzeggingstermijnen; het 
arbeidshof derhalve niet zonder schen
ding van de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen kon oordelen dat ten de
ze de overeenkomst van 28 januari 1981 
als een volledig nieuwe overeenkomst 
diende te worden beschouwd voor de 
beeindiging waarvan slechts rekening 
diende te worden gehouden met een an
cienniteit ingaande op 1 februari 1981, 
zodat eiseres op onwettige wijze slechts 
gerechtigd werd verklaard op een opzeg
gingsvergoeding gelijk aan drie maan
den loon: 

Overwegende dat voor de toepas
sing van artikel 82, § 2, tweede lid, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978 niet is vereist dat de 
in aanmerking te nemen dienst bij 
dezelfde werkgever, vervuld werd 
ter uitvoering van dezelfde arbeids
overeenkomst; 

Dat, wanneer de partijen achter
eenvolgens en zonder onderbreking 
verscheidene arbeidsovereenkom-



Nr. 439 HOF VAN CASSATIE 953 

sten hebben gesloten, waarvan de 
laatste voor onbepaalde tijd, de door 
de werkgever in acht te nemen mi
nimum-opzeggingstermijn vastge
steld wordt volgens de jaren onon
derbroken dienst bij dezelfde werk
gever op het ogenblik dat de opzeg
ging ingaat; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat het jaarlijks loon van eise
res niet hager lag dan 250.000 frank, 
zijnde het bedrag vermeld in artikel 
82, § 2, zoals het ten deze van toe
passing is; dat het arrest vaststelt : 
dat eiseres op 1 september 1967 bij 
verweerster als bediende in dienst 
trad, dat die arbeidsovereenkomst 
beeindigd werd op 31 januari 1981, 
dat partijen een nieuwe arbeidsover
eenkomst voor bedienden sloten met 
ingang van 1 februari 1981 zonder 
dat er een onderbreking was en dat 
verweerster eiseres op 23 maart 
1981 opzegde met ingang van 1 april 
1981; 

Dat het arrest op grand van die 
gegevens de opzeggingstermijn vast
stelt met inachtneming van een an
cienniteit ingaande op 1 februari 
1981, en dusdoende voormelde wets
bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
dit het hager beroep van verweer
ster ontvankelijk 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 Arbeidshof te Brus
sel. 

10 maart 1986 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Hutzler 

Nr. 439 

3' KAMER - 10 maart 1986 

ARBEIDSVOORZIENING SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDS
BETALING VAN CONVENTIONEEL BRUGPEN
SIOEN - BRUGPENSIOEN TOEGEKEND DOOR 
C.A.O.'S DIE NIET IN DE NATIONALE ARBEIDS
RAAD ZIJN GESLOTEN. 

De wet van 12 mei 1975, die het Slui
tingsfonds verplicht het conventioneel 
brugpensioen, toegekend krachtens 
een in de Nationale Arbeidsraad geslo
ten C.A.O., te betalen wanneer de 
werkgever dat niet doet, ontslaat het 
Fonds er niet van, bij sluiting van de 
onderneming, brugpensioenen te beta
len die zijn toegekend krachtens 
C.A.O. 's welke niet in de Nation ale Ar
beidsraad zijn gesloten. (Art. 2, § 1, 2', 
wet 30 juni 1967.) 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA
GEN WERKNEMERS T. HERBOTS, MEERT, VER-

HELPEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5054) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1985 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, inzonderheid § 1, 
van de wet van 30 juni 1967 tot verrui
ming van de opdracht van het Fonds tot 
Vergoeding van de in Geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers, vervangen door artikel 2 van de 
wet van 30 maart 1976, 1, inzonderheid 
eerste lid, van de wet van 12 mei 1975 
tot verruiming van de opdracht van het 
Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers, 3 en 4 van de collectie
ve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten 
op 19 december 1974 in de Nationale Ar
beidsraad, tot invoering van een regeling 
van aanvullende vergoeding ten gunste 
van sommige bejaarde werknemers in
dien zij worden ontslagen, algemeen ver
bindend verklaard btj koninklijk besluit 
van 31 januari 1975, 
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doordat het arrest de vordering van de 
verweersters toewijst die strekte tot ver
oordeling van eiser tot betaling van de 
aanvullende vergoeding toegekend ter 
uitvoering van de collectieve arbeidsover
eenkomst van 31 juli 1981 gesloten in het 
bedrijf naamloze vennootschap V.T.R., 
en zulks vanaf de datum waarop dit be
drijf zijn betalingen heeft gestaakt, na
melijk mei 1982, en het verweer van ei
ser, afgeleid uit de toepassing van de 
wet van 12 mei 1975, afwijst op de vol
gende gronden : « In het geval van de 
drie verweersters is het probleem aan de 
orde of (eiser) krachtens artikel 2, § 1, 
van de wet van 30 juni 1967 (gewijzigd 
bij de wet van 30 maart 1976) hun het 
conventioneel brugpensioen moet beta
len; het antwoord is bevestigend, aange
zien dat brugpensioen door de werkgever 
verschuldigd is krachtens een collectieve 
arbeidsovereenkomst; (eiser) voert aan 
"dat de wet van 12 mei 1975 een bijzon
dere wet is, die speciaal werd getroffen 
om de tussenkomst te regelen van (eiser) 
voor wat betreft de C.A.O. nr. 17 : het op
zet van de wet van 30 juni 1967 kon (vol
gens eiser) geen betrekking hebben op 
deze materie gezien de C.A.O. nr. 17 van 
latere datum is", en besluit "dat de tus
senkomst van (eiser) voor de C.A.O. nr. 
17 enkel en aileen kan plaatsvinden op 
de meer recente en bijzondere wet, nl. 
die van 12 mei 1975 "; dit standpunt be
hoort te worden verworpen; inderdaad : 
" De ... uitbreiding (van de opdracht van 
eiser bij de wet van 12 mei 1975) heeft ... 
enkel en aileen betrekking op de geval
len waarin de werkgever in gebreke 
blijft, buiten het geval van insolventie 
ten gevolge van sluiting, waarin reeds 
bij de wet (van 30 juni 1967) is voor
zien ", zoals de minister van Tewerkstel

, ling en Arbeid heeft benadrukt (Pari. 
Doc. Kamer, zitting 1974/1975, 419, nr. 2, 
blz. 2) op een ogenblik dat artikel 2 van 
de wet van 30 juni 1967 nog niet was ge
wijzigd door de wet van 30 maart 1976, 
die ook alle gevallen waar een onderne
ming ophoudt te bestaan, toevoegt aan 
het geval van sluiting van onderneming 
beoogd door de hiervoren aangehaalde 
ministeriele verklaring; in het punt 2 van 
artikel 2, § 1, van de wet van 30 juli 1967 
werden de woorden " krachtens de indi
viduele arbeidsovereenkomsten ", die 
voorkomen in het punt 1, niet hernomen 
ten einde te vermijden dat de werkgever 
bij de sluiting van zijn onderneming (of 
bij andere gevallen van beeindiging van 
de onderneming) individuele, zelfs mon
delinge overeenkomsten zou afsluiten 
waarbij buitenmatige voordelen aan de 

werknemers zouden worden toegekend 
waarvan nadien de betaling toch ten las
te van (eiser) zou vallen. (Eiser) zou dan 
immers over geen enkele controlemoge
lijkheid meer beschikken om de ge
grondheid van een vordering na te gaan 
wanneer de werknemer de betaling van 
een vergoeding zou eisen die verschul
digd zou zijn ingevolge een individuele, 
zelfs mondelinge overeenkomst ( ... ); nu 
die controlemogelijkheid wel bestaat in 
verband met vergoedingen verschuldigd 
krachtens een geregistreerde collectieve 
arbeidsovereenkomst gesloten in het be
drijf, ook al is die gesloten na de inwer
kingtreding van de wet van 30 juni 1967, 
is de bepaling van punt 2 hier van toe
passing; de beslissing van 6 december 
1979 van het beheerscomite, waarvan (ei
ser) gewag maakt, die de minimum-leef
tijdsvoorwaarde van 55 jaar oplegt, 
houdt een beperking in die niet is voor
zien bij vermeld punt 2 en bijgevolg niet 
wettig is. (Anders : antwoord van de mi
nister van Tewerkstelling en Arbeid op 
vraag nr. 107 d.d. 12/3/1981, Vr. en Antw. 
Kamer, nr. 25, van 31/3/1981.) >>; 

terwijl, luidens artikel 1, eerste lid, 
van de wet van 12 mei 1975, de opdracht 
van eiser in geval van in gebreke blijven 
van de werkgever, werd verruimd tot de 
uitbetaling aan de belanghebbende werk
nemers van de aanvullende vergoeding 
waarop dezen, ten laste van de werkge
ver, recht hebben krachtens een bij 
koninklijk besluit algemeen verbindend 
verklaarde en in de Nationale Arbeids
raad gesloten collectieve arbeidsovereen
komst tot toekenning van een aanvullen
de vergoeding aan de werknemers van 
gevorderde leeftijd die werkloos worden 
gesteld; deze bijzondere bepaling, die 
van toepassing is op de aanvullende ver
goeding waarop de werknemers van ge
vorderde leeftijd die werkloos werden 
gesteld, eventueel aanspraak kunnen 
maken, afwijkt van de algemene regel 
neergelegd in artikel 1, § 1, van de wet 
van 30 juni 1967 luidens welke in geval 
van sluiting van de onderneming eiser 
de vergoedingen en voordelen verschul
digd krachtens de wet of collectieve ar
beidsovereenkomsten dient te betalen 
wanneer de werkgever zijn geldelijke 
verplichtingen tegenover zijn werkne
mers niet nakomt; de wet van 12 mei 
1975 bovendien recenter is dan de wet 
van 30 juni 1967 en mitsdien deze wet 
heeft gewijzigd in zoverre zij ermee 
strijdig is; uit een en ander volgt dat de 
vorderingen tegen eiser tot betaling van 
een aanvullende vergoeding ingesteld 
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door werknemers van gevorderde leeftijd 
die werkloos werden gesteld, uitsluitend 
beheerst worden door voormelde wet van 
12 mei 1975; zodanige vordering derhalve 
aileen kan worden toegewezen indien en 
in zoverre zij, overeenkomstig artikel 1 
van voormelde wet, steunt op een krach
tens een bij koninklijk besluit algemeen 
verbindend verklaarde en in de Natio
nale Arbeidsraad gesloten coilectieve ar
beidsovereenkomst tot toekenning van 
zodanige aanvuilende vergoeding; aileen 
voormelde coilectieve arbeidsovereen
komst nr. 17 aan deze voorwaarden vol
doet; het arrest derhalve de vordering 
van de verweersters niet zonder schen
ding van alle in het middel genoemde 
bepalingen, inzonderheid artikel 1, eerste 
lid, van voormelde wet van 12 mei 1975, 
kan toewijzen, nu deze vordering tot be
taling van een aanvuilende vergoeding 
ingesteld door werknemers van gevor
derde leeftijd die werkloos werden ge
steld, enkel steunde op een coilectieve 
arbeidsovereenkomst die in een onderne
ming werd gesloten, en bovendien uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt dat 
verweersters niet aan de leeftijdsvereiste 
bepaald in artikel 3 van voormelde col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 vol
deden: 

Overwegende dat artikel 2, § 1, 
van de wet van 30 juni 1967 tot ver
ruiming van de opdracht van het 
Fonds tot Vergoeding van de in Ge
val van Sluiting van Ondernemin
gen Ontslagen Werknemers, gewij
zigd bij de wet van 30 maart 1976, 
bepaalt : « W anneer bij sluiting van 
een onderneming, in de zin van de 
artikelen 2 en 2bis van (de) wet van 
28 juni 1966, de werkgever zijn gel
delijke verplichtingen tegenover zijn 
werknemers niet nakomt, dient het 
Fonds hun te betalen: 1"( ... ); 2" de 
vergoedingen en voordelen verschul
digd krachtens de wet of collectieve 
arbeidsovereenkomsten »; 

Overwegende dat artikel 1, eerste 
lid, van de wet van 12 mei 1975 tot 
verruiming van de opdracht van het 
Fonds tot Vergoeding van de in Ge
val van Sluiting van Ondernemin
gen Ontslagen Werknemers, zoals 
het gold tot 31 december 1984, het 
Fonds opdraagt, « in geval van in 
gebreke blijven van de werkgever >>, 
aan de belanghebbende werknemers 

uit te betalen « de aanvullende ver
goeding waarop dezen, ten laste van 
hun werkgever, recht hebben krach
tens een bij koninklijk besluit alge
meen verbindend verklaarde en in 
de Nationale Arbeidsraad gesloten 
collectieve arbeidsovereenkomst tot 
toekenning van een aanvullende 
vergoeding, aan de werknemers van 
gevorderde leeftijd die werkloos 
worden gesteld >>; 

Overwegende dat artikel 1, eerste 
lid, van voormelde wet van 12 mei 
1975 de verplichtingen van eiser re
gelt ten aanzien van de vergoedin
gen bepaald in welomschreven col
lectieve arbeidsovereenkomsten ge
sloten in de Nationale Arbeidsraad, 
wanneer de werkgever desaangaan
de zijn verplichtingen verzuimt; dat 
dit artikel aldus de werkingssfeer 
van het geciteerde artikel 2, § 1, van 
de wet van 30 juni 1967 gedeeltelijk 
overlapt, nu laatstbedoeld artikel, 
bij sluiting van ondernemingen, ei
sers verplichtingen omschrijft ten 
aanzien van de uitbetaling aan de 
belanghebbende werknemers van, in 
het algemeen, de vergoedingen en 
voordelen verschuldigd krachtens 
collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Dat hieruit evenwel niet volgt dat 
de bepalingen van artikel 2, § 1, van 
de wet van 30 juni 1967 strijdig zijn 
met die van artikel 1 van de wet 
van 12 mei 1975, noch dat eiser, 
ingevolge laatstbedoelde wetsbepa
ling, geen verplichtingen meer heeft 
wat betreft de aanvullende vergoe
dingen ten gunste van bej aarde 
werknemers die worden ontslagen, 
bedongen in andere collectieve ar
beidsovereenkomsten dan die geslo
ten in de Nationale Arbeidsraad; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

10 maart 1986 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gel~iklui-
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dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Ne
lissen Grade en Biitzler. 

Nr. 440 

3' KAMER - 10 maart 1986 

LOON - BESCHERMING - RENTE - AFHOU
DING BEDRIJFSVOORHEFFING EN SOCIALE
ZEKERHEIDSBIJDRAGE. 

De werkgever is aan de werknemer geen 
rente verschuldigd over het gedeelte 
van diens loon dat hij als bedrijfsvoor
heffing en sociale-zekerheidsbijdrage 
inhoudt (1). (Art. 10 Wet Bescherming 
Loon.) 

(HAGE GOETSBLOETS T. VANERUM) 

ARREST 

(A.R. nr. 5074) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1985 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1149, 1153 
van het Burgerlijk Wetboek, 180 van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 
gewijzigd bij de wet van 5 januari 1976, 
303, 305, 306, 306bis, 307 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd 
bij de wetten van 15 juli 1966, 25 juli 
1974, 22 december 1977, 10 februari 1981 
en 2 juli 1981, 10 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers, 23 van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de Be
sluitwet van 28 december 1944 betreffen
de de maatschappelijke zekerheid der ar-

(1) J. LECLERCQ, « L'application des interets 
moratoires aux prestations sociales », rede uit
gesproken op de plechtige openingszitting van 
het Arbeidshof te Bergen op 2 september 1980, 
nrs. 103-114, J.T.T., 1980, biz. 307. Zie ook 
Cass., 1 april 1985, A.R. nr. 4612, en 20 mei 
1985, A.R. nr. 4723 (A.C., 1984-85, nrs. 461 en 
564). 

beiders, gewijzigd bij de wet van 26 
maart 1970 en door de koninklijke be
sluiten van 9 maart 1977 en 10 maart 
1978, 34, 35bis en 41, § 3, derde lid, van 
het koninklijk besluit van 28 november 
1969 genomen tot uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de 
Besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 35bis, ingevoegd door het 
koninklijk besluit van 15 juni 1970, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerster het bedrag te beta
len van 996.609 frank, te vermeerderen 
met de wettelijke en de gerechtelijke in
teresten, op de volgende gronden : « Te
recht werden door de eerste rechter bru
tobedragen toegekend. Het behoort aan 
de werkgever, bij de uitvoering van de 
veroordeling, de R.S.Z.-bijdragen en de 
bedrijfsvoorheffing aan de bevoegde in
stanties over te maken. Ten onrechte 
stelt (eiser) dat de wettelijke en de ge
rechtelijke interesten alleen op de netto 
uit te keren bedragen verschuldigd zijn. 
Nu artikel 23 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers bepaalt dat, op het 
" loon" van werknemers alleen in minde
ring mogen worden gebracht onder meer 
de inhoudingen krachtens de belasting
wetgeving en de wetgeving op de sociale 
zekerheid, moet worden aangenomen dat 
de loonbeschermingswet met " loon " bru
tobedragen bedoelt. Derhalve moeten de 
interesten, die krachtens artikel 10 van 
dezelfde wet verschuldigd zijn, op het 
brutoloon berekend worden », 

terwijl, eerste onderdeel, de werkne
mer tegenover de werkgever geen recht 
of vordering kan doen gelden tot uitbeta
ling in zijn handen van de sociale bijdra
gen en de bedrijfsvoorheffing die van 
het loon worden afgehouden en die door 
de werkgever aan de bevoegde instellin
gen moeten worden overgemaakt; de in
teresten bijgevolg dienen te worden be
rekend op het nettoloon vermits de 
werknemer zelf geen schade kan onder
vinden van die bijdragen aan de bevoeg
de instellingen (schending van de artike
len 1149, 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek, 10 van de wet van 12 april 1965, 23, 
§ 1, van de wet van 27 juni 1969 en 180 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen); 

tweede onderdeel, de interesten die 
krachtens artikel 10 van de wet van 12 
april 1965 verschuldigd zijn, op het netto
loon dienen te worden berekend en niet 
op het brutoloon, vermits de sociale bij
dragen en de bedrijfsvoorheffing die van 
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het brutoloon worden afgehouden, elk 
aan een verschillende en specifieke inte
restregeling onderworpen zijn (scherr
ding van de artikelen 10 van de wet van 
12 april 1965, 23, §§ 2 en 3, van wet van 
27 juni 1969, 34, 35bis, 41, § 1, derde lid, 
van het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1969, 303, 305, 306, 306bis en 307 van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 10 van 

de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der 
werknemers, dat bepaalt dat voor 
het loon van rechtswege rente ver
schuldigd is met ingang van het tijd
stip waarop het eisbaar wordt, vol
gens zijn termen en strekking ai
leen bedoelt het loon dat de werkne
mer van de werkgever kan opeisen; 

Overwegende dat artikel 180, 1°, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen bepaalt dat de bedrijfs
voorheffing verschuldigd is : « door 
hen die, als schuldenaar ( ... ) bezoldi
gingen ( ... ) betalen of toekennen », 
terwijl artikel 182 van hetzelfde wet
hoek bepaalt dat, behoudens strijdig 
beding, de in artikel 180, 1°, bedoel
de personen het recht hebben op de 
belastbare inkomsten de bedrijfs
voorheffing in te houden; 

Dat hieruit volgt dat, tenzij an
ders is bedongen, wat te dezen in 
het arrest niet wordt vastgesteld, de 
werknemer niet het recht heeft het 
bedrag van de bedoelde voorheffing 
op te eisen; 

Overwegende dat artikel 23, § 1, 
van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de Besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbei
ders bepaalt dat de bijdrage van de 
werknemer wordt ingehouden bij ie
dere betaling van het loon en dat de 
werkgever aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid de bijdrage ver
schuldigd is samen met de zijne; 

Dat hieruit volgt dat de werkne
mer het bedrag van zijn bijdrage 
aan de sociale zekerheid niet kan 
opeisen van de werkgever; 

Dat het arrest derhalve de beslis
sing dat over de voormelde bedra
gen rente verschuldigd is door eiser 
aan verweerster, niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het aan 
verweerster rente toewijst over het 
ingehouden bedrag van de bedrijfs
voorheffing en van de sociale-zeker
heidsbijdrage, en uitspraak doet 
over de kosten; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Brussel. 

10 maart 1986 - 3" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Simont. 

Nr. 441 

2" KAMER - 11 maart 1986 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - GESCHIL 
INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEGRIP. 

2° 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 - GEEN UITSPRAAK 
OVER EEN GESCHIL INZAKE DE BEVOEGD
HEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN -
VOORZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE 
EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 
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1 o Geen beslissing over een geschil inza
ke de bevoegdheid van de kamer van 
inbeschuldigingstelling is de beslissing 
waarbij dat onderzoeksgerecht, na te 
hebben vastgesteld dat het verzet van 
de verdachte tegen de beschikking van 
de raadkamer waarbij hij naar de cor
rectionele rechtbank is verwezen, niet 
ontvankelijk is, om eisers conclusie te 
beantwoorden oordeelt dat, nu de ver
wijzing van de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank definitief is en de 
zaak derhalve niet op rechtsgeldige 
wijze bij haar aanhangig is gemaakt, 
zij de volheid van bevoegdheid, be
paald bij de artt. 228 en 235 Sv., niet 
kan uitoefenen (1) (2). 

2° Wanneer de bevoegdheid van de on
derzoeksgerechten noch voor de raad
kamer noch voor de kamer van inbe
schuldigingstelling werd betwist, is 
niet ontvankelijk de voorziening v66r 
de eindbeslissing ingesteld tegen het 
arrest 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 
(3). (Art. 416 Sv.) 

(DELLA FAILLE D'HUYSSE) 

ARREST 

(A.R. nr. 89) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 november 1985 ge-

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

(2) Zie, over de regel dat de kamer van in
beschuldigingstelling geen gebruik kan maken 
van haar recht om nieuwe onderzoeksverrich
tingen te bevelen, als bepaald bij art. 228 Sv., 
of om een zaak tot zich te trekken, als bepaald 
bij art. 235 Sv., wanneer het onderzoek reeds 
is afgesloten door een beschikking van de 
raadkamer : Les Novelles, Proc. pen., dl. II, 
val. 1, druk 1948, trefw. : Les mises en accusa
tion, nrs. 132, 153 en 154; HoEFFLER, Traite de 
l'instruction preparatoire en matiere penale, 
druk 1956, nrs. 169 en 172. 

(3) Cass., 22 nov. 1983, A.R. nr. 8345 
(A.C., 1983-84, nr. 163). 

wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest · het 
verzet van eiser tegen de beschik
king van de raadkamer die hem 
naar de correctionele rechtbank ver
wijst, niet ontvankelijk verklaart; 
dat het vervolgens - om eisers con
clusie te beantwoorden - beslist 
« dat de strafrechter, bij wie de 
zaak aanhangig is, de bevoegdheid 
heeft om elk aanvullend onderzoek 
te bevelen dat hij nodig of nuttig 
acht, zodat de rechten van de ver
dachte niet worden geschaad door 
de verwijzing; dat de volheid van 
bevoegdheid van het hof (van be
roep), zoals ten deze kan worden af
geleid uit de artikelen 228 en 235 
van het W etboek van Strafvorde
ring, slechts kan worden uitgeoe
fend zolang niet definitief werd be
slist omtrent de verwijzing; dat, nu 
het verzet niet ontvankelijk is en de 
zaak niet op een rechtsgeldige wijze 
bij de kamer van inbeschuldiging
stelling werd aanhangig gemaakt, 
de verwij zing naar de correctionele 
rechtbank definitief is, zodat de ka
mer van inbeschuldigingstelling de 
volheid van de bevoegdheid niet 
meer zou kunnen inroepen om een 
aanvullend onderzoek te bevelen »; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eisers verzet niet ontvankelijk wordt 
verklaard: 

Overwegende dat eisers raadsman 
verklaart « voor eiser, zonder berus
ting afstand te doen van de voorzie
ning in zoverre deze gericht is tegen 
de uitspraak van het bestreden ar
rest betreffende de ontvankelijkheid 
van het verzet, die niet handelt over 
een geschil inzake bevoegdheid, zo
dat in die mate het arrest geen defi
nitieve beslissing is in de zin van ar
tikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering »; 
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II. Wat de ontvankelijkheid van 
de voorziening voor het overige be
treft: 

Over eisers verweer, als volgt gesteld : 
Eiser volhardt aldus in zijn voorziening 
in zoverre gericht tegen de uitspraak 
van het arrest waarbij het hof van be
roep zich onbevoegd verklaart de volheid 
van de bevoegdheid, voorzien door de ar
tikelen 228 en 235 van het Wetboek van 
Strafvordering, uit te oefenen. Voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling pleitte 
eiser dat, ook al was zijn verzet niet ont
vankelijk krachtens de bepalingen van 
artikel 539 van het Wetboek van Straf
vordering, het hof van beroep bevoegd 
bleef om de machten uit te oefenen voor
zien in de artikelen 228 en 235 van het 
Wetboek van Strafvordering. Door dit 
middel af te wijzen en te beslissen dat 
het hof van beroep deze bevoegdheden 
niet meer kan uitoefenen wanneer de 
zaak niet op rechtsgeldige wijze voor het 
hof van beroep aanhangig gemaakt 
werd, doet het hof uitspraak over een ge
schil inzake bevoegdheid in de zin van 
het tweede lid van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering, geschil dat 
in conclusie was opgeworpen, dermate 
dat de voorziening ontvankelijk is : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
wat voorafgaat, de kamer van inbe
schuldigingstelling haar beslissing 
laat steunen op de vaststelling dat 
eisers verzet niet ontvankelijk is en 
derhalve de zaak niet op rechtsgel
dige wijze voor haar aanhangig is 
gemaakt; dat in tegenstelling met 
wat het middel voorhoudt het arrest 
geen uitspraak doet over de 
bevoegdheid van de kamer van inbe-' 
schuldigingstelling maar wel over 
haar rechtsmacht; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing een voorbereidende beslissing 
en een beslissing van onderzoek is 
in de zin van artikel 416, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie-

ning voor het overige; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

11 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Delahaye. 

Nr. 442 

2' KAMER - 11 maart 1986 

1° STRAFVORDERING - ORDE VAN DE 
PROCESGANG TER TERECHTZITTING VOOR DE 
CORRECTIONELE EN DE POLITIERECHTBANK 
- NIET DWINGEND VOORSCHRIFI' - MOGE
LIJKHEID VOOR DE BEKLAAGDE OM HET 
LAATST AAN HET WOORD TE KOMEN - VER
EISTE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - VON
NIS OP TEGENSPRAAK - BEGRIP - VONNIS 
UITGESPROKEN OP VERDAAGDE TERECHTZIT
TING, IN AFWEZIGHEID VAN DE BEKLAAGDE 
NADAT DEZE OP EEN VORIGE TERECHTZIT
TING DE VORDERING VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE HEEFI' GEHOORD EN ZIJN VERDE
DIGING HEEFI' VOORGEDRAGEN ZONDER 
DAARNA NOG HET WOORD TE VRAGEN -
GEEN NIEUWE VORDERINGEN, ONDERZOEKS
DADEN OF STUKKEN T.A.V. DE BEKLAAGDE 
IN DIENS AFWEZIGHEID. 

1° De bij artt. 153 en 190 Sv. bepaalde or
de voor de behandeling van de zaken 
ter terechtzitting van de correctionele 
en de politierechtbank is niet op straf
fe van nietigheid voorgeschreven; aan 
de beklaagde of zijn raadsman moet 
de mogelijkheid worden geboden als 
laatste hun opmerkingen voor te dra
gen, voor zover zij erom verzoeken (1) 
(2). 

2° Wanneer de beklaagde aanwezig was 
bij de vordering van het openbaar mi-

(1) Zie artt. 210 en 362 Sv. 

(2) Cass., 29 april 1935 (Bull. en Pas., 1935, I, 
228); 20 okt. 1958 (A.C., 1959, 147); 19 maart 
1973 (A.C., 1973, 711). 
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nisterie c.q. bij het pleidooi van de 
burgerlijke partij en zijn verdediging 
heeft voorgedragen zonder dat hij ter 
terechtzitting gevraagd heeft nog het 
woord te nemen, wordt het op een la
tere zitting in afwezigheid van de be
klaagde uitgesproken vonnis geacht op 
tegenspraak te zijn gewezen, indien in 
afwezigheid van beklaagde geen nieu
we vorderingen werden genomen, geen 
onderzoeksdaden werden verricht of 
geen stukken werden neergelegd die 
hem aanbelangen (3). 

(PEETERMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 223) 

HET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 18 december 1985 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op het 
hoger beroep tegen het vonnis van 6 
november 1985: 

A. in zoverre het beslist op het 
verzet tegen de onmiddellijke aan
houding van eiser : 

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

B. In zoverre het beslist over het 
verzet tegen het vonnis van 5 de
cember 1984 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 153 en 186 
van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat, eerste onderdeel, de appel
rechters de mening zijn toegedaan dat 
eiser zijn verdediging voor de eerste 
rechter heeft voorgedragen, zelfs al vor
derde het openbaar ministerie achteraf; 

terwijl artikel 153 van het Wetboek 
van Strafvordering de volgorde bepaalt 

(3) Zie : Cass., 2 okt. 1984, A.R. nr. 8005 
(A.C., 1984-85, nr. 80); 2 okt. 1985, A.R. nr. 4426 -
(ibid., 1985-86, nr. 58; R. W., 1985-86, kol. 1786); 
R. DECLERCQ, De rechtspleging bij verstek in 
strafzaken, Strafrecht vooz· rechtspractici, 
1985, biz. 7. 

van de behandeling van de zaak; dat als 
laatste handeling wordt vermeld dat de 
gedaagde partij haar opmerkingen kan 
voordragen; dat weliswaar volgens de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie 
deze volgorde niet op straffe van nietig
heid is voorgeschreven, doch op voor
waarde dat de beklaagde niet gevraagd 
heeft om als allerlaatste te worden ge
hoord (Cass., 20 okt. 1958, Pas., 1959, I, 
176); dat in huidig geval eiser bij zijn 
schrijven van 4 november 1984 impliciet 
te kennen gaf dat hij zijn verdediging 
nog wenste voor te dragen; dat het ar
rest aldus ten onrechte artikel 153 van 
het Wetboek van Strafvordering niet toe
past; 

tweede onderdeel, de appelrechters de 
mening zijn toegedaan dat eiser ver
scheen en er bijgevolg geen verstek te
gen hem kon worden uitgesproken, 

terwijl eiser enkel en alleen aanwezig 
was op de zitting van 24 oktober 1984, 
doch niet op de eerste zitting van 17 ok
tober 1984, noch op de derde zitting van 
31 oktober 1984; dat vooreerst al kan 
worden vastgesteld dat wanneer de be
klaagde, die regelmatig gedagvaard werd 
- hetgeen in casu gebeurde - niet ter 
terechtzitting verschijnt, zijn zaak niet 
rechtsgeldig kan behandeld worden zon
der nieuwe dagvaarding tegen de zitting 
naar dewelke de zaak verdaagd werd 
(Hof van Beroep te Gent, 30 juni 1983, 
R. W., 1983-1984, kol. 2108); dat eiser niet 
verscheen op de zitting van 17 oktober 
1984 (hetgeen ook zo geakteerd staat op 
het zittingsblad) en de zaak dan ook niet 
ten aanzien van hem rechtsgeldig kon 
worden behandeld op de zitting van 24 
oktober 1984, tenzij een veroordeling bij 
verstek zou worden uitgesproken; dat 
verder, indien het Hof van oordeel zou 
zijn dat de zaak toch rechtsgeldig ten 
aanzien van eiser kon worden behandeld 
op de terechtzitting van 24 oktober 1984, 
hij weliswaar - zoals trouwens ook ge
beurde voor de 65 andere beklaagden -
gehoord werd in zijn uiteenzetting om
trent de feiten, maar hij geenszins kon 
antwoorden op de naderhand geformu
leerde (zware) vorderingen van het open
baar ministerie; dat het vonnis van 5 de
cember 1984 ten aanzien van eiser dan 
ook moet aangezien worden als een ver
stekvonnis : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 153 van 

het Wetboek van Strafvordering de 
rangorde van het procesverloop voor 
de correctionele rechtbank als volgt 
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bepaalt : voorlezing van de proces
sen-verbaal door de griffier, verhoor 
van de getuigen van het openbaar 
ministerie of de burgerlijke partij, 
conclusie van de burgerlijke partij, 
voordracht van zijn verdediging 
door de gedaagde en verhoor van 
diens getuigen, samenvatting van de 
zaak en conclusie van het openbaar 
ministerie met mogelijkheid voor de 
gedaagde partij om haar opmerkin
gen voor te dragen; 

Overwegende dat deze rangorde 
niet op straffe van nietigheid voor
geschreven is, met dien verstande 
dat de beklaagde, die erom verzoekt, 
steeds de mogelijkheid moet hebben 
als laatste zijn opmerkingen voor te 
dragen; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van de 
Correctionele Rechtbank te Leuven 
op 24 oktober 1984 blijkt dat eiser 
zijn verdediging heeft voorgedragen 
en dat het openbaar ministerie de 
toepassing vorderde van de wet; dat 
noch uit dit proces-verbaal, noch uit 
enig ander stuk blijkt dat eiser ter 
terechtzitting gevraagd heeft nadien 
nog het woord te nemen; dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat eiser 
een brief schreef gedateerd 4 no
vember 1984; dat voor zover de in 
het middel bedoelde brief deze is, 
gedateerd 30 oktober 1984 en aan de 
griffie van de rechtbank verstuurd 
op 5 november 1984, dit is nadat de 
zaak in beraad genomen was, vast
staat dat deze brief geen vraag in
houdt om alsnog het woord te krij
gen en aan het regelmatig verloop 
van de zittingsprocedure geen af
breuk doet; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat geen wettelijke 
bepaling verbiedt de zaak in voort
zetting te stellen op een latere da
tum wanneer de beklaagde niet ver
schijnt op de datum die in de 
dagvaarding is vermeld; dat wan
neer, zoals ten deze, de beklaagde 
op die volgende terechtzitting wel 
verschijnt, zijn verdediging voor-

draagt en aanwezig is bij de vorde
ring van het openbaar ministerie, 
het vonnis, dat op een latere zitting 
wordt uitgesproken, niet bij verstek 
maar op tegenspraak geveld wordt 
indien ondertussen in afwezigheid 
van de beklaagde geen bijkomende 
vorderingen werden genomen, geen 
onderzoeksdaden werden verricht of 
geen stukken werden neergelegd die 
hem aanbelangen, wat ten deze niet 
blijkt; 

Overwegende dat de appelrechters 
derhalve wettig beslissen dat het 
vonnis van 5 december 1984 op 
tegenspraak werd gewezen en niet 
vatbaar was voor verzet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van het recht van verde
diging, 

doordat de appelrechters de mening 
zijn toegedaan dat eiser zijn verdediging 
heeft voorgedragen en aldus het recht 
van verdediging niet geschonden is, 

terwijl op het zittingsblad enerzijds 
wordt vastgesteld dat eiser afwezig was 
op 17 en 31 oktober 1984, en voor de zit
ting van 24 oktober 1984 - waar eiser 
wel aanwezig was - volgende volgorde 
wordt vermeld : a) de aanwezige beklaag
den dragen hun verdediging voor; b) het 
openbaar ministerie vordert de toepas
sing van de wet; c) reeds drie advocaten 
brengen de verdediging voor; dat een 
verzet tegen een vonnis, waarin vermeld 
wordt dat de beklaagde gehoord werd in 
zijn uitleg en middelen van verdediging, 
alsook in zijn antwoord op de samenvat
ting en de conclusie van het openbaar 
ministerie, onontvankelijk is (Correctio
nele Rechtbank van Brussel, 24 novem
ber 1972, R. W., 1972-1973, kol. 1733); dat, 
vermits eiser in cassatie niet de gelegen
heid heeft gehad om te antwoorden op 
de vordering van het openbaar ministe
rie, daaruit a contrario kan worden afge
leid dat hij bij verstek werd veroordeeld; 
dat, zelfs indien de beklaagde de gele
genheid heeft gehad om zich te verdedi
gen, hetgeen in casu niet het geval was, 
of indien hij toch het laatste woord heeft 
gekregen, hetgeen in casu ook niet ge
beurde, het vonnis niet noodzakelijker
wijze een contradictoir karakter heeft 
(A. Vandeplas, noot onder Hof van Be
roep te Antwerrpen, 23 april 1976, in 
R. W., 1977-1978, kol. 2809); dat alleszins 
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duidelijk kan worden afgeleid uit de le
zing van het zittingsblad dat eiser -
juist wegens de konkrete regeling van de 
terechtzitting (de beklaagden of hun 
raadslieden komen als laatsten aan het 
woord, namelijk op de zitting van 31 ok
tober 1984) - in de onmogelijkheid was 
te antwoorden op de vordering van het 
openbaar ministerie, dewelke door haar 
zwaarwichtigheid voor eiser ernstige ge
volgen meebracht; dat het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging aldus miskend werd doordat eiser 
geen verdediging, al dan niet met ver
zachtende omstandigheden, kon voordra
gen: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel blijkt dat eiser 
zijn verdediging heeft voorgedragen, 
aanwezig was bij de vordering van 
het openbaar ministerie en niet ge
vraagd heeft om nog het woord te 
nemen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op het 
hoger beroep tegen het vonnis van 5 
december 1984 : 

Overwegende dat nu, zoals blijkt 
uit het antwoord op het tweede on
derdeel van het hiervoor aangehaal
de eerste middel, het vonnis van 5 
december 1984 op tegenspraak werd 
gewezen, de appelrechters wettig be
slissen dat het op 14 oktober 1985 
ingestelde hoger beroep laattijdig is; 

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

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

11 maart 1986 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. De Baets - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ria 
Convents, Leuven. 

Nr. 443 

2" KAMER - 12 maart 1986 

WEGVERKEER - OVERTREDING - PRO
CESSEN-VERBAAL DIE BEWIJSKRACHT REB
BEN TOT OP BEWIJS VAN HET TEGENDEEL 
- GRENZEN VAN DE BEWIJSWAARDE. 

De processen-verbaal die overeenkomstig 
artikel 62 Wegverkeerswet door be
voegde agenten zijn opgemaakt, leve
ren, behoudens bewijs van het tegen
deel, bewijs op van de materiele vast
stellingen die de agenten binnen de 
perken van hun bevoegdheid hebben 
gedaan; die bewijskracht hebben even
wei niet de gevolgtrekkingen die de 
agenten uit die vaststellingen afleiden 
(1). 

(CRETEUR T. PIRE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4684) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 september 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de burgerlijke 
beschikkingen van het bestreden 
vonnis; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 154 van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het vonnis, na het aan de ver
weerder Pire ten laste gelegde feit niet 
bewezen te hebben verklaard, de recht
bank bij het bestreden vonnis niet be-

(1) Cass., 27 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 605). 
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voegd verklaart om kennis te nemen van 
de civielrechtelijke vorderingen van ei
ser op grand dat het niet ten genoege 
van recht bewezen is dat verweerder het 
linker voorportier van zijn wagen bruusk 
heeft geopend; dat laatstgenoemde daar
entegen bevestigt dat hij van in zijn ge
parkeerd voertuig, waarvan het portier 
gesloten was, een Iicht geluid opving en 
vervolgens iemand hoorde gillen op het 
ogenblik dat bij zich bukte om enkele 
papieren te nemen; dat de door verweer
der gegeven versie van de feiten aanne
melijk is : namelijk dat eiser waarschijn
lijk met het handvat van de rem van zijn 
fiets is blijven haperen aan het portier; 
dat de versies van de partijen elkaar 
tegenspreken wat de feiten betreft, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie uitdrukkelijk staande 
hield dat het, tenzij hij vooraf gestopt 
was en het met opzet deed, volstrekt on
mogelijk was dat hij met de remmen 
van zijn fiets is blijven haperen aan het 
portier van beklaagdes voertuig terwijl 
dat voertuig stilstond en dat uit de plaats 
van de schade aan het portier duidelijk 
blijkt dat verweerder het portier open
gedaan heeft op het ogenblik dat eiser 
voorbijreed; eiser dus niet tegen het par
tier is gereden; het juist het portier is 
dat bij het opengaan stootte tegen het 
rechtergedeelte van het stuur en eiser 
deed vallen; het bestreden vonnis niet 
antwoordt op die conclusie (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, uit het strafdossier 
blijkt dat de verbalisanten uit hun vast
stellingen hebben afgeleid dat het, gelet 
op de plaats van de schade aan het voer
tuig van verweerder, uitgesloten was dat 
het portier dicht was op het ogenblik van 
de aanrijding; het bestreden vonnis der
halve de in artikel 28 van het Wegver
keersreglement omschreven telastleg
ging bewezen moest verklaren, nu die 
telastlegging door het proces-verbaal was 
bewezen (schending van artikel 154 van 
het Wetboek van Strafvordering): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser in zijn ap

pelconclusie betoogde, enerzijds, dat 
het totaal uitgesloten was dat de 
fiets met de rem aan het portier van 
verweerders voertuig is blijven ha
peren; dat het bestreden vonnis 
hieromtrent laat opmerken dat de 
versie van verweerder, namelijk dat 
eiser waarschijnlijk met het hand
vat van de rem van zijn fiets is blij-

ven haperen aan het portier van 
verweerders voertuig, aannemelijk 
is; 

Overwegende dat eiser in die con
clusie anderzijds betoogde dat uit de 
plaats waar het portier beschadigd 
was, duidelijk blijkt dat verweerder 
het portier heeft geopend op het 
ogenblik dat eiser voorbijreed en 
dat laatstgenoemde door tegen het 
portier te rijden, gevallen is; dat het 
bestreden vonnis dienaangaande 
vermeldt « dat het niet ten genoege 
van recht bewezen is dat (verweer
der) het rechter (lees: linker) voor
portier van zijn voertuig bruusk 
heeft geopend, ( ... ) dat de versies 
van de partijen elkaar tegenspreken 
wat de feiten betreft ( ... ), dat de 
door (verweerder) gegeven versie 
van de feiten aannemelijk is ( ... ), dat 
aan de hand van het deskundigen
verslag ( ... ) niet kan worden uitge
maakt welke versie van de partijen 
de juiste is ( ... ), dat twijfel blijft be
staan over de precieze toedracht van 
dat ongeval ( ... ) »; 

Dat uit die vermeldingen blijkt 
dat het bestreden vonnis antwoordt 
op de verklaringen van eiser door ze 
tegen te spreken; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de processen
verbaal die door de bevoegde agen
ten overeenkomstig artikel 62 van 
de Wegverkeerswet worden opge
maakt, het bewijs opleveren van de 
materii:He, door die agenten binnen 
de perken van hun bevoegdheden 
gedane vaststellingen zolang het te
gendeel niet is bewezen; dat de door 
hen uit die vaststellingen gemaakte 
gevolgtrekkingen niet die bewijs
kracht hebben; 

Dat het bestreden vonnis derhal
ve, nu het uit de vaststellingen van 
het proces-verbaal en uit andere ge
gevens van het dossier gevolgtrek
kingen maakt die niet overeenko
men met die van de agenten die het 
proces-verbaal hebben opgemaakt 
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de wettelijke bewijswaarde van dat 
proces-verbaal niet miskent; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. B. Fondu, 
Charleroi. 

Nr. 444 

2' KAMER - 12 maart 1986 

1° WEGVERKEER - VERANDERING VAN 
RIGHTING WEGVERKEERSREGLEMENT, 
ART. 19.3.3° - VERPLICHTING TEGENLIGGERS 
TE LATEN VOORGAAN, ZELFS INDIEN HUN 
RIJWIJZE NIET ALS NORMAAL VERKEER KAN 
WORDEN AANGEMERKT. 

2° WEGVERKEER - ONTRUIMINGSPIJL OP 
EEN KRUISPUNT - WEGVERKEERSREGLE
MENT, ART. 62 - GEEN U!TSLUITING VAN DE 
VERPLICHTING, VERVAT IN ART. 19.3.3° VAN 
GENOEMD REGLEMENT. 

1° Art. 19.3.:1' Wegverkeersreglement ver
plicht de bestuurder die links afslaat, 
voorrang te verlenen aan de tegenlig
ger op de rijbaan die hij gaat verlaten; 
die verplichting is niet afhankelijk van 
de voorwaarde dat de rijwijze van de 
voorranghebbende bestuurder als nor
maal verkeer kan worden aangemerkt, 
mits deze geen niet te voorziene hin
dernis oplevert (1}. 

(1) Zie Cass., 5 jan. 1984, A.R. nr. 3974 
(A.C., 1983-84, nr. 232); 28 nov. 1984, A.R. 
nr 3723 (ibid., 1984-85, nr 199); 6 feb. 1985, 
A.R. nr 3950 (ibid., 1984-85, nr 339). 

2o Art. 62 Wegverkeersreglement, naar 
luid waarvan een naar links gerichte 
groene pijl afzonderlijk geplaatst bij 
het uitrijden van een kruispunt bete
kent dat het tegenliggend verkeer op 
de rijbaan die de bestuurders bij het 
links afslaan gaan verlaten, tegenge
houden wordt door een rood licht ten 
einde het ontruimen van het kruispunt 
te vergemakkelijken, sluit de verplich
ting vervat in art. 19.3.:1' van dat regle
ment niet uit. 

(DEMOULIN P.V.B.A. 
T. MONTOISY, LE FOYER N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4721) 

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

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, die niet in kosten van 
die rechtsvordering is veroordeeld, 
geen hoedanigheid heeft om zich te
gen die beslissing 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 de verweerders 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 19.3.3° en 62 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis verweer
der vrijspreekt van het hem ten laste ge
legde, namelijk dat hij niet in staat was 
te sturen en geen blijk heeft gegeven 
van de nodige kennis en rijvaardigheid, 
en bijgevolg, ondanks de veroordeling 
van verweerder wegens alcoholintoxica
tie, de civielrechtelijke vordering van ei-
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seres niet gegrond verklaart op grand : 
« ... dat op het ogenblik van het ongeval 
en kort tevoren geen van beide wegge- · 
bruikers het kruispunt mocht oprijden; ... 
dat beklaagde, eenmaal op het kruis
punt, links mocht afslaan vermits de pijl 
op groen stand en hij dus geen voorrang 
hoefde te verlenen aan D ... (bestuurder 
van de wagen van eiseres) die uit de te
genovergestelde richting naderde; ... dat 
het alcoholgehalte van het bloed van be
klaagde ten tijde van het ongeval 1,34 
gram per liter bedroeg; ... dat de telast
legging B dus bewezen is; ... dat uit alle 
dossiergegevens blijkt dat beklaagdes 
rijgedrag nochtans normaal was; ... dat 
het ten deze niet bewezen is dat beklaag
de op het ogenblik van de feiten niet 
meer in staat zou geweest zijn om zijn 
daden bestendig onder controle te hou
den; ... dat uit wat voorafgaat volgt dat 
ten deze niet is aangetoond dat het eni
ge, tegen beklaagde bewezen verklaarde 
feit de oorzaak of een van de oorzaken 
van het ongeval is geweest >>, 

terwijl artikel 19.3.3° van het Wegver
keersreglement de linksafslaande be
stuurder de verplichting oplegt voorrang 
te verlenen aan de tegenligger op de 
rijbaan die hij gaat verlaten, zonder die 
verplichting afhankelijk te stellen van 
het al dan niet normale rijgedrag van de 
tegenliggers; die verplichting dus be
staat, zelfs als de tegenligger door een 
rood licht rijdt, op voorwaarde althans 
dat hij geen niet te voorziene hindernis 
oplevert; de naar links gerichte pijl be
doeld in artikel 62 van het Wegverkeers
reglement niets afdoet aan die verplich
ting; hij geen ander doel heeft dan de 
ontruiming van het kruispunt te verge
makkelijken en aan te duiden dat het te
genliggend verkeer door een rood licht 
wordt tegengehouden; het vonnis bijge
volg, niet zonder bovenvernoemd artikel 
19.3.3° te schenden en niet zonder aan de 
groene pijl, die overeenkomstig artikel 
62 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 geplaatst is bij het uitrijden 
van een kruispunt, een andere dan de 
door de wetgever gewilde betekenis toe 
te kennen, heeft kunnen beslissen dat, 
« vermits >> die pijl op groen stond, ver
weerder naar links mocht afslaan zonder 
te moeten !etten op de bestuurder die uit 
de tegenovergestelde richting het kruis
punt opreed, dat zijn rijwijze bijgevolg 
normaal was, ofschoon hij de bestuurder 
van de wagen van eiseres niet heeft !a
ten voorgaan en dat, gezien het normale 
rijgedrag van verweerder niet was aan
getoond, dat de hem ten laste gelegde al-

coholintoxicatie de oorzaak of een van 
de oorzaken van het ongeval is geweest : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de beslissing dat het rijge
drag van de beklaagde Montoisy 
normaal was, ofschoon het alcohol
gehalte van zijn bloed op het ogen
blik van het ongeval 1,34 gram per 
liter bedroeg en dat het bijgevolg 
niet is aangetoond dat het enige 
hem ten laste gelegde feit de oor
zaak of een van de oorzaken van 
het ongeval is geweest, onder meer 
grondt op de considerans « dat be
klaagde, eenmaal op het kruispunt, 
links mocht afslaan, vermits de pijl 
op groen stand en hij dus geen voor
rang hoefde te verlenen aan tegen
ligger Demoulin >>; 

Overwegende dat artikel 19.3.3° 
van het Wegverkeersreglement de 
linksafslaande bestuurder de ver
plichting oplegt voorrang te verle
nen aan de tegenligger op de rij
baan die hij gaat verlaten; dat die 
verplichting niet onderworpen is 
aan de voorwaarde dat de voorrang
gerechtigde bestuurder normaal 
rijdt, voor zover hij althans geen 
niet te voorziene hindernis oplevert; 

Overwegende dat luidens artikel 
62 van dat reglement een naar links 
gerichte pijl, afzonderlijk geplaatst 
bij het uitrijden van een kruispunt, 
betekent dat het tegenliggend ver
keer op de rijbaan die de bestuur
ders bij het links afslaan gaan 
verlaten, tegengehouden wordt door 
een rood licht teneinde het ontrui
men van het kruispunt te vergemak
kelijken; 

Dat die bepaling de door artikel 
19.3.3° van het Wegverkeersregle
ment opgelegde verplichting niet uit
sluit; 

Dat het bestreden vonnis derhalve 
uit de enkele omstandigheid dat 
<< de pijl op groen stand >>, niet kon 
afleiden dat beklaagde geen voor
rang hoefde te verlenen aan de te
genligger; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het de 
rechtsvordering van de personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Demoulin afwijst en haar 
in de kosten verwijst; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt eiseres en verweerder, ieder 
van hen, in de helft van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Brussel, zitting houdende in hoger 
beroep. 

12 maart 1986 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 445 

z• KAMER - 12 maart 1986 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - ONDER
ZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE 
PROCEDURE - ARRESTEN EN BESCHIKKIN-
GEN MOTIVERINGSVERPLICHTING 
GRONDSLAG. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - ONDER
ZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE 
PROCEDURE BUITENVERVOLGINGSTEL
LING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, RECHT
DOENDE OP HET VERZET VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ TEGEN DE DOOR DE RAADKA
MER GEWEZEN BESCHIKKING VAN BUITEN
VERVOLGINGSTELLING - CONCLUSIE WAAR
IN DE BURGERLIJKE PARTIJ BEPAALDE AAN

4° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN AANVUL
LEND ONDERZOEK - NIET INGEWILLIGD 
DOOR DE RECHTER OMDAT HIJ DIE MAATRE
GEL NIET NODIG ACHT OM TOT ZIJN OVER
TUIGING TE KOMEN - MISKENNING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING- BEGRIP. 

1 o De beschikking van de raadkamer of 
het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarin de procedu
re wordt geregeld, zijn geen ecbte von
nissen in de zin van artikel 97 Gw.; die 
grondwettelijke bepaling is daarop der
balve niet van toepassing, wat niet 
wegneemt dat de motiveringsplicbt 
door een andere wetsbepaling kan zijn 
voorgescbreven (1). 

2° Geen enkele wetsbepaling verplicbt de 
onderzoeksgerecbten om bij de rege
Jing van de procedure de bezwaren te 
omschrijven of de gronden op te geven 
waarom die bezwaren ontoereikend 
worden geacht; derhalve beantwoordt 
bet onderzoeksgerecbt de conclusie 
waarin bet feitelijk bestaan van vol
doende bezwaren wordt betwist of aan
gevoerd, als het op onaantastbare wij
ze vaststelt dat zodanige bezwaren 
bestaan of niet bestaan (2). 

3° Wanneer de burgerlijke partij voor de 
kamer van inbescbuldigingstelling, die 
uitspraak moet doen over het verzet 
van de burgerlijke partij tegen de door 
de raadkamer gewezen beschikking 
van buitenvervolgingstelling, in baar 
conclusie vraagt dat om de door baar 
aangegeven redenen bepaalde onder
zoeksmaatregelen zouden worden be
volen, mag de kamer van inbescbuldi
gingstelling niet weigeren recbt te 
doen op dat verzoek zonder de gran
den aan te geven waarom zij oordeelt 
dat de gevorderde onderzoeksmaatre
gelen niet nodig zijn voor de ontdek
king van de waarbeid en er derhalve 
geen grond bestaat om ze te bevelen. 

4° Het recht van verdediging wordt niet 
miskend wanneer de rechter een ver
zoek om aanvullende onderzoeksmaat
regelen afwijst met opgave van de 
gronden van die beslissing en na te 
hebben vastsgesteld dat de gevorderde 

VULLENDE ONDERZOEKSMAATREGELEN VOR- 1=-~--~~~==~-~----
DERT - VERPLICHTING OM OP DIE CONCLU 
SIE TE ANTWOORDEN 

(1) en (2) Cass., 27 nov 1985, A.R nr 4484, 
supra, nr 211 
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maatregelen niet nodig zijn voor de 
ontdekking van de waarheid (3)0 

(GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSU

RANCE CORPORATION LIMITED, FALAGIARDA 

To PETITJEAN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nro 4753) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 oktober 1985 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat het arrest, na 
het verzet van de eiseressen tegen 
de op 28 juni 1984 door de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Charleroi gewezen be
schikking ontvankelijk te hebben 
verklaard, zegt dat er geen gronden 
zijn om verweerster of enige andere, 
nader bepaalde persoon te vervolgen 
en de eiseressen, ieder van hen, ver
wij st in de helft van de kosten van 
het verzet en hen hoofdelijk jegens 
verweerster veroordeelt tot een 
frank schadevergoeding; 

Overwegende dat de eiseressen 
zich enkel in cassatie hebben voor
zien tegen de beschikkingen betref
fende de door hen tegen verweerster 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen; 

I. Op de voorziening van General 
Accident Fire and Life Assurance 
Corporation Limited : 

Overwegende dat eiseres zich en
kel in cassatie heeft voorzien tegen . 
de beschikkingen van het bestreden 
arrest die betrekking hebben op de 
door haar tegen verweerster inge
stelde civielrechtelijke vordering; 

Dat derhalve de door haar aan 
het openbaar ministerie gedane be
tekening geen bestaansreden heeft; 

(3) Zie Casso, 5 jum 1985, A.R. nr 4334 
(A.C., 1984-85, nr 604)0 

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

doordat het arrest de beschikking 
waarbij verweerster buiten vervolging 
gesteld wordt, bevestigt op grond : « ooo 
dat het slachtoffer Daile Muile in het ge
bouw was op het ogenblik dat de brand 
uitbrak o .. ; 000 dat aan de hand van geen 
enkel tijdens het onderzoek verkregen 
gegeven kan worden uitgemaakt of Daile 
Muile al dan niet aileen was en hoe hij 
het gebouw is kunnen binnenkomen; .. o 
dat de verdachte weliswaar heeft ver
klaard dat zij op 24 mei 1983 kort v66r 
middernacht naar de " Pt'm€!lope " geko
men was maar aileen om er een magne
toscoop terug te halen die zij 's anderen
daags 's morgens aan de heer Zehren 
moest teruggeven; dat zij tevens heeft 
uitgelegd hoe zij enkele dagen v66r de 
brand de bos sleutels van haar vriend 
Streel, barman van het etablissement, 
was kwijtgeraakt; .. 0 dat die feiten echter 
geen voldoende bezwaren tegen haar 
opleveren, ook al was Daile Muile de 
zondag v66r de brand in de " Pt'melope " 
geweest en ook al kende hij de heer 
Zehren en andere klanten van de disco
theek goed; 000 dat geen enkel gegeven 
van het dossier laat verondersteilen dat 
verdachte de. ware toedracht van het 
gebeurde kent en haar tracht te verzwij
gen », 

1 
terwijl het arrest met die redengeving 

geen afdoende antwoord geeft op de con
clusie waarin eiseres betoogde << dat het 
onderzoek van meetaf aan tegen (ver
weerster) precieze bezwaren heeft opge
leverd 000 ,, en met name het bestaan van 
voldoende schuldaanwijzingen afleidde 
vooreerst uit het feit dat << (verweerster), 
die in de nacht van 24 op 25 mei 1983 in 
het bezit was van de sleutel 000 waarmee 
ze via de rue du Commerce de Penelope 
kon binnenkomen, naar eigen zeggen 
rond middernacht als laatste binnenge
gaan is in haar eigen etablissement en 
dat vaststaat dat in de daarop volgende 
ogenblikken de ontvlambare stoffen wer
den verspreid die door Daile Muile, even
tueel met de hulp van anderen, in brand 
werden gestoken » en << dat geen enkel 

' spoor van braak werd vastgesteld >>, ver
volgens uit de omstandigheid << dat (ver
weerster), om te ontkomen aan de ver
denking dat zij het was die aldus de 
voorbereiding en de uitvoering van de 
misdadige brandstichting in het etablis
sement dat zij moest bewaken, mogelijk 
maakte, slechts een povere, onsamen
hangende en uit de lucht gegrepen reden 
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heeft opgegeven, zoals met name is ge
bleken uit de verklaringen van de heer 
Zehren », en, ten slotte, uit de talrijke 
tegenstrijdigheden in de verklaringen 
van verweerster betreffende de sleutels 
die toegang verschaften tot haar etablis
sement en uit de betrekkingen die ver
weerster en haar vriend Streel onder
hielden met Daile Muile; eiseres eraan 
toevoegde : « dat de nieuwe ondervragin
gen, ofschoon met vertraging afgenomen 
op 10 april 1984 (cfo stukken 80, 81, 82, 83 
en 84), nogmaals de zwaarwichtigheid 
van die bezwaren hebben bevestigd; de 
schuldaanwijzingen waarvan eiseres 
spreekt, dus niet voortvloeien uit de door 
verweerster uiteengezette feiten maar 
uit het feit, enerzijds, dat geen enkel 
spoor van braak is vastgesteld, ander
zijds, dat verweerster voor haar komst 
naar het etablissement kort v66r de 
brand geen geldig motief heeft opgege
ven en tegenstrijdige verklaringen heeft 
afgelegd betreffende de sleutels die toe
gang verschaften tot haar etablissement 
en betreffende haar betrekkingen met 
Daile Muile, die zich op het ogenblik van 
de brand te zamen met haar en haar 
vriend Streel in het etablissement be
vend; daaruit volgt dat het hof van be
roep, nu het enkel beslist dat sommige 
van de door verweerster uiteengezette 
feiten - haar komst naar het etablisse
ment v66r de brand en het verlies van 
een bos sleutels - geen voldoende be
zwaren opleverden, zonder echter te ant
woorden op de conclusie waarin eiseres, 
onder verwijzing naar het onderzoek en 
meer bepaald naar sommige verklarin
gen van verweerster en van getuigen, 
het bestaan van aanwijzingen voor de 
deelneming van verweerster aan de voor
bereiding en de uitvoering van de brand
stichting, die het werk was van Daile 
Muile en eventueel van andere personen, 
grondde op de ongeloofwaardigheid van 
de verklaringen van verweerster betref
fende die feiten en haar betrekkingen 
met Daile Muile, op het feit dat elk 
spoor van braak ontbrak en dat verweer
ster geen geldig motief heeft opgegeven 
voor haar komst naar het etablissement 
kort v66r de brand, de bestreden beslis
sing niet regelmatig met redenen om
kleedt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer of het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling die in het kader van de proce
dureregeling een verdachte verwij-

zen naar het vonnisgerecht of hem 
buiten vervolging stellen, slechts 
voorlopig uitspraak doen over het 
bestaan of niet bestaan van bezwa
ren en geen werkelijke vonnissen 
zijn in de zin van artikel 97 van de 
Grondwet; dat die grondwetsbepa
ling daarop dus niet van toepassing 
is, ofschoon de verplichting tot 
motivering van de beslissingen aan 
die gerechten wel door een andere 
wetsbepaling kan worden opgelegd; 

Dat het middel in dat opzicht faalt 
naar recht; 

Overwegende, voor het overige, 
dat uit de artikelen 128, 129, 130, 229 
en 231 van het Wetboek van Straf
vordering blijkt dat de wetgever het 
aan de leden van de onderzoeksge
rechten heeft overgelaten te oorde
len of de voor het onderzoek opgele
verde bezwaren al dan niet volstaan 
om ofwel de verdachte naar het von
nisgerecht te verwijzen of om hem 
buiten vervolging te stellen; dat 
geen enkele wetsbepaling de onder
zoeksgerechten de verplichting 
oplegt de bezwaren nader te om
schrijven of de gronden aan te ge
ven waarom zij niet afdoende wor
den bevonden; 

Overwegende derhalve dat het on
derzoeksgerecht op de conclusie 
waarin het feitelijk bestaan van vol
doende bezwaren betwist of aange
voerd wordt, antwoordt als het op 
onaantastbare wijze vaststelt dat zo
danige bewaren voorhanden of niet 
voorhanden zijn; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze, met opgave van de gronden 
van die beslissing, vermeldt « dat 000 

de gegevens die reeds vaststaan in 
het dossier en die welke zijn verza
meld in de loop van het voor het hof 
(van beroep) gedane onderzoek, voor 
dat hof volstaan om zich een over
tuiging te vormen (en) dat er grond 
bestaat in te gaan op de vordering 000 

nu daarin wordt vastgesteld dat er 
geen voldoende bewaren bestaan te
gen Petitjean Anne-Marie »; 



Nr. 445 HOF VAN CASSATIE 969 

Dat het aldus antwoordt op de 
conclusie van eiseres en de buiten
vervolgingstelling regelmatig met 
redenen omkleedt; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en uit de miskenning van het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest de door eiseres ge
vorderde aanvullende onderzoeksmaatre
gelen weigert te bevelen op grand « •.. 
dat het onderzoek, door een deskundige, 
van de door de brand verwoeste in- en 
uitgangen van de " Penelope " geen be
lang meer heeft, gesteld al dat een zoda
nige onderzoeksmaatregel nog mogelijk 
zou zijn; dat bovendien de andere op
dracht, die beschreven wordt op blz. 3, b, 
van de conclusie van (eiseres), alsook de 
ondervragingen en confrontaties die in 
die conclusie worden gesuggereerd, geen 
precieze bezwaren tegen (verweerster) 
kunnen opleveren; dat die onderzoeksop
drachten daarom niet ter zake dienend 
zijn en geen aanvullend onderzoek ver
antwoorden; dat voor het overige de ge
gevens die reeds vaststaan in het dossier 
en die welke zijn verzameld in de loop 
van het voor het hof (van beroep) gedane 
onderzoek, voor het hof volstaan om zich 
een overtuiging te vormen; dat er grand 
bestaat om in te gaan op de vordering 
van de procureur-generaal waarin wordt 
vastgesteld dat er geen voldoende bezwa
ren bestaan tegen (verweerster) », 

terwijl eiseres in haar aan de onder
zoeksrechter gericht schrijven van 16 fe
bruari 1984 (stuk 77 van het dossier van 
het parket van de procureur des Konings 
te Charleroi), waarnaar zij in haar con
clusie uitdrukkelijk verwees, een nauw
keurige en omstandige opgave had ge
daan van de door haar gevorderde aan
vullende onderzoeksmaatregelen; eiseres 
onder meer erop wees dat de ingangs
deur van de rue du Commerce niet was 
vernield bij de brand, vermits de eerste 
drie foto's van het dossier toonden dat 
die deur de dag na de explosie in haar 
geheel op het trottoir van de straat lag; 
eiseres in haar conclusie betoogde dat 
« het deskundigenonderzoek van de in
gangsdeur van de Penelope en van de 
verschillende stukken ervan in de rue du 
Commerce (punt 2 van stuk 77) » bijzon
der geschikt was om de ware toedracht 
van het gebeurde te ontdekken; het be
lang van een deskundigenonderzoek van 

de ingangsdeur trouwens volgt uit de 
considerans van het bestreden arrest, 
volgens welke « aan de hand van geen 
enkel tijdens het onderzoek verkregen 
gegeven kan worden ... uitgemaakt hoe 
Daile Mulle het gebouw is binnengeko
men >>; eiseres bovendien verzocht om 
een onderzoek ter plaatse door een des
kundige en daartoe tevens verwees naar 
de uiteenzetting in stuk 77 van het dos
sier en meer bepaald naar punt 4 van 
die uiteenzetting, waarin werd verzocht 
om een onderzoek naar de gebruikte ont
vlambare vloeistof, naar de hoeveelheid 
vloeistof die nodig was om een explosie 
te veroorzaken en naar de oorzaak van 
de tweede explosie waarvan verschillen
de getuigen gewag hebben gemaakt; ei
seres in de bij het appelgerecht ingedien
de conclusie tot staving van haar ver
zoek om onderzoeksmaatregelen even
eens verwees naar de opmerkingen en 
conclusies ter zake, alsook naar de aan
vullende onderzoeksopdrachten die door 
de deskundige Pierre-Paul Mathieu van 
Waver nader waren omschreven in een 
verslag van 2 mei 1985, dat zij verklaar
de over te leggen; de gronden van het ar
rest, samengevat, de vaststelling bevat
ten dat de gevorderde onderzoeksmaat
regelen volledig genoeg zijn uitgevoerd 
of geen belang hebben en dat de gege
vens die reeds in het dossier voorhanden 
zijn of tijdens het voor het hof van be
roep gedane onderzoek zijn verzameld, 
voor het hof volstaan om zich een over
tuiging te vormen; het arrest in de re
dengeving geen acht slaat op de redenen 
en feitelijke omstandigheden, die door 
eiseres zijn aangevoerd tot staving van 
haar verzoek om de aanvullende onder
zoeksmaatregelen die volgens haar de 
overtuiging van de rechter konden wijzi
gen; daaruit volgt dat de feitenrechter, 
nu hij geen acht slaat op de omstandige 
conclusie van eiseres en op de stuk
ken waarnaar zij verweest tot staving 
van haar verzoek om bijkomende 
onderzoeksmaatregelen die volgens haar 
oordeel om de door haar opgegeven rede
nen de waarheid betreffende de haar ten 
laste gelegde feiten aan het licht konden 
brengen, te kort gekomen is aan zijn 
motiveringsplicht (schending van artikel 
97 van de Grondwet); het arrest boven
dien, nu het zonder geldige grond heeft 
geweigerd de onderzoeksmaatregelen te 
bevelen d1e eiseres om de door haar 
nauwkeurig aangegeven redenen noodza
kelijk achtte om de waarheid met be
trekking tot het bestaan van voldoende 
bezwaren te ontdekken als de feitenrech
ter van oordeel zou zijn dat die bezwa-
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ren niet reeds bleken uit het dossier, het 
recht van verdediging van eiseres mis
kent (miskenning van het algemeen be
ginsel dat eerbiediging oplegt van het 
recht van verdediging); het immers aldus 
eiseres op een willekeurige manier be
rooft van de middelen om het bewijs aan 
te brengen van gegevens die de overtui
ging van de rechter kunnen wijzigen: 

Overwegende dat, blijkens het 
antwoord op het eerste middel, het 
in dit middel aangevoerde gebrek 
aan antwoord op de conclusie van 
eiseres geen schending oplevert van 
artikel 97 van de Grondwet; dat het 
middel, in zoverre het de schending 
van die grondwetsbepaling aanvoert, 
faalt naar recht; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest wel degelijk acht slaat op 
de conclusie van eiseres, nu het in 
de door het middel weergegeven 
vermeldingen de redenen uiteenzet 
waarom er geen grond bestaat tot 
het bevelen van de door eiseres 
gevorderde onderzoeksmaatregelen; 
dat het dienaangaande eraan toe
voegt dat de door eiseres in haar 
schrijven aan de onderzoeksrechter 
op 16 februari 1984 gesuggereerde 
onderzoeksverrichtingen, gelet op de 
gegevens waarover hij toen reeds 
beschikte, volledig genoeg zijn uitge
voerd, dat een deskundigenonder
zoek van de door de brand verwoes
te in- en uitgangsdeuren van het 
etablissement « Penelope » van geen 
belang meer is, dat « de andere des
kundigenopdracht » die door eiseres 
was overwogen, alsook de in haar 
conclusie gesuggereerde ondervra
gingen en confrontaties geen precie
ze bezwaren tegen verweerster kun
nen opleveren en derhalve niet ter 
zake dienend zijn en dat bovendien 
de reeds vaststaande gegevens voor 
het hof van beroep reeds volstaan 
om zich een overtuiging te vormen; 

Dat het Hof geen miskenning van 
het recht van verdediging kan aflei
den uit de enkele omstandigheid dat 
het bestreden arrest de conclusie 
van eiseres verwerpt, nu het de 
gronden voor die beslissing opgeeft 
en vaststelt dat die aanvullende on-

derzoeksverrichtingen niet nodig 
zijn om de waarheid te ontdekken; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

II. Op de voorziening van Fala
giarda: 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eise
ressen, ieder van hen, in de kosten 
van hun voorziening. 

12 maart 1986 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Dassesse. 

Nr. 446 

2" KAMER - 12 maart 1986 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN - CONCLUSIE - BEGRIP. 

Een geschrift, zelfs als het van het 
opschrift « nota » is voorzien, dat blij
kens de vermeldingen van de beslis
sing of van het proces-verbaal van de 
terechtzitting door een partij of door 
haar raadsman tijdens de debatten 
aan de rechter is overgelegd, dat door 
de griffier voor gezien is getekend en 
ondertekend en waarin een middel 
wordt aangevoerd tot staving van een 
eis, verweer of exceptie, moet worden 
beschouwd als een schriftelijke conclu-
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sie, zelfs als het niet door de partij of 
haar raadsman is ondertekend (1}. 

(BEN AMARA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4758} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

doordat het arrest de telastleggingen : 
A. dat eiser, hoewel hij wist dat hij geen 
recht meer had op het gehele bedrag van 
een subsidie, vergoeding of toelage die 
geheel of gedeeltelijk ten laste van de 
Staat is en hoewel hij geen aangifte 
daarvan heeft gedaan, een subsidie, ver
goeding of toelage heeft aanvaard, ten 
deze diverse geldbedragen ten belope 
van in totaal 82.263 frank, wetende dat 
hij daarop geen recht meer had, B. dat 
hij als werkloze ingeschreven werkne
mer, houder van een controlekaart, die 
kaart bedrieglijk en op onrechtmatige 
wijze heeft laten afstempelen teneinde 
werkloosheidsuitkeringen te genieten, 
bewezen verklaart op grond dat « de aan 
de beklaagde ten laste gelegde en door 
de eerste rechter bewezen verklaarde 
feiten bewezen zijn gebleven na afloop 
van het voor het hof gedane onderzoek », 

terwijl eiser in zijn ter zitting neerge
legde en door de griffier voor gezien ge
tekende en ondertekende nota betwistte 
dat hij met bedrieglijk opzet had gehan
deld (telastleggingen A en B); hij ontken
de te hebben geweten dat hij geen recht 
had op werkloosheidsuitkeringen terwij.l 
die kennis een van de bestanddelen is 
van het in de telastlegging A omschre
ven misdrijf; hij betwistte dat hij zich 
schuldig heeft gemaakt aan listige kunst
grepen; hij ontkende te hebben geweten 
dat hij de vakken van het stuk C.3.2 
diende te doorstrepen (telastlegging B); 
hij aanvoerde dat het stuk C.3.2 niet 
met een controlekaart kan worden ge
lijkgesteld; een nota die tijdens de debat
ten wordt ingediend en door de griffier 
voor gezien wordt getekend en onderte
kend, moet worden beschouwd als een 

(1) Cass., 20 ~ec. 1983, A.R. nr. 8275 
(A.C., 1983-84, nr. 215). 

conclusie waarop het hof van beroep 
moet antwoorden; het arrest in geen en
kele considerans antwoordt op de in de 
nota vervatte middelen; het derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de door het hof van beroep 
op 18 oktober 1985 gehouden te
rechtzitting vermeldt: « (eiser) is ge
hoord in zijn verweermiddelen die 
werden uiteengezet door mr. Bo
gaerts M., advocaat bij de balie te 
Brussel, die een nota neerlegt »; dat 
in het strafdossier bij dat proces
verbaal een « nota » is gevoegd die 
niet door de steller ervan is onderte
kend, maar die de vermelding bevat 
« Neergelegd op 18 oktober 1985 op 
de openbare terechtzitting van de 
12• kamer van het Hof van Beroep 
te Brussel » en die door de griffier 
voor gezien is getekend en onderte
kend; dat in die << nota » middelen 
worden aangevoerd tot staving van 
het in het middel samengevatte ver
weer; 

Overwegende dat in strafzaken 
het als << nota » betitelde geschrift, 
dat blijkens de vermeldingen van 
het proces-verbaal van de terechtzit
ting door een partij of haar raads
man tijdens de debatten aan de 
rechter is onderworpen, door de 
griffier voor gezien is getekend en 
ondertekend en een middel aanvoert 
tot staving van een vordering, ver
weer of exceptie, moet worden be
schouwd als een schriftelijke conclu
sie, zelfs als het niet door de partij 
of haar raadsman is ondertekend; 

Overwegende dat uit het voor
gaande blijkt dat eiser voor het hof 
van beroep een conclusie had gena
men waarop dat hof verplicht was te 
antwoorden; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het de veroordeling van eiser enkel 
grondt op de vaststelling << dat de 
aan beklaagde ten laste gelegde fei
ten die door de eerste rechter bewe
zen zijn verklaard, bewezen geble
ven zijn na het voor het hof (van 
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beroep) gedane onderzoek », niet 
antwoordt op de conclusie van eiser; 

Dat het middel gegrond is; 

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

12 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Bogaerts, Brus
sel. 

Nr. 447 

2' KAMER - 12 maart 1986 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - AR
REST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING WAARBIJ DE HANDHAVING 
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT BE
VOLEN - GEEN ANTWOORD OP DE CONCLU
SIE VAN DE VERDACHTE TEN BETOGE DAT DE 
REDELIJKE TERMIJN VAN ART 5.3 EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS IS OVER
SCHREDEN- MISKENNING VAN HET RECHT 
VAN VERDEDIGING. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DE 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS WORDT BEVOLEN - GEEN ANTWOORD OP 
DE CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE TEN BE
TOGE DAT DE REDELIJKE TERMIJN VAN ART. 
5.3 EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS IS OVERSCHREDEN - MISKENNING 
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING. 

HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
WORDT BEVOLEN - GEEN ANTWOORD OP DE 
CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE TEN BETOGE 
DAT DE REDELIJKE TERMIJN VAN BOVENVER
MELDE BEPALING OVERSCHREDEN IS- MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING. 

1°, 2° en 3° Met name het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging 
wordt miskend door de kamer van in
beschuldigingstelling, als zij in haar 
arrest de handhaving van de voorlopi
ge hechtenis beveelt zonder te ant
woorden op de conclusie waarin de 
verdachte betoogde dat, ofschoon hij 
vijf weken tevoren had gevraagd dat 
hij opnieuw zou worden ondervraagd 
met de bijstand van een talk, dat ver
hoor nag altijd niet had plaatsgevon
den, en daaruit afleidde dat, gelet op 
artikel 5.3 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, de handhaving van de 
hechtenis niet mocht worden bevolen 
(1}. 

(CACERES) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4915} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 januari 1986 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, afgeleid uit de mis
kenning van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging en de schen
ding van artikel 5.3 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat de verdediging bij schrijven 
van 27 november 1985 (stuk 14 van het 
dossier) heeft gevraagd dat verzoeker bij 
zijn ondervraging zou worden bijgestaan 
door een tolk Spaans, 

terwijl uit geen enkel stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat dit 
verhoor reeds door de onderzoeksrechter 
is gevorderd; het hof van beroep hele
maal niet heeft nagegaan of de vertra
ging waarmee dat verhoor opnieuw werd 
afgenomen, al dan niet verantwoord was; 
voor het overige die vertraging, die zeker 3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. l------------------
5.3 - ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DE HAND-

(1) Zie Cass., 12 juni 1985, A.R. nr. 4355 
(A.C., 1984-85, nr. 621). 
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niet de schuld is van verdachte, maakt 
dat eiser bijna drie maanden na zijn ar
restatie nog altijd niet de gelegenheid 
heeft gekregen om concrete en precieze 
verweermiddelen voor te dragen betref
fende de feiten waarvan hij wordt ver
dacht: 

Overwegende dat tegen eiser op 
20 oktober 1985 een bevel tot aan
houding is uitgevaardigd wegens 
<< valse reispas, het in openbaar aan
nemen van een valse naam, het ver
handelen, als dader of mededader, 
van verdovende middelen »; dat het 
arrest de handhaving van eisers 
voorlopige hechtenis bevestigt; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 5.3 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden de 
onderzoeksgerechten die geroepen 
zijn om uitspraak te doen over de 
verlenging van de voorlopige hechte
nis, gehouden zijn te antwoorden op 
de conclusie ten betoge dat de door 
die bepaling voor de hechtenis voor
geschreven redelijke termijn over
schreden is; dat het onderzoeksge
recht, nu het nalaat te antwoorden 
op een conclusie waarin wordt be
toogd dat de verlenging van de 
hechtenis te wijten is aan een on
verantwoorde vertraging van het on
derzoek, die bepaling schendt en het 
algemeen beginsel van het recht 
van verdediging miskent; 

Overwegende dat eiser in zijn ap
pelconclusie onder meer betoogde 
dat hij, ofschoon hij bij schrijven 
van 27 november 1985 gevraagd had 
om opnieuw te worden ondervraagd 
met de bijstand van een tolk, nogal
tijd niet opnieuw was ondervraagd; 
dat hij daaruit afleidde dat, gelet op 
artikel 5.3 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, de beslissing tot handhaving 
van zijn hechtenis niet mocht wor
den bevestigd; 

Overwegende dat het arrest in 
geen enkele van die consideransen 
antwoordt op dat verweermiddel van 
eiser; 

Dat het middel, in zoverre het de 
miskenning van het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging 
aanvoert, gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen van eiser die niet 
kunnen leiden tot cassatie zonder 
verwijzing, 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 Bergen, kamer van inbe
schuldigingstelling. 

12 maart 1986 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Y. De Gratie, 
Brussel. 

Nr. 448 

2• KAMER - 12 maart 1986 

1° CASSATIE- RECHTSPLEGING- STRAF
ZAKEN- VOORZIENING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - DOSSIER MET VERTRAGING 
OVERGEZONDEN - ONWETTIGHEID TE WIJ
TEN AAN ElSER - GEVOLGEN T.A.V. DE TOET
SING VAN EISERS MEMORIE DOOR HET HOF. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - OPENBAAR MINIS
TERrE, ElSER - DOSSIER MET VERTRAGING 
OVERGEZONDEN - ONWETTIGHEID TE WIJ
TEN AAN ElSER - GEVOLGEN T.A.V. DE TOET
SING VAN EISERS MEMORIE DOOR HET HOF. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - AR
REST VAN HET HOF - STRAFZAKEN - AR
REST DAT UITSPRAAK DOET OP EEN VOOR-
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ZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
DOSSIER MET VERTRAGING OVERGEZONDEN 
- ONWETT!GHEID TE W!JTEN AAN ElSER -
GEVOLGEN T.A.V. DE TOETSING VAN EISERS 
MEMORIE DOOR HET HOF. 

4° LANDLOPERIJ - WET 27 NOVEMBER 
1891- STAAT VAN LANDLOPERIJ- BESTAND
DELEN - ONTBREKEN VAN BESTAANSMIDDE
LEN - BEGRIP. 

5° LANDLOPERIJ - WET 27 NOVEMBER 
1891 - STAAT VAN LANDLOPERIJ - BESTAND
DELEN- ONTBREKEN VAN BESTAANSMIDDE
LEN - BEGRIP. 

1', 2' en 3' Het Hof mag geen acht slaan 
op de memorie van het openbaar mi
nisterie, eiser tot cassatie, als het vast
stelt dat de neerlegging van die memo
rie binnen de door art. 421bis, tweede 
lid, Sv. voorgeschreven termijn maar 
mogelijk is geweest ten gevolge van 
een door eiser zelf begane wetsschen
ding; dit is het geval onder meer wan
neer die memorie te laat zou zijn inge
diend indien eiser overeenkomstig art. 
424 van dat wetboek het dossier onver
wijld overgezonden had aan de procu
reur-generaal in het Hof van Cassatie 
(1). (Artt. 420bis, 422, 423 en 424 Sv.) 

4' Uit de enkele omstandigheid dat dege
ne die beweert recht te hebben op 
maatschappelijke dienstverlening, die 
dienstverlening ook heeft aange
vraagd, valt niet af te leiden dat het 
voor de staat van landloperij vereiste 
gebrek aan bestaansmiddelen niet ]an
ger aanwezig is (2). (Art. 347 Sw.; artt. 
8 en 16 wet 27 nov. 1891.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 

T. VAN ACKER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4791) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 augustus 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat uit het onder
ling verband van de artikelen 422, 
423 en 424 van het Wetboek van 
Strafvordering blijkt dat eiser als 
magistraat, belast met het openbaar 
ministerie bij de rechtbank die het 
bestreden vonnis heeft gewezen, 
verplicht was het dossier onverwijld 
te zenden aan de procureur-generaal 
bij het Hof van Cassatie, binnen een 
termijn van twintig dagen, te reke
nen vanaf 23 augustus 1985, dag 
waarop de verklaring van voorzie
ning is gedaan; 

Dat uit de gedingstukken blijkt 
dat eiser het dossier niet onverwijld, 
maar pas op 28 november 1985, dat 
is bijna drie maanden later, heeft 
verzonden; dat het dossier op 29 no
vember 1985 te zamen met de me
morie van eiser bij de procureur-ge
neraal bij het Hof is toegekomen; 
dat de griffier van het Hof overeen
komstig voormeld artikel 424 de 
zaak op de algemene rol heeft ge
bracht; 

Overwegende dat, al is die memo
rie op de griffie van het Hof ingeko
men binnen de bij artikel 420bis, 
tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering gestelde termijn, uit 
de hierboven uiteengezette omstan
digheden nochtans kan worden afge
leid dat de memorie laattijdig zou 
geweest zijn, indien eiser artikel 424 
van dat wetboek had nageleefd; 

5' Het voor de staat van landloperij ver
eiste gebrek aan bestaansmiddelen is 
een feitelijke kwestie, die op onaan
tastbare wijze wordt beoordeeld door 
de feitenrechter maar los staat van het 
recht op die middelen (3). (Art. 347 
Sw.; artt. 8 en 16 wet 27 nov. 1891.) 

Overwegende dat het Hof geen 
acht mag slaan op die memorie, nu 
het vaststelt dat de neerlegging bin----------------1 nen de wettelijke termijn pas moge

(1) Cass., 25 sept. 1985, A.R. nr. 4365 
(A.C., 1985-86, supra, nr. 46). 

(2) en (3) Cass., 19 feb. 1986, A.R. nr. 4795 
(A.C., 1985-86, supra, nr. 398). 

lijk was ten gevolge van e~en door ei
ser zelf begane wetsschending; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar-
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tikelen 347 van het Strafwetboek, 8, 16 
van de wet van 27 november 1891 tot be
teugeling van de landloperij en de bede
larij, 1, 28, zesde lid, 57, 60, §§ 1, 2 en 3, 
van de organieke wet van 8 juli 1976 be
treffende de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn, 1, § 1, eerste lid, 7, 
§ 1, 8, §§ 1, 2 en 3, 9, § 1, van de wet van 
7 augustus 1974 tot instelling van het 
recht op een bestaansminimum, 2 en 24 
van het koninklijk besluit van 30 oktober 
1974 houdende algemeen reglement be
treffende het bestaansminimum : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis had beslist dat verweerder, 
die in staat van landloperij was aan
getroffen, ter beschikking van de re
gering zou worden gesteld om in 
een toevluchtshuis opgesloten te 
worden; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met wijziging van die beslis
sing, zegt dat er geen gronden aan
wezig zijn om verweerder ter be
schikking van de regering te stellen 
op grand dat verweerder, ofschoon 
hij « op het ogenblik van zijn aan
houding zonder materieel beschikba
re bestaansmiddelen werd aange
troffen », niettemin houder was van 
een subjectief politiek recht; dat 
recht niet afhangt van de uitoefe
ning ervan en ten deze krachtens de 
wet moet worden erkend en vastge
steld door het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn te 
Brussel dat, hetzij op aanvraag, het
zij ambtshalve optreedt, ... te meer 
daar uit de debatten blijkt dat ap
pellant (thans verweerder) wel dege
lijk om de bijstand van het open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn heeft (had) verzocht »; 

Dat het bestreden vonnis tevens 
vermeldt « dat artikel 1 van de wet 
van 7 augustus 1974 bovendien het 
recht op een bestaansminimum in
voert dat langs jurisdictionele weg 
en ten deze voor de rechter kan 
worden afgedwongen als een poli
tiek recht dat toekomt aan de Belgi
sche burgers, die burgerlijk meer
derjarig zijn, die hun werkelijke 
verblijfplaats in Belgie hebben en 
die geen toereikende bestaansmid
delen hebben, noch in staat zijn de-

ze door eigen inspanningen of op 
een andere manier te verwerven, 
dat luidens artikel 7, § 1, van dezelf
de wet het bestaansminimum, hetzij 
op aanvraag van de betrokkene, het
zij ambtshalve, wordt toegekend, 
herzien of ingetrokken, ( ... ) dat het 
recht op het bestaansminimum, ( ... ) 
desnoods ambtshalve dient te wor
den toegekend, zodra de toeken
ningsvoorwaarden vervuld zijn, ( ... ) 
dat het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van Brussel 
( ... ) op de hoogte was ( ... ) van de si
tuatie van betrokkene en derhalve 
van diens recht op het bestaansmi
nimum en alles in het werk had 
moeten stellen om hem dat 
bestaansminimum te bezorgen (en 
dat) bijgevolg ( ... ) de rechtbank ver
plicht is vast te stellen dat Van Ac
ker Pierre niet (behoorde) tot dege
nen die geen bestaansmiddelen heb
ben, vermits hij recht had op de, 
.zelfs ambtshalve toekenning van het 
bestaansminimum »; 

Overwegende dat het recht op 
maatschappelijke dienstverlening 
weliswaar onderworpen is aan de 
voorwaarde dat die hulp wordt ge
vraagd door degene die beweert 
daarop aanspraak te mogen maken; 
dat nochtans uit het enkele feit dat 
zodanige aanvraag is gedaan, niet 
kan worden afgeleid dat het voor de 
staat van landloperij vereiste gebrek 
aan middelen van bestaan niet lan
ger aanwezig is; 

Overwegende dat het gebrek aan 
bestaansmiddelen een feitelijke 
kwestie is, die op onaantastbare wij
ze wordt beoordeeld door de feiten
rechter, maar die los staat van het 
recht erop; dat immers de uitoefe
ning van dat recht, krachtens de ar
tikelen 28, zesde lid, en 60, § 1, van 
de wet van 8 juli 1976, onderworpen 
is, hetzij aan een beslissing van de 
voorzitter van de raad van het open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, hetzij, zo nodig, aan een so
ciaal onderzoek dat besluit met een 
nauwkeurige diagnose nopens het 
bestaan en de omvang van de be
hoefte aan dienstverlening, en de 
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meest passende middelen voorstelt 
om daarin te voorzien; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
de artikelen 8, § 1, en 9, § 1, van de 
wet van 7 augustus 1974 tot instel
ling van het recht op een bestaans
minimum, 2 en 24 van het konink
lijk besluit van 30 oktober 1974 
houdende algemeen reglement be
treffende het bestaansminimum, 
blijkt dat de toekenning van het bij 
artikel 1, § 1, van die wet bepaalde 
recht op een bestaansminimum 
dient te geschieden bij een met re
denen omklede beslissing van het 
bevoegde openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, dat uit
spraak doet na een sociaal onder
zoek te hebben laten verrichten en 
na, in voorkomend geval, de onder
zoeksmaatregelen te hebben bevolen 
die het centrum geschikt lijken om 
na te gaan of de voorwaarden voor 
die toekenning vervuld zijn; 

Overwegende derhalve dat het be
streden vonnis, enerzijds, niet wet
tig heeft kunnen vaststellen dat ver
weerder op het ogenblik van zijn 
aanhouding zonder bestaansmidde
len was aangetroffen en, anderzijds, 
niet wettig heeft kunnen beslissen 
dat er geen gronden aanwezig wa
ren om hem ter beschikking van de 
regering te stellen op grond dat hij 
krachtens de wetten van 8 juli 1976 
en 7 augustus 1974 houder was van 
een subjectief politiek recht op 
maatschappelijke dienstverlening 
alsook op een bestaansminimum; 

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 verweerder in de 
kosten; verwij st de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel, 
zitting houdende in hoger beroep. 

12 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit- · 
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 

conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. G. de 
Kerchove, N. De Visscher, J. Fierens, 
J.-F. Limpens, D. Vandermeersch en 
B. Dayez, Brussel. 

Nr. 449 

1' KAMER - 13 maart 1986 

1° GOEDEREN - VERVROEGDE ROEREND
MAKING - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
MEERWAARDEN - VRIJSTELLING - ONGE
BOUWD ONROEREND GOED - BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
HANDELSVERENIGING BIJ WIJZE VAN DEEL
NEMING - BELASTING TEN NAME VAN DE 
DEELGENOTEN - WINSTEN OF EATEN VAN 
DE DEELGENOTEN- VASTSTELLING. 

1 • Wanneer een overeenkomst betrek
king heeft op een goed dat volgens de 
artikelen 520 en 521 B. W. als onroe
rend zou moeten worden aangemerkt, 
maar dat volgens de partijen be
schouwd wordt als reeds afgescheiden 
van de bodem, wordt dat onroerend 
goed, door de gemeenschappelijke wil 
van de partijen die boven de wettelijke 
regel geldt, roerend door vervroegde 
roerendmaking (1). 

2• Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter volgens welke in 
art. 34, § 1, 2", W.I.B. bedoelde vrijstel
ling enkel van toepassing is op de 
meerwaarde die is verwezenlijkt op de 
restwaarde van een ongebouwd onroe
rend goed, ten deze een zandgroeve, 
met uitsluiting van de meerwaarde 
verwezenlijkt op de zandlaag, als hij 
op grand van een feitelijke beoordeling 
overweegt dat, hoewel die meerwaar
den zijn verwezenlijkt door de, in de
zelfde akte vastgelegde vervreemding 
van de zandlaag en van de grand zan-

(1) Zie Cass., 31 maart 1834 (Bull. en 
Pas., 1834, I, 234). 
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der de zandlaag, de partijen de ge
meenschappelijke bedoeling hadden 
het zand gescheiden te houden van de 
grand zonder de zandlaag en beide za
ken afzonderlijk te vervreemden. 

3° Voor de toepassing van art. 25 W.I.B. 
bepaalt de administratie wettig de win
sten of baten van de leden van een 
handelsvereniging bij wijze van deel
neming, overeenkomstig de bedingen 
van die overeenkomst. 

(GRITI'EN E.A. 

T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 744 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20, 1°, 21, 34, 
§ 1, inzonderheid 2°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 518, 520, 
521 van het Burgerlijk Wetboek, 45, 
tweede en derde lid, van de Hypotheek
wet van 16 december 1851 en, voor zo
veel nodig, 626 tot 635 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtspleging van 1806, 
dat is titel IX van boek V : « Beslag op 
wortelvaste vruchten >>, 74 en 75, eerste 
lid, van het Wetboek van de Registratie
rechten (die twee artikelen zoals ze van 
kracht waren v66r de wet van 10 juli 
1969), 

doordat het arrest, na in hoofdzaak te 
hebben vastgesteld dat de rechtsvoorgan
ger van de eisers op 30 juni 1964 inbreng 
heeft gedaan van twee gronden met 
zandlagen in de naamloze vennootschap 
« Sables et graviers », waarvan de eisers 
en hun rechtsvoorganger hoofdaandeel
houders waren; dat de waarde van de 
twee gronden aan de hand van twee ge
gevens is vastgestel.d : de waarde van het 
zand in de twee percelen (40 frank per 
m') en de restwaarde van de grond na 
ontginning van de zandlaag (10 frank 
per m'); dat de inbrengwaarde bijna 
twaalf maal grater is dan de aankoop
prijs van die gronden die in 1951 en 1958 
zijn aangekocht; dat de rechtsvoorganger 
van de eisers een exploitant van zandla
gen was en samen met de N.V. « Sables 
et graviers » een handelsvereniging bij 
wijze van deelneming vormde voor de 

ontginning van gronden met zandlagen; 
en na te hebben beslist dat « met betrek
king tot de overdracht van de grond zon
der de zandlaag », de meerwaarde die 
door de rechtsvoorganger van de eisers 
is verwezenlijkt, ingevolge artikel 34, § 1, 
2°, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen is vrijgesteld, beslist dat de 
meerwaarde die door de rechtsvoorgan
ger van de eisers is verwezenlijkt op de 
genoemde inbreng in de N.V. « Sables et 
graviers » een belastbare winst uitmaakt 
in zoverre hij de zandlaag betreft en, in 
die mate, het verhaal van de rechtsvoor
ganger van de eisers afwijst, op grond 
dat « de inbreng » van de zandlaag in 
werkelijkheid een verkoop van zand uit
maakt vanwege (mevrouw weduwe Grit
ten) ... ; dat het gaat om een verkoop van 
vervroegd roerend gemaakte goederen, 
dat wil zeggen van roerende goederen 
die nog onroerend uit hun aard zijn 
maar die, in een juridische akte, worden 
aangemerkt als reeds losgemaakt van de 
grond; dat die werkwijze geoorloofd is; 
dat voor (de rechtsvoorganger van de ei
sers) en de N.V. « Sables et graviers »de 
verkoop van zand het wezenlijk hestand
dee! van het akkoord was (zie, met be
trekking tot de evaluatie daarvan, het 
verslag van de bedrijfsrevisor); ... dat ten 
deze het begrip vermeerdering van de 
belegde activa niet in aanmerking dient 
te worden genomen bij de omschrijving 
van de litigieuze verrichting, maar dat 
het hier !outer een verrichting betreft 
waardoor een lid van een handelsvereni
ging bij wijze van deelneming een han
delsverrichting heeft kunnen uitvoeren 
en een onmiddellijke winst heeft kunnen 
maken door de verkoop van zand, welke 
winst belastbaar is volgens de bepalin
gen van artikel 21 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen en wordt bezol
digd door de toekenning van deelbewij
zen; dat de winst kan voortvloeien uit de 
toekenning van aandelen », 

terwijl, luidens artikel 21 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (zoals 
het luidde v66r zijn wijziging bij de wet 
van 25 juni 1973) : « Winsten van bedrij
ven ... die zijn welke voortvloeien uit al 
de verrichtingen gedaan ... alsmede aile 
vermeerderingen van in die bedrijven 
belegde activa, met inbegrip van de ver
meerderingen die voortvloeien uit meer-
waarden; ... hetzij verwezenlijkt, hetzij 
uitgedrukt ... , welke ook de oorsprong en 
de aard ervan weze, doch onder voorbe
houd van het bepaalde van artikel 34 »; 
naar luid van artikel 34 van dat wet
hoek : « In afwijking van de bepalingen 
van artikel 21, zijn vrijgesteld: ... 2o de 
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meerwaarden op ongebouwde onroeren
de goederen die verwezenlijkt zijn door 
belastingplichtigen wier bedrijfsactiviteit 
niet bestaat in het aankopen of bouwen 
en het verkopen of verhuren van onroe
rende goederen »; uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de rechtsvoor
ganger van de eisers gronden met zand
lagen ontgon en dat zijn bedrijfsactiviteit 
derhalve niet bestond « in het aankopen 
of bouwen en het verkopen of verhuren 
van onroerende goederen >>; in de uit
drukking « ongebouwde onroerende goe
deren >> van voornoemd artikel 34, § 1, 2°, 
de term << onroerende goederen >> in de 
gebruikelijke betekenis, dat is die van 
het burgerlijk recht, moet worden begre
pen; naar luid van artikel 518 van het 
Burgerlijk Wetboek gronderven en ge
bouwen onroerend zijn uit hun aard; de 
ondergrond, in casu een zandlaag, tot de 
gronderven behoort; ingevolge de artike
len 520 en 521 wortelvaste veldvruchten, 
onafgeplukte boomvruchten en schaar
bossen of hoogstammig hout eveneens 
onroerend zijn tot zij materieel van de 
grand worden gescheiden; het zand uit 
een zandlaag evenzo in beginsel pas roe
rend wordt naarmate het wordt ontgon
nen; het zand uit een zandlaag, evenals 
de wortelvaste veldvruchten, de onafge
plukte boomvruchten, de niet gevelde bo
men, ongetwijfeld vatbaar zijn voor ver
vroegde roerendmaking, alvorens ze ma
terieel van het erf worden gescheiden, 
door een overdracht, doch op voorwaarde 
dat deze gescheiden is van de overdracht 
van het erf zelf, en enkel door een af
scheiding van het erf kan worden verwe
zenlijkt; goederen die nog tot een erf be
horen immers enkel door overdracht 
vervroegd roerend kunnen worden ge
maakt op voorwaarde dat in de overeen
komst is vastgelegd dat de overdrager 
aan de overnemer geen enkel recht op 
het onroerend goed overdraagt waartoe 
het overgedragen goed behoort, dat hij 
enkel het recht overdraagt dat goed los 
te maken van de grand en er daarna 
over te beschikken en dat de overnemer 
enkel dat recht verkrijgt; derhalve, wan
neer een exploitant een ongebouwd erf 
vervreemt, dat bestemd is voor een ex
ploitatie die niet bestaat in het aankopen 
of bouwen en het verkopen of verhuren 
van onroerende goederen, de verwezen
lijkte meerwaarde krachtens artikel 34, 
§ 1, 2°, van het wetboek wordt vrijge
steld, ook al bevat het erf wortelvaste 
veldvruchten of een zandlaag waarvan 
de waarde door beide partijen in aan
merking is genomen bij de vaststelling 
van de tegenprestatie voor de overdra-

ger, en op grand van de fiscale wet in 
die verrichting geen onderscheid kan 
worden gemaakt tussen een meerwaarde 
die op een ongebouwd onroerend goed is 
verwezenlijkt en een zogezegde winst op 
de uitgevoerde verrichting die voortvloeit 
uit de verkoop van zand « vervroegd roe
rend gemaakt >> die van de verkoop 
van het erf zou kunnen worden ge
scheiden; daaruit volgt dat het arrest, 
dat niet vaststelt dat het zand in de inge
brachte gronden afzonderlijk van het erf 
werd vervreemd, maar integendeel vast
stelt dat de litigieuze inbreng gronden 
betreft die zand bevatten, niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat de inbreng 
van de gronden met zand, deels, betrek
king had op zand dat werd beschouwd 
als vervroegd roerend gemaakt, en niet 
voor het geheel, op ongebouwde onroe
rende goederen in de zin van artikel 34, 
§ 1, 2°, van voornoemd wetboek (schen
ding van alle in de aanhef van het mid
del aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat mevrouw weduwe Gritten, 
rechtsvoorganger van de eisers, bij 
akte van 30 juni 1964 « inbreng » in 
de N.V. « Sables et graviers » heeft 
gedaan van gronden met een zand
laag waarvan de prij s is vastgesteld 
rekening houdend met twee be
standdelen, te weten de waarde van 
het zand in die gronden, die op 40 
frank per kubieke meter wordt ge
raamd, en de restwaarde van de 
gronden na ontginning van de zand
laag, die op 10 frank per vierkante 
meter is vastgesteld; 

Dat het arrest, op grond van de 
feiten die het opsomt, oordeelt dat 
de « inbreng » van de zandlaag in 
feite een verkoop van zand uit
maakt, nu de vennootschap << Sables 
et graviers », die de litigieuze gron
den reeds sedert 1 mei 1963 ontgon, 
en mevrouw weduwe Gritten « de 
verkoop van zand als het wezenlijk 
bestanddeel van het akkoord heb
ben aangemerkt », nu daardoor, 
enerzijds, de vennootschap « Sables 
et graviers » de ontginning kon 
voortzetten door het zand uit de 
grond te halen en aldus te beschik
ken over dat vervroegd roerend ge
maakte zand, en, anderzijds, me
vrouw Gritten door een handelsver-
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richting een onmiddellijke winst · 
kon maken; 

Overwegende dat het arrest, uit 
het geheel van die vaststellingen en 
consideransen, zonder schending 
van de in het middel aangewezen 
wettelijke bepalingen, heeft kunnen 
afleiden dat de meerwaarde die door 
de rechtsvoorganger van de eisers is 
verwezenlijkt, in zoverre de « in
breng » de zandlaag betreft, een be
lastbare winst uitmaakt; 

Dat de omstandigheid dat me
vrouw weduwe Gritten, bovendien 
en in dezelfde akte, in de N.V. « Sa
bles et graviers >> de restwaarde van 
de gronden na ontginning van de 
zandlaag heeft << ingebracht >> tegen 
een verschillende prijs van 10 frank 
per vierkante meter, in dat verband 
zonder belang is, nu uit het arrest 
volgt dat de feitenrechters in feite 
hebben geoordeeld dat die ver
vreemding, volgens de gemeen
schappelijke bedoeling van de par
tijen, gescheiden was van de ver
koop van het zand; 

Dat het arrest derhalve, in zijn 
beschikkende gedeelte, wettig enkel 
de outlasting van de litigieuze aan
slag beveelt in zoverre << de grond
slag, als diverse afzonderlijke be
lastbare inkomsten, een bedrag van 
113.775 frank omvat >> (zijnde de 
restwaarde van de grond); 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 20, 1°, 21, 
34, § 1, inzonderheid 2°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 518, 520, 
521 van het Burgerlijk Wetboek, 45, 
tweede en derde lid, van de Hypotheek
wet van 16 december 1851, en, voor zo
veel nodig, 626 tot 635 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtspleging van 1806, 
dat is titel IX van boek V : « Beslag op 
wortelvaste vruchten >>, 74 en 75, eerste 
lid, van het Wetboek van de Registratie
rechten (tekst van v66r de wet van 10 
juli 1969), 

doordat het arrest in hoofdzaak vast
stelt : dat de Staat de gronden met de 
zandlagen heeft onteigend die aan de ei
sers en hun rechtsvoorganger toebeho
ren; dat die gronden door hun eigenaars 

in een exploitatie waren gei:nvesteerd; 
dat de eisers en hun rechtsvoorganger bij 
overeenkomst, die zij op 21 mei 1968 met 
de Belgische Staat hebben gesloten, de 
genoemde gronden tegen een bedrag van 
7.437.500 frank, met inbegrip van aile 
vergoedingen, hebben afgestaan; dat, in 
zoverre die tegenprestatie overeenstem
de met de waarde van de gronden zon
der het zand, de verwezenlijkte meer
waarde is vrijgesteld « ingevolge de 
artikelen 34 en 35 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen >>; dat daarente
gen, in zoverre de waarde van het zand 
uit die grond in de tegenprestatie is be
grepen, de meerwaarde ten name van de 
eisers en hun rechtsvoorganger is belast 
op grond van de artikelen 20, 1°, en 21 
van hetzelfde wetboek; dat de directeur 
de bezwaren van de eisers en van hun 
rechtsvoorganger op dat punt heeft afge
wezen; dat het arrest vervolgens de be
zwaren tegen laatstgenoemde beslissing 
verwerpt op grond dat : << De consoorten 
Gritten in dit geval een onderscheid heb
ben gemaakt tussen het zand en de over
dracht van de grond; dat het hier de ver
koop betreft van vervroegd roerend ge
maakte goederen, dat wil zeggen " goede
ren die nog onroerend uit hun aard zijn 
maar die, in een juridische akte, worden 
aangemerkt als reeds losgemaakt van de 
grond "; dat die werkwijze geoorloofd is; 
dat het een materie betreft waar de wils
autonomie van de partijen een rol kan 
spelen; ... dat de onderhandelingen be
trekking hadden op de scheiding tussen 
het zand en de eigenlijke grond; dat de 
consoorten Gritten over de intrinsieke 
waarde van het zand hebben onderhan
deld; dat de partijen niet de onteigening 
hebben beoogd van een grond die zand 
bevat maar, zoals uit de briefwisseling 
en uit de stukken van het dossier (" te 
ontginnen zand ") blijkt, een ongebouwd 
onroerend goed en verder het zand dat 
moest worden ontgonnen; dat de wil van 
de partijen ten deze doorslaggevend is 
bij de bepaling van het roerend karakter 
van het zand; ... dat het te ontginnen 
zand afzonderlijk is aangerekend; ... dat 
het zinloos is, aangezien de grondstof 
(het zand) is onteigend, stellingen te for
muleren omtrent de bestemming die de 
onteigenende overheid eraan heeft gege
ven; dat de hypothese van de (eisers) 
overigens door hen niet wordt aange
toond; ... dat er over de prijs en het volu
me van het zand en ook over de rest
waarde van de onteigende grand heel 
wat onderhandelingen zijn gevoerd; dat 
het uiteindelijke resultaat weliswaar in 
een bedrag is uitgedrukt, maar dat 
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daarom het voorwerp van de onderhan
delingen en de betekenis van het glohaal 
hedrag niet uit het oog mogen worden 
verloren; dat aldus is aangetoond dat de 
onteigenende overheid een akkoord heeft 
kunnen hereiken omdat zij de aanspra
ken van de consoorten Gritten op het 
wezenlijk hestanddeel van het contract 
heeft aanvaard, te weten : het zand heeft 
niets te maken met de grand en zijn 
waarde wordt hepaald aan de hand van 
verschillende referentiepunten, zoals on
der meer de waarde van het ontgonnen 
zand; ... dat ten deze de " meerwaarde " 
van de produkten of van de koopwaar of 
van de grondstoffen in feite een winst 
van de uitgevoerde verrichtingen uit
maakt en geen meerwaarde van de he
legde activa; ... dat de onderhandeling 
tussen de partijen hetrekking had op het 
" voor ontginning vathare zand " waar
van net is gezegd dat het vervroegd roe
rend was gemaakt; dat ... derhalve de 
overweging van de (eisers) met hetrek
king tot de meerwaarde van een belegd 
actief niet ter zake dienend zijn aange
zien het ten deze gaat om de toepassing 
van het eerste deel van artikel 21 van 
het Wethoek van de Inkomstenhelastin
gen (" ... alle verrichtingen gedaan ... "); 
dat het ten slotte niet onhelangrijk is 
vast te stellen dat de consoorten Gritten 
erin zijn geslaagd van de onteigenende 
overheid hetzelfde hedrag per m' zand te 
verkrijgen als voor het helastingjaar 
1965, toen een deskundige de waarde 
van hd zand in de " ingebrachte " ~erce
len heeft geraamd (40 frank per m ); dat 
daaruit hlijkt dat zij steeds de rendahili
sering van het zand en niet van de grand 
hehben heoogd », 

terwijl, luidens artikel 21 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen (zoals 
het luidde v66r zijn wijziging hij de wet 
van 25 juni 1973) : « Winsten van hedrij
ven ... die zijn welke voortvloeien uit al 
de verrichtingen gedaan ... alsmede alle 
vermeerderingen van in die hedrijven 
belegde activa, met inhegrip van de ver
meerderingen die voortvloeien uit meer-
waarden ... hetzij verwezenlijkt, hetzij 
uitgedrukt ... , welke ook de oorsprong en 
de aard ervan weze, doch onder voorhe
houd van het hepaalde van artikel 34 »; 
naar luid van artikel 34 van dat wet
hoek : « In afwijking van de hepalingen 
van artikel 21, zijn vrijgesteld : ... 2• de 
meerwaarden op ongehouwde onroeren
de goederen die verwezenlijkt zijn door 
helastingplichtigen wier hedrijfsactiviteit 
niet hestaat in het aankopen of houwen 
en het verkopen of verhuren van onroe-

rende goederen >>; uit de vaststellingen 
van het arrest hlijkt dat de rechtsvoor
ganger van de eisers gronden met zand
lagen ontgon en dat zijn hedrijfsactiviteit 
derhalve niet hestand « in het aankopen 
of houwen en het verkopen of verhuren 
van onroerende goederen »; in de uit
drukking « ongehouwde onroerende goe
deren »van voornoemd artikel 34, § 1, 2•, 
de term « onroerende goederen » in de 
gehruikelijke hetekenis, dat is die van 
het hurgerlijk recht, moet worden hegre
pen; naar luid van artikel 518 van het 
Burgerlijk Wethoek gronderven en ge
houwen onroerend zijn uit hun aard; de 
ondergrond, in casu een zandlaag, tot de 
gronderven hehoort; ingevolge de artike
len 520 en 521 wortelvaste veldvruchten, 
onafgeplukte hoomvruchten en schaar
hossen of hoogstammig hout eveneens 
onroerend zijn tot zij materieel van de 
grand worden gescheiden; het zand uit 
een zandlaag evenzo in heginsel pas roe
rend wordt naarmate het wordt ontgon
nen; het zand uit een zandlaag, evenals 
de wortelvaste veldvruchten, de onafge
plukte hoomvruchten, de niet gevelde ho
men, ongetwijfeld vathaar zijn voor ver
vroegde roerendmaking, alvorens ze ma
terieel van het erf worden gescheiden, 
door een overdracht, doch op voorwaarde 
dat deze gescheiden is van de overdracht 
van het erf zelf en enkel door een af
scheiding van het erf kan worden verwe
zenlijkt; goederen die nog tot een erf he
horen immers enkel door overdracht 
vervroegd roerend kunnen worden ge
maakt op voorwaarde dat in de overeen
komst is vastgelegd dat de overdrager 
aan de overnemer geen enkel recht op 
het onroerend goed overdraagt waartoe 
het overgedragen goed hehoort, dat hij 
enkel het recht overdraagt dat goed los 
te maken van de grond en er daarna 
over te heschikken en dat de overnemer 
enkel dat recht verkrijgt derhalve wan
neer een exploitant een ongehouwd erf 
vervreemt dat hestemd is voor een ex
ploitatie die niet hestaat in het aankopen 
of houwen en het verkopen of verhuren 
van onroerende goederen, de verwezen
lijkte meerwaarde krachtens artikel 34, 
§ 1, 2•, van het wethoek wordt vrijge
steld, ook al hevat het erf wortelvaste 
veldvruchten of een zandlaag waarvan 
de waarde door heide partijen in aan
merking is genomen hij de vaststelling 
van de tegenprestatie voor de overdra
ger, en dat op grond van de fiscale wet 
in die verrichting geen onderscheid kan 
worden gemaakt tussen een meerwaarde 
die op een ongehouwd onroerend goed is 
verwezenlijkt en een zogezegde winst op 
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de uitgevoerde verrichting die voortvloelt 
uit de verkoop van zand « vervroegd roe
rend gemaakt >> die van de verkoop 
van het erf zou kunnen worden ge
scheiden; daaruit volgt dat het arrest, 
dat niet vaststelt dat het zand in de inge
brachte gronden afzonderlijk van het erf 
werd vervreemd, maar integendeel vast
stelt dat de litigieuze overdracht, die in 
een akte is gedaan, zowel betrekking had 
op de gronden als op het zand dat uit die 
gronden moest worden gehaald, niet wet
tig heeft kunnen beslissen dat de over
dracht deels betrekking had op zand dat 
werd beschouwd als vervroegd roerend 
gemaakt, en niet, voor het geheel, op on
gebouwde onroerende goederen in de zin 
van artikel 34, § 1, 2°, van voornoemd 
wetboek (schending van alle in de aan
hef van het middel aangewezen bepalin
gen): 

Overwegende dat het arrest, in 
het licht van de voorafgaande onder
handelingen, vaststelt dat de eisers 
en hun rechtsvoorganger, mevrouw 
weduwe Gritten, door de op 21 mei 
1968 met de Belgische Staat geslo
ten overeenkomst, het zand van de 
eigenlijke grand hebben willen ge
scheiden houden; dat de onderhan
delende partijen niet de onteigening 
van een grand die zand bevat, heb
ben beoogd, maar, enerzijds, een on
gebouwd onroerend goed en, ander
zijds, te ontginnen zand dat afzon
derlijk wordt aangerekend; dat de 
onteigenende overheid een akkoord 
heeft kunnen bereiken omdat zij de 
aanspraken van de onteigenden op 
een wezenlijk bestanddeel van het 
contract heeft aanvaard, te weten 
het zand aanmerken als een uitwen
dig bestanddeel van de grand; dat 
de wil van de partijen ten deze 
doorslaggevend is bij het verlenen 
van een roerend karakter aan het 
zand; 

Overwegende dat het begrip zelf 
vervroegde roerendmaking de voor
keur geeft aan die wil boven de re
gel vastgelegd in de artikelen 520 en 
521 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat het weinig be
lang heeft dat de akte waarin de wil 
van de partijen op dat punt is vast
gelegd, voorts een overdracht van de 
eigendom van het erf bevat; 

Overwegende dat het hof van be
roep derhalve niet diende vast te 
stellen dat de overdracht van de 
twee bestanddelen, die de partijen 
duidelijk gescheiden hadden willen 
houden, in afzonderlijke akten is 
vervat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen en, voor zoveel no
dig, 176 en 177 van titel IX van boek I 
van het Wetboek van Koophandel, 

doordat het hof van beroep in het ar
rest, na in hoofdzaak te hebben vastge
steld dat de eisers in hun rechtsvoorgan
ger met de N.V. « Sablieres de Rocourt » 
een handelsvereniging bij wijze van 
deelneming hebben opgericht die de ant
ginning van de gronden met zandlagen 
beoogde; dat de gronden die eigendom 
waren van de eisers en hun rechtsvoor
ganger en ontgonnen werden door de 
vennootschap « Sablieres de Rocourt » in 
1958 werden onteigend; dat bij overeen
komst van 27 april 1965 tussen de Staat 
en de consoorten Gritten het bedrag van 
de in de akte van 1958 voorbehouden 
onteigeningsvergoeding op 3.954.500 
frank was bepaald, ... en op de conclusie 
van de eisers ten belope dat : « De Belgi
sche Staat op 8 juni 1965 verzet heeft ge
daan op de voornoemde vergoeding om 
de betaling van de door de N.V. << Sablie
res de Rocourt » verschuldigde belasting 
te bekomen; de (eiseres) de geldigheid 
van dat beslag hebben betwist onder 
aanvoering dat het geld hen toekwam en 
dat het derhalve niet vatbaar was voor 
beslag tot betaling van de door de N.V. 
« Sablieres de Rocourt » verschuldigde 
belasting; bijgevolg een procedure tot 
geldigverklaring van het beslag bij de 
rechtbank werd aanhangig gemaakt; het 
arrest van 2 maart 1979, dat gezag van 
gewijsde heeft, definitief heeft beslist 
dat de onteigeningsvergoeding ten belo
pe van 3.954.500 frank in haar geheel 
toekwam aan de N.V. « Sablieres de Ro
court », dat derhalve daarop beslag is ge
legd in handen van het Wegenfonds en 
dat zij, althans gedeeltelijk, is aange
wend om de door deze vennootschap ver
schuldigde belasting te betalen; het saldo 
uitsluitend aan dezelfde vennootschap 
toekomt; ... de administratie vanzelfspre
kend niet terzelfder tijd kan aanvoeren 
dat die vergoeding in haar geheel aan de 
N.V « Sablieres de Rocourt "• de exclu-
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sieve begunstigde, toekomt en zij niette
min belastbaar is ten name van de con
clusienemers; ... het feit dat er een 
handelsvereniging bij wijze van deelne
ming (bestaat of heeft bestaan) tussen 
de vennootschap en de consoorten Grit
ten niet ter zake dienend is; de deelgeno
ten of leden, in de handelsverenigingen 
bij wijze van deelneming, worden belast 
op het deel dat zij opnemen of op hun 
deel in de winsten; er is beslist dat zij 
als leden van de handelsvereniging bij 
wijze van deelneming geen enkel recht 
hadden op de vergoeding; dus enkel de 
vennootschap kan worden belast op het 
bedrag van de toegekende vergoeding; 
die aandeelhouders, als de vennootschap 
later aan zijn aandeelhouders het saldo 
van de vergoeding na betaling van de be
lasting geheel of gedeeltelijk zou uitbeta
len, alsdan zouden worden belast op de 
dividenden die zij hebben ontvangen als 
aandeelhouders en niet als leden van 
een handelsvereniging bij wijze van 
deelneming; het immers vaststaat dat de 
vergoeding, binnen de handelsvereniging 
bij wijze van deelneming, uitsluitend aan 
de N.V. "Sablieres de Rocourt" ten goe
de komt en is toegewezen », beslist dat 
de litigieuze vergoeding terecht is belast 
ten name van de eisers en van hun 
rechtsvoorganger als winsten die in het 
kader van een handelsvereniging bij wij
ze van deelneming zijn verwezenlijkt, 
met toepassing van artikel 25 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
op grond dat: « Uit (de verschillende be
slissingen die zijn gewezen in het kader 
van de procedure tot geldigverklaring 
van het beslag onder derden) blijkt dat 
op burgerlijk gebied definitief is geoor
deeld dat de vergoeding aan de vennoot
schap (" Sablieres de Rocourt ") toe
kwam; ... het fiscaal recht op economi
sche realiteiten steunt; is aangetoond dat 
de consoorten Gritten met de vennoot
schap een handelsvereniging bij wijze 
van deelneming hebben gevormd; de fis
cale toestand van de consoorten Gritten 
derhalve op grond van die gegevens 
moet worden onderzocht; die deelgeno
ten, door in de overeenkomst van 1965 
vast te leggen dat de vennootschap af
stand doet van haar rechten, in feite de 
vergoeding aan de consoorten Gritten 
hebben toegekend; ... de consoorten Grit
ten tevergeefs het feit aanvoeren dat er 
wegens dat beslag geen belastbare opne
ming van hunnentwege was en dat de 
belasting althans voorbarig zou zijn, nu 
artikel 25 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen bepaalt : a) dat in 
dat soort vereniging zonder rechtsper-

soonlijkheid de opnemingen der venno
ten of leden, alsook hun deel in de ver
deelde of onverdeelde winsten of baten 
als winsten of baten worden beschouwd 
ten name van bedoelde vennoten of le
den; b) dat, in dezelfde vennootschappen 
of verenigingen, het geheel van de be
lastbare winst wordt beschouwd als be
taald of toegekend aan de vennoten of 
leden op de datum van de afsluiting van 
het boekj aar waarop zij betrekking 
heeft; nu artikel 25 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen in fine bepaalt 
dat het deel van de leden of vennoten 
wordt vastgesteld overeenkomstig de be
palingen van het contract of de overeen
komst van associatie, de controleur-taxa
teur terecht rekening heeft gehouden 
met ieders aandeel " in de geexploiteerde 
goederen en in de vroeger toegekende 
uitkeringen" », 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep door de motieven dat, « op bur
gerlijk gebied, definitief is geoordeeld 
dat de vergoeding aan de vennootschap 
toekwam; ... het fiscaal recht op econo
mische realiteiten steunt; is aangetoond 
dat de consoorten Gritten met de ven
nootschap een handelsvereniging bij wij
ze'van deelneming vormden >> niet duide
lijk stelt of het, met overname van de 
stelling van eisers conclusie, beslist dat 
het volgens het burgerlijk recht vast
staat dat de vergoeding uitsluitend aan 
de vennootschap « Sablieres de Rocourt >> 

toekwam en dat de consoorten Gritten, 
als leden van de handelsvereniging bij 
wijze van deelneming, geen enkel recht 
hadden op een deel van die vergoeding, 
dan wel of het die stelling integendeel 
afwijst; die dubbelzinnigheid in de motie
ven gelijkstaat met het ontbreken van 
motieven (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, hoewel de leden van 
een handelsvereniging bij wijze van 
deelneming ingevolge artikel 25 van het 
W etboek niet enkel kunnen worden be
last op hun opnemingen en op hun deel 
in de onverdeelde winsten, dat wordt be
schouwd als toegekend op de datum van 
afsluiting van het boekjaar, dat deel lui
dens artikel 25, zoals het arrest stelt, 
moet worden vastgesteld overeenkomstig 
het contract van associatie, en derhalve 
overeenkomstig de regels van het pri
vaat recht; daaruit volgt dat het arrest, 
als het betekent dat het vaststaat, inge
volge de beslissingen inzake het geschil 
over het beslag onder derden, dat, in het 
privaat recht, de litigieuze vergoeding 
uitsluitend aan de vennootschap « Sablie-
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res de Rocourt » toekomt en dat de ei
sers of hun rechtsvoorganger, als leden 
van de handelsvereniging bij wijze van 
deelneming, niets van die vergoeding 
ontvangen, maar dat de vergoeding, op 
het vlak van het fiscaal recht dat op eco
nomische realiteiten steunt, moet wor
den aangemerkt als een vergoeding die 
aan de eisers en hun rechtsvoorganger 
als leden van de handelsvereniging bij 
wijze van deelneming toekomt, niet naar 
recht is verantwoord (schending van de 
artikelen 25 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen en, voor zoveel no
dig, 176 en 177 van titel IX van boek I 
van het Wetboek van Koophandel): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest be

slist dat op burgerlijk gebied defini
tief is geoordeeld dat de litigieuze 
vergoeding aan de N.V. « Sablieres 
de Rocourt » toekwam; dat die be
slissing niet dubbelzinnig is; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, met 
name op grond van de gerechtelijke 
beslissing die het aanhaalt en ge
deeltelijk weergeeft, erop wijst dat 
de door de Belgische Staat betaalde 
vergoeding van 3.954.500 frank de 
door de N.V. « Les Sablieres de Ro
court » geleden schade moest ver
goeden en haar derhalve toekwam; 
dat die vennootschap evenwel in 
een overeenkomst van 27 april 1965 
tussen de Staat en de consoorten 
Gritten, waarmee zij een handels
vereniging bij wijze van deelneming 
vormde, afstand heeft gedaan van 
de genoemde vergoeding; dat defini
tief is geoordeeld dat die afstand, 
die door de vennootschap met mis
kenning van de rechten van haar 
schuldeisers is gedaan, geen schade 
kon berokkenen aan de rechten van 
de Schatkist en niet bindend was 
voor de Staat; 

Dat het arrest, op grond van die 
vermeldingen, overweegt dat de ver
goeding weliswaar aan de vennoot
schap « Les Sablieres de Rocourt » 
« toekwam », maar dat zij is « toege
kend » aan de consoorten Gritten 

als leden van een handelsvereniging 
bij wijze van deelneming; 

Dat het derhalve wettig beslist dat 
de administratie artikel 25 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen terecht heeft toegepast, over
eenkomstig de bepalingen van de 
overeenkomst van associatie; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 maart 1986 -1' kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 450 

1' KAMER - 13 maart 1986 

ADQPTIE - AKTE VAN WETTIGING DOOR 
ADOPr!E - VERZOEKSCHRIFT TOT HOMOLO
GATIE - OMZETTING VAN DE WETTIGING 
DOOR ADOPriE IN ADOPr!E - UITSPRAAK 
VAN DE ADOPr!E DOOR DE RECHTER - BE
SCHIKKEND GEDEELTE VAN HET VONNIS OF 
VAN HET ARREST- VERMELDINGEN. 

Wanneer de rechter, die heeft vastge
steld dat de partijen in een akte van 
wettiging door adoptie hun gemeen
schappelijke wil hebben uitgedrukt om 
die wettiging door adoptie om te zetten 
in een adoptie, de adoptie uitspreekt, 
behoeft hij de bij art. 350, § 4, B. W. 
voorgeschreven vermeldingen niet in 
het beschikkend gedeelte van zijn be 
slissing op te nemen; die wetsbepaling 
heeft namelijk betrekking op de homo
logatie van een adoptie en niet op de 
uitspraak ervan. (Artt. 350, § 4, 353, 
§ 4, en 369 B.W.) 
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(THIBAUX T. SIMON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7404) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 350, 351, 369, eer
ste en tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest« de gewone adoptie 
uitspreekt van Veronique Sacre, geboren 
te Libramont-Chevigny op 13 februari 
1978, door Louis Fernand Alexis Simon, 
geboren te Pussemange (Vresse-sur-Se
mois) op 1 februari 1956, van Belgische 
nationaliteit, wonende Tienne de Ronet 
23, te 5001 Namur-Belgrade, echtgenoot 
van Marie-France Aimee Josette Ghislai
ne Antoine, geboren te Porcheresse (Da
verdisse) op 13 januari 1956; zegt dat het 
aldus geadopteerde kind voortaan de fa
milienaam " Simon " zal dragen en dat 
zijn voornamen niet zullen worden ge
wijzigd », zonder in zijn beschikkende 
gedeelte de datum te vermelden van de 
akte van wettiging door adoptie die ver
weerder en Veronique Sacre, vertegen
woordigd door haar wettige moeder, door 
de vrederechter hebben doen opmaken, 
noch de vrederechter of de notaris die 
deze akte heeft verleden, 

terwijl artikel-- 351 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat het beschikkende 
gedeelte van het arrest dat de adoptie 
homologeert, de vermeldingen bepaald in 
§ 4 van artikel 350 moet bevatten, dat wil 
zeggen onder meer de dag waarop de ak
te is opgemaakt en de vrederechter of 
notaris die ze heeft verleden; daaruit 
volgt dat het arrest de in het middel aan
gewezen bepalingen heeft geschonden : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt « dat (verweerder) op de te
rechtzitting van 12 december 1984 
heeft aanvaard zijn verzoekschrift 
tot wettiging door adoptie te veran
deren in adoptie van V eronique 
Sacre en dat zijn echtgenote, de 
moeder van de minderjarige, 
daarmee heeft ingestemd »; 

Dat het arrest vervolgens, na te 
hebben overwogen dat de minderja
rige belang heeft bij adoptie door de 
echtgenoot van haar moeder, dat 
« het kind door die adoptie noch 
sentimenteel noch juridisch van zijn 
oorspronkelijke grootmoeder langs 
vaderszijde zal vervreemden » en 
dat de genoemde adoptie op billijke 
redenen is gegrond, de gewone 
adoptie van Veronique Sacre door 
verweerder uitspreekt; 

Overwegende dat het hof van be
roep aldus de in het middel weerge
geven akte van wettiging door adop
tie niet heeft gehomologeerd; dat 
het evenmin een ten deze onbe
staande akte van adoptie heeft ge
homologeerd, maar zelf de adoptie 
heeft uitgesproken overeenkomstig 
artikel 369, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek dat die uitspraak 
toestaat wanneer, onder de voor
waarden die het bepaalt, de wetti
ging door adoptie wordt veranderd 
in adoptie; 

Dat het derhalve niet verplicht 
was artikel 350, § 4, van dit wetboek 
na te leven, dat enkel betrekking 
heeft op de homologatie, hetzij van 
de adoptie, hetzij van de wettiging 
door adoptie, waarop het krachtens 
artikel 369, eerste lid, van hetzelfde 
wetboek van toepassing is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

13 maart 1986 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Bosly, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : mevr. Charlier - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat mr 
Kirkpatrick. 
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Nr. 451 

1' KAMER - 14 maart 1986 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTEBELASTING OP NIET 
BEBOUWDE PERCELEN VAN EEN NIET VER
VALLEN VE~KAVELING - NIET BEBOUWD 
PERCEEL - BEGRIP. 

Art. 70bis, § 1, 2, Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw wordt niet ge
sch.onden. wanneer de bestendige depu
tatie beslist dat gemeentebelasting ver
schuldigd is op een onbebouwd perceel 
in een niet vervallen verkaveling, ook 
al vormt dat perceel een geheel met 
een perceel waarop een waning staat 
en bevindt zich deze waning lichtelijk 
over de grens tussen beide percelen, 
zonder dat echter daardoor wordt belet 
dat op het onbebouwde perceel wordt 
gebouwd (1). 

(MASSCHAELE T. GEMEENTE ICHTEGEM) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1269 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 februari 1985 
door de bestendige deputatie van de 
provincieraad van West-Vlaanderen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 70bis van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en de stede
bouw, als gewijzigd bij de wetten van 22 
april en 22 december 1970, 1, 4 van het 
gemeentereglement van de gemeente 
lchtegem van 21 februari 1980 en 8 juli 
1982 inzake de belasting op de niet ge
bouwde percelen gelegen in een niet ver
vallen verkaveling, goedgekeurd bij be
sluiten van de provinciegouverneur van 
respectievelijk 5 juni 1980 en 31 maart 
1983, en 97 van de Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing het 
bezwaarschrift gedeeltelijk ongegrond 
verklaart op grond : dat uit de formele 
gegevens van het dossier blijkt dat, wat 

(1) Cass., 1 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr 334) 
met voetnoot, z1e Cass., 3 mei 1983, A.R. 
nr F 1088 N (ib1d., 1983, nr 483). 

de belastbaarheid van het lot nr. 1 be
tr~~t, uit het situatieplan van de grond 
bhJkt dat de kwestieuze oude woning 
(die eveneens was gelegen op lot 2) zich 
slechts voor een miniem gedeelte op het 
perceel bevindt in die zin dat het met en
kele vierkante meter juist gelegen is op 
de grens met het lot nr. 1 en het lot 
nr. 2; dat de bebouwbaarheid van lot 
nr. 1 geenszins in het gedrang komt in 
die zin dat zonder enige beperking een 
volledig nieuwe woning kan worden op
getrokken zonder afbraak van het be
staande woonhuis; dat de reclamant trou
wens voor dit perceel slechts voor 25 
meter gevellengte werd aangerekend, 
daar waar het perceel een straatbreedte 
heeft van 33,13 meter; dat het perceel 
nog steeds als een bouwrijp perceel kan 
worden beschouwd en de belasting hier
voor verschuldigd blijft, zodat voor het 
perceel lot nr. 1 geen ontheffing kan 
worden toegekend, 

terwijl eiser had aangevoerd dat een 
deel van zijn woning op het belaste stuk 
grond stond, zodat hij verplicht was ge
weest het lot nr. 1 aan te kopen, daar 
een gedeelte van zijn woonst stond op 
het aanpalend lot, vermeld onder artikel 
12; indien beide percelen gescheiden zou
den worden, hij ertoe zou kunnen ge
dwongen worden een gedeelte van zijn 
woning af te breken, aldus aanvoerend 
dat bij scheiding de voorwaarden van be
"":'oning in de staat waarin de woning 
zlCh ~evond, op het belastbaar tijdstip, 
gr?nd1g zouden worden gewijzigd omdat 
be1de percelen als een harmonisch ge
heel in functie van elkaar waren aange
legd; de bestreden beslissing de aange
voerde feiten niet weerlegt, doch oor
deelt dat « blijkt dat de kwestieuze oude 
woning zich slechts voor een miniem ge
deelte op het perceel in kwestie be
vindt >> zodat de bebouwbaarheid van het 
lot in kwestie geenszins in het gedrang 
komt doordat zonder enige beperking 
een volledig nieuwe woning kan worden 
opgetrokken zonder afbraak van het be
staande woonhuis : 

Overwegende dat artikel 70bis van 
de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw, bepaalt 
dat de gemeenten een jaarlijkse be
lasting kunnen heffen : 1. op niet be
bouwde percelen, begrepen in een 
niet vervallen verkaveling en 2. op 
de niet bebouwde gronden, gelegen 
in het woongebied var een door de 
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Koning goedgekeurd of vastgesteld 
plan van aanleg en palende aan een 
openbare weg die, gelet op de plaat-
selijke toestand, voldoende is uitge
rust; 

Dat artikel 70bis dus een onder
scheid maakt naar gelang het goed 
begrepen is in een niet vervallen 
verkaveling dan wel gelegen is in 
een woongebied van een plan van 
aanleg; 

Overwegende dat ten deze de be
stendige deputatie vaststelt dat het 
onderwerpelijke lot begrepen is in 
een niet vervallen verkaveling; 

Dat in zulk geval het niet be
bouwd perceel belastbaar blijft, ook 
indien het met een ander perceel 
waarop een woning staat, een ge
heel vormt doordat beide percelen 
zodanig zijn aangelegd en van el
kaar afhangen dat, indien ze ge
scheiden worden, de voorwaarden 
van bewoning van het gebouw, zoals 
het werd opgevat en gebouwd, 
grondig zouden worden gewijzigd; 

Dat de bestendige deputatie wet
tig heeft kunnen oordelen dat, nu de 
woning « zich slechts voor een mi
niem gede'elte op het ( onderwerpe
lijk) perceel bevindt » en nu « de be
bouwbaarheid van het lot 1 geens
zins in het gedrang komt », dit lot 
een niet bebouwd perceel begrepen 
in een niet vervallen verkaveling is 
en belastbaar is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat niet blijkt dat 
een middel dat de openbare orde 
raakt, ambtshalve moet worden op
geworpen; 

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

14 maart 1986 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat mr Fremaut, Brugge. 

Nr. 452 

3' KAMER - 17 maart 1986 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - ARTI
KEL 20, 1°, ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET
BEPALING VAN DWINGEND RECHT TEN VOOR
DELE VAN DE WERKNEMER. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - ARTI
KEL 39, § 1, ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET 
- BEPALING VAN DWINGEND RECHT TEN 
VOORDELE VAN DE WERKNEMER. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL 
AFGELEID UIT SCHENDING VAN DE AR'IT. 20, 
1°, EN 39, § 1, ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET 
- MIDDEL GEGROND OP BEPALINGEN VAN 
DWINGEND RECHT TEN VOORDELE VAN DE 
WERKNEMER - MIDDEL DAT VOOR RET 
EERST VOOR RET HOF KAN WORDEN AANGE
VOERD. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST - TIJDE
LIJKE WIJZIGING VAN EEN DER WEZENLIJKE 
BESTANDDELEN VAN DE OVEREENKOMST -
GEVOLG. 

1 o Art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet 
volgens hetwelk de werkgever ver
plicht is de werknemer te doen arbei
den op de wijze, tijd en plaats zoals 
werd overeengekomen, is een bepaling 
van dwingend recht ten voordele van 
de werknemer. (Eerste zaak.) 

2o In zoverre art. 39, § 1, Arbeidsovereen
komstenwet bepaalt dat de werkgever, 
die de overeenkomst beeindigt zonder 
dringende reden of zonder inachtne
ming van de in de wet vastgestelde op
zeggingstermijn, gehouden is de werk
nemer een vergoeding te betalen, is 
dat artikel een bepaling van dwingend 
recht ten voordele van de werknemer. 
(Eerste zaak.) 

3° Het middel afgeleid uit schending van 
artt. 20, 1°, en 39, § 1, Arbeidsovereen
komstenwet, is gegrond op bepalingen 
van dwingend recht ten voordele van 
de werknemer en kan derhalve voor 
het eerst in cassatie door de werkne
mer worden aangevoerd. (Eerste zaak.) 

4° De partij die eenzijdig, al was het tij
delijk, een van de wezenlijke bestand
delen van de arbeidsovereenkomst wij-
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zigt, maakt aan die overeenkomst 
onmiddellijk en onrechtmatig een 
einde (1). (Beide zaken.) 

Eerste zaak 

(PETRE T. INTERNATIONAL BUSINESS MACHI
NES OF BELGIUM N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7173) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1983 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

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

doordat het arrest de rechtsvordering 
van eiser afwijst op grand: dat de wil 
van de werkgever om de overeenkomst 
te beeindigen, niet bewezen is; « de ven
nootschap, in haar brief van 30 juni in 
antwoord op de beschuldiging dat ze een 
met beeindiging gelijk te steilen hande
ling had verricht, na haar versie van de 
feiten te hebben gegeven en haar opmer
kingen te hebben toegelicht, uitdrukke
lijk de met beeindiging gelijkstaande 
handeling en bijgevolg het bestaan van 
deze bedoeling om de overeenkomst te 
beeindigen betwist en haar brief als 
volgt besluit : "Wij betreuren het dat u 
de betekenis van de recente gebeurtenis
sen niet hebt begrepen en daarom ver
zoeken wij u het werk zo spoedig moge
lijk te hervatten "; men toch moeilijk 
staande kan houden dat aldus zou wor
den gehandeld door een partij wier enige 

(1) Zie Cass., 22 maart 1982, A.R. nr. 3428 
(A.C., 1981-82, nr. 436) : de wijziging van een 
wezenlijk bestanddeel van de arbeidsovereen
komst, ook al gaat het om een tijdelijke wijzi
ging, heeft beeindiging van de overeenkomst 
ten gevolge. 

Zie ook Cass., 27 april 1977 (A.C., 1977, 883); 
Cass., 4 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 1): de partij 
die eenzijdig een van de bestanddelen van de 
arbeidsovereenkomst wijzigt, maakt dadelijk 
hieraan een einde. 

bedoeling zou zijn een definitief einde te 
maken aan de contractuele betrekkin
gen; het daarentegen aangewezen .li.jkt 
die handelwijze te zien als een mtmg 
van de wil om de uitvoering van de over
eenkomst voort te zetten en dus ook om 
een dialoog aan te gaan ten einde elk 
misverstand uit de weg te ruimen ''• 

terwijl eiser in zijn conclusie voor het 
arbeidshof had betoogd dat : « eraan 
dient te worden herinnerd dat (eiser) in 
zijn brief van 24 juni (verweerster) dui
delijk en op grand van concrete feiten 
verwijt de voorwaarden van de overeen
komst eenzijdig te hebben gewijzigd; 
IBM in haar antwoord het systeem van 
samenwerking (duplicate) erkent (brief 
van 30 juni, biz. 2, laatste paragraaf), en 
aileen maar beweert dat (eiser) de feiten 
verkeerd uitlegt en hem verzoekt het 
werk te hervatten; een verzoek aan de 
bediende om het werk te hervatten uiter
aard niet kan gelden als bewijs van het 
ontbreken van de wil om de overeen
komst te beeindigen; die brief ondubbel
zinnig de vaste wil van de werkgever 
doet blijken om een wezenlijk gedeelte 
van de overeenkomst niet !anger uit te 
voeren; als de wijziging slechts als tijde
lijk bedoeld was, (verweerster) niet zou 
hebben nagelaten in haar brief te ver
melden dat (eiser) binnen afzienbare tijd 
opnieuw zou worden tewerkgesteld on
der de arbeidsvoorwaarden die van 
kracht waren tot 5 juni 1981; (verweer
ster), door zoiets niet te vermelden in 
haar brief, meer nog, door tegen aile evi
dentie in de aangebrachte wijzigingen 
te ontkennen, duidelijk haar besluit tot 
uiting bracht om de gewijzigde arbeids
voorwaarden te behouden tijdens de hele 
duur van de opzeggingstermijn; (eiser) 
wei degelijk onomstotelijk bewijst dat de 
aangebrachte wijziging definitief was "; 
het arrest noch met de hierboven weer
gegeven redengeving noch met enig an
der motief antwoordt op dat betoog; im
mers, daarin weliswaar wordt onder
streept dat verweerster in haar schrijven 
van 30 juni 1981 eiser heeft verzocht het 
werk te hervatten, maar niet wordt ge
antwoord op het in de conclusie uiteen
gezette betoog waarin wordt aangetoond 
dat het enkele feit dat eiser wordt ver
zocht het werk te hervatten onder de ge
wijzigde voorwaarden en niet onder de 
voorwaarden die van kracht waren v66r 
5 juni 1981, wees op de volgehouden wil 
om de overeenkomst niet uit te voeren 
en om ze bijgevolg te beeindigen; daaruit 
volgt dat de beslissing, die eisers rechts
vordering op de enkele, hierboven weer-
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gegeven gronden afwijst, niet regelmatig 
met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest de be
woordingen van de op 30 juni 1981 
door verweerster aan eiser gerichte 
brief onderzoekt en tot de conclusie 
komt dat « men toch moeilijk staan
de kan houden dat aldus zou wor
den gehandeld door een partij wier : 
enige bedoeling zou zijn een defini
tief einde te maken aan de contrac
tuele betrekkingen; het daarentegen 
aangewezen lijkt die handelwijze te 
zien als een uiting van de wil om de 
uitvoering van de overeenkomst 
voort te zetten ( ... ) »; dat het arrest 
eraan toevoegt « dat noch uit de fei
ten ( ... ) noch uit de neergelegde 
stukken blijkt dat de reorganisatie, 
zoals ze zich aan (eiser) voordeed, 
onherroepelijk en definitief was »; 

Dat het arrest door die vermeldin
gen, enerzijds, aan de brief van 30 
juni 1981 een andere dan de door ei
ser voorgestelde interpretatie geeft 
en, anderzijds, zijn standpunt be
treffende het definitief zijn van de 
reorganisatie tegenspreekt; dat het 
derhalve antwoordt op de conclusie 
van eiser; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

zo dat niet uitdrukkelijk gebeurd is, ge
handeld heeft op een zodanige wijze dat 
haar wil om de overeenkomst niet langer 
uit te voeren, niet kan worden betwij
feld »; ten deze « noch uit de beschreven 
... feiten, noch uit de stukken blijkt dat 
de reorganisatie, zoals ze zich aan appel
lant (thans eiser) voordeed, onherroepe
lijk en definitief was; (dat) dus de wil 
van de werkgever om de overeenkomst 
te beeindigen, niet genoegzaam bewezen 
is, zodat het tweede vereiste voor het be
staan van een met beeindiging gelijk te 
stellen handeling thans ontbreekt », 

terwijl de verplichting om de werkne
mer te doen arbeiden op de overeengeko
men wijze een essentieel bestanddeel is 
van de overeenkomst (artikel 20, 1•, van 
de wet van 3 juli 1978}, zodat de eenzijdi
ge wijziging daarvan door de werkgever 
voldoende grond oplevert voor het beein
digen van de overeenkomst, ongeacht of 
de wil hiertoe aanwezig is; bovendien, ar
tikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978, 
volgens hetwelk degene die de voor on
bepaalde tijd gesloten overeenkomst 
beeindigt zonder dringende reden en 
zonder opzeggingstermijn, de andere 
partij een vergoeding moet betalen, van 
toepassing is, niet aileen wanneer de 
werkgever of de werknemer zijn wil om 
de overeenkomst te beeindigen te ken
nen geeft, maar ook wanneer een van de 
partijen de arbeidsvoorwaarden, die es
sentiele bestanddelen zijn van de over
eenkomst, eenzijdig wijzigt; daaruit volgt 
dat het arrest, na te hebben toegegeven 
dat verweerster door de werkzaamheden 

Over het eerste middel, afgeleid uit de van eiser te veranderen een essentieel 
schending van de artikelen 20, 1", en 39, bestanddeel van de overeenkomst had 
§ 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffen-, miskend, niet zonder het begrip "met 
de de arbeidsovereenkomsten, beeindiging gelijk te stellen handeling " 

doordat het arrest, ofschoon het uit- te miskennen, kon beslissen dat de 
drukkelijk aanneemt dat de door ver- beeindiging niet vaststond omdat de wil 
weerster eenzijdig opgelegde verande- van verweerster om een einde te maken 
ring van het werk neerkwam op een : aan de overeenkomst van eiser niet was 
wijziging van een belangrijk bestanddeel bewezen (schending van de artikelen 20, 
van de overeenkomst van eiser, de be- 1•, en 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978}: 
slissing van de eerste rechter bevestigt 
en eisers rechtsvordering tot betaling 
van een opzeggings- en uitwinningsver
goeding, gegrond op de beeindiging van 
zijn arbeidsovereenkomst door de eenzij
dige wijziging van een van haar belang
rijkste bestanddelen, afwijst op grond 
dat, voor het bestaan van een handeling 
die gelijkstaat met beeindiging, vereist 
is, niet alleen dat een essentieel bestand
deel van de overeenkomst wordt gewij
zigd, maar bovendien dat de partij die 
een wijziging aanbrengt in de overeen
komst, « haar wil om de overeenkomst te 
beeindigen, te kennen heeft gegeven of, 

Over de gronden van niet-ontvan
kelijkheid, door verweerster tegen 
het middel aangevoerd en afgeleid, 
enerzijds, uit het feit dat het middel 
nieuw is in zoverre de in het middel 
aangegeven bepalingen niet van 
openbare orde of van gebiedend 
recht zijn, nu eiser in zijn conclusie 
heeft uiteengezet dat de wijziging 
van een wezenlijk bestanddeel van 
de overeenkomst slechts als een met 
beeindiging gelijk te stellen hande-
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ling kan worden beschouwd als ze 
wijst op de wil van de werkgever 
om de overeenkomst te beeindigen, 
en anderzijds, uit het feit dat het 
middel van alle belang is ontbloot, 
nu het beschikkende gedeelte van 
het arrest verantwoord blijft door de 
niet bekritiseerde grond dat de wij
ziging van de arbeidsvoorwaarden 
niet blijvend of onherroepelijk was : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
middel gegrond is op de artikelen 
20, 1°, en 39, § 1, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkoinsten, welke artikelen bepa
lingen van gebiedend recht bevatten 
ten voordele van de werknemer; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
grond van niet-ontvankelijkheid, 
hieruit afgeleid dat de wijziging van 
de arbeidsvoorwaarden niet leidt tot 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst wanneer die wijziging slechts 
tijdelijk is, niet los van het middel 
kan worden onderzocht; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid niet kunnen worden aan
genomen; 

Over het middel : 
Overwegende dat het arrest, met 

bevestiging van het beroepen von
nis, de rechtsvordering van eiser tot 
betaling van een opzeggings- en 
uitwinningsvergoeding afwijst op 
grond dat noch uit de feiten noch 
uit de neergelegde stukken blijkt 
dat de door verweerster doorgevoer
de reorganisatie « onherroepelijk en 
definitief is (en dat) dus de wil van 
de werkgever om de overeenkomst 
te beeindigen, niet genoegzaam be
wezen is »; 

Overwegende dat de partij die 
eenzijdig, al is het maar tijdelijk, 
een van de essentiele bestanddelen 
van de arbeidsovereenkomst wijzigt, 
op een onrechtmatige wijze die 
overeenkomst onmiddellijk beein
digt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster eiser ingrijpen
de veranderingen heeft opgelegd in 
de arbeidsvoorwaarden die een we
zenlijk bestanddeel van zijn arbeids-

overeenkomst zijn; dat uit het arrest 
niet blijkt dat eiser met die wijzigin
gen heeft ingestemd of dat hij heeft 
afgezien van zijn recht om zich op 
de beeindiging van de overeenkomst 
te beroepen; 

Dat het arrest derhalve, uit de 
omstandigheid dat het onherroepe
lijk en definitief karakter van de 
wijzigingen niet bewezen is, niet 
wettig heeft kunnen afleiden dat 
verweerster geen eind heeft ge
maakt aan de arbeidsovereenkomst 
omdat haar wil om die overeen
komst te beeindigen, niet genoeg
zaam bewezen was; 

Dat het middel gegrond is; 

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

17 maart 1986 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Simont. 

Tweede zaak 

(!.M.S. COMMUNICATION SERVICES N.V. 

T. BUYDENS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7478) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 april 1985 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen: 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142 en 
1184 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 32, 
35, 37 en 39 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de Arbeidsovereenkomsten 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat eiseres een met beiHndiging gelijk
staande handeling heeft verricht en aan 
verweerder een compensatoire opzeg
gingsvergoeding verschuldigd is, op 
grand : « dat zowel door de rechtsleer als 
door de rechtspraak eensgezind wordt 
aangenomen dat elke eenzijdige en be
langrijke wijziging van de arbeidsvoor
waarden gelijkstaat met een beeindiging 
van de overeenkomst; dat de verplichtin
gen van partijen blijven bestaan zolang 
de overeenkomst voortduurt, dus zolang 
de bediende tijdens de opzeggingster
mijn na de beeindiging blijft werken; dat 
de partij, die meent dat haar overeen
komst in die mate is gewijzigd, het feit 
of het geheel van de feiten binnen een 
redelijke termijn moet aanvoeren; ... dat 
de door appellant als grieven aangevoer
de feiten niet worden betwist; dat de uit
leg van gei:ntimeerde geenszins overtui
gend is; dat de stelling van de werkgever 
in de briefwisseling volgens welke de 
werkzaamheden van de bediende niet 
zijn gewijzigd, van generlei waarde is als 
zij door talrijke feiten wordt tegenge
sproken; dat het feit dat de directeur als 
verantwoordelijke voor een publikatie 
niet is opgeroepen op een vergadering 
tijdens welke dat onderwerp, waarvoor 
hij verantwoordelijk is, juist zal worden 
behandeld, niet te verschonen is; dat de 
verandering van kantoorlokaal eigenlijk 
niet verkeerd is, maar dat alles ligt aan 
de manier waarop zulks is gebeurd; dat 
de gelijktijdige afschaffing van een 
rechtstreekse telefoonlijn en de verande
ring van kantoorlokaal als een " diminu
tio capitis" kunnen overkomen; dat de 
verplichting om een werkplan en een we
kelijks verslag op te maken een kren
kende maatregel is, als zulks voordien 
nooit is gevraagd; dat de weglating van 
de titel van de bediende, die voordien in 
elke publikatie werd vermeld, vanaf het 
ogenblik dat hij zijn opzegging krijgt, 
ook een terecht bekritiseerde maatregel · 
is; dat ten slotte en vooral de werkgever 
het loon heeft gewijzigd en zulks niet, 
naar zijn beweren, sedert januari 1982, ' 
maar wel met de nota van 1 oktober 1982 
waarin hij antwoordde op de brief van 
appellant van 20 september; dat daarin 
wordt gezegd " dat er voor dat jaar geen 
akkoord bestaat over de dagelijkse for-

faitaire kosten "; dat het hier duidelijk om 
een wijziging gaat, vermits bij conclusie 
wordt aangenomen dat die kosten tot 
eind september 1982 zijn betaald; dat de 
opzeggingsbrief van 21 oktober, waarop 
v66r 25 oktober niet is geantwoord, uit
drukkelijk verwijst naar die van 7 okto
ber; dat erop dient te worden gewezen 
dat gei:ntimeerde voorbarig zegt dat er 
geen winst zal worden uitgekeerd, daar 
de rekeningen met verlies zijn afgeslo
ten; dat de winst over 1982 pas in 1983 
kon worden toegekend; dat de vennoot
schap het feit dat zij op de brieven niet 
heeft geantwoord, tracht te verklaren 
door de afwezigheid van haar afgevaar
digd bestuurder, die zich in het buiten
land bevond; dat is aangetoond dat 
laatstgenoemde een dienstnota op 19 ok
tober 1982 heeft ondertekend, dit is drie 
dagen v66r zijn eerste reactie van 22 ok
tober; dat de met beeindiging gelijk
staande handeling terecht door de be
diende is aangevoerd », 

terwijl, eerste onderdeel, niet-nako
ming door een partij van haar verplich
tingen, ook al zijn het wezenlijke _ver
plichtingen, op zichzelf geen emde 
maakt aan de arbeidsovereenkomst; de 
feitenrechter niet kan beslissen dat een 
partij de arbeidsovereenkomst heeft 
beeindigd, zonder, benevens de eenzijdi
ge wijziging van een wezenlijk bestand
deel van de overeenkomst, vast te stellen 
dat degene, die wijzigt, de overeenkomst 
heeft willen beeindigen; het bestreden 
arrest, derhalve, door te beslissen dat de 
met beeindiging gelijkstaande handeling 
terecht door verweerder is aangevoerd 
op grand dat « elke eenzijdige en belang
rijke wijziging van de arbeidsvoorwaar
den met beeindiging van de overeen
komst gelijkstaat » en dat eiseres ten 
deze de werkzaamheden van verweerder 
eenzijdig heeft gewijzigd, maar zonder 
expliciet of impliciet, vast te stellen dat 
eiseres de arbeidsovereenkomst wilde 
beiHndigen, alle in het middel bedoelde 
bepalingen, buiten artikel 97 van de 
Grondwet, schendt; 

tweede onderdeel, eiseres bij conclusie 
betoogde dat « de rechtspraak evenals de 
rechtsleer bepaalde eenzijdige wijzigin
gen van bestanddelen van de arbeids
overeenkomst aanmerken als een impli
ciete, maar zekere wil van een der 
partijen om de overeenkomst te beeindi
gen ... terwijl de hoven en rechtbanken 
die stilzwijgende wil tot beeindiging van 
de werkgever gevonden hebben in wijzi
gingen die : - betrekking hebben op een 
of meer arbeidsvoorwaarden die wezen-
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lijke bestanddelen van de overeenkomst 
vormen, - belangrijk en definitief zijn, 
- eenzijdig door de werkgever zijn op
gelegd ... »; eiseres nog beweerde dat 
« uit geen van de door appellant aange
voerde omstandigheden blijkt dat er ooit 
een met beeindiging gelijkstaande han
deling heeft bestaan of dat concluante de 
overeenkomst plotseling heeft willen 
beeindigen » en verweerder « helemaal 
niet kan aantonen dat concluante een of 
andere van haar contractuele verplichtin
gen niet is nagekomen, waardoor zij 
haar wil te kennen gaf dat zij de over
eenkomst zou beeindigen »; het bestre
den arrest, derhalve, door te beslissen 
dat eiseres een met beeindiging gelijk
staande handeling heeft verricht, zonder 
te antwoorden op de conclusie van eise
res, waarin werd aangevoerd dat eiseres 
helemaal niet de bedoeling had de ar
beidsovereenkomst te beeindigen, niet 
genoegzaam met redenen is omkleed en 
dus artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, inzake arbeids

overeenkomsten, een eenzijdige wij
ziging van een der wezenlijke be
standdelen van de overeenkomst 
met beeindiging van die overeen
komst gelijkstaat; 

Overwegende dat artikel 39, § 1, 
van de wet van 3 juli 1978 betreffen
de de arbeidsovereenkomsten toe
passelijk is, niet enkel wanneer de 
werkgever of werknemer de arbeids
overeenkomst wil beeindigen, maar 
ook als een van de partijen de ar
beidsvoorwaarden, die wezenlijke 
bestanddelen vormen van de over
eenkomst, eenzijdig wijzigt; 

Overwegende dat het arrest onder 
meer zegt : « Buydens schrijft op 6 
oktober 1982 om zich te verzetten te
gen de omstandigheden van zijn 
ontslag en klaagt over de eenzijdige 
wijziging van zijn arbeidsvoorwaar
den, alsmede over zijn loon; hij ont
vangt op die brief geen antwoord en 
appellant schrijft op 21 oktober 1982 
een tweede brief waarin hij gewag 
maakt van nieuwe feiten » waardoor 
zijn functie bij het persbedrijf een
zijdig essentieel is gewijzigd ( ... ); re
kening houdende hiermee dat de 
« intellectuele kant van zijn werk 
geleidelijk is gewijzigd en achteraf 

is weggevallen, beschouwt hij zulks 
als een met beeindiging gelijkstaan
de handeling; ( ... ) door de rechtsleer 
en rechtspraak wordt eensgezind 
aangenomen dat elke eenzijdige en 
belangrijke wijziging van de ar
beidsvoorwaarden gelijkstaat met 
een beeindiging van de overeen
komst; ( ... ) dat de bewering van de 
werkgever, in de briefwisseling dat 
" de functie van de bediende niet is 
gewijzigd ", van generlei waarde is 
als zij door talrijke feiten wordt te
gengesproken; dat het feit dat de di
recteur als verantwoordelijke voor 
een publikatie niet is opgeroepen op 
een vergadering tijdens welke dat 
onderwerp, waarvoor hij verant
woordelijk is, juist zal worden be
handeld, niet te verschonen is; dat 
de verandering van kantoorlokaal 
eigenlijk niet verkeerd is, maar dat 
alles ligt aan de manier waarop 
zulks is gebeurd; dat de gelijktijdige 
afschaffing van een rechtstreekse 
telefoonlijn en de verandering van 
kantoorlokaal als een " diminutio 
capitis" kunnen overkomen; dat de 
verplichting om een werkplan en 
een wekelijks verslag op te maken 
een krenkende maatregel is als 
zulks voordien nooit is gevraagd; dat 
de weglating van de titel van de be
diende, die voordien in elke publika
tie werd vermeld, toen hij zijn op
zegging heeft gekregen, ook een 
terecht bekritiseerde maatregel is; 
dat ten slotte en vooral de werkge
ver het loon heeft gewijzigd, en 
zulks niet, naar zijn beweren, sedert 
januari 1982, maar wel met de nota 
van 1 oktober 1982 waarin hij ant
woordde op de brief van appellant 
van 20 september; dat daarin wordt 
gezegd "dat er voor dat jaar geen 
akkoord bestaat over de dagelijkse 
forfaitaire kosten "; dat het hier dui
delijk om een wijziging gaat, ver
mits bij conclusie wordt aangeno
men dat die kosten tot eind septem
ber 1982 zijn betaald; ( ... ) dat de met 
beeindiging gelijkstaande handeling 
terecht door de bediende is aange
voerd; dat de beeindiging aan de 
werkgever is te wijten en hij een 
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compensatoire opzeggingsvergoe-
ding is verschuldigd »; 

Dat het arbeidshof door die ver
meldingen heeft geoordeeld dat we
zenlijke bestanddelen van de over
eenkomst zijn gewijzigd en dat die 
wijziging van de overeenkomst met 
beeindiging ervan gelijkstaan; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, zoals in het ant
woord op het eerste onderdeel is ge
zegd, het arrest oordeelt dat de wij
zigingen van wezenlijke bestandde
len van de overeenkomst voldoende 
zijn om te beslissen dat eiseres een 
met beeindiging gelijkstaande han
deling heeft verricht, zonder dat 
haar bedoeling om de overeenkomst 
te beeindigen, is vereist om van 
beeindiging te kunnen spreken; 

Dat eiseres in haar conclusie be
toogde dat uit geen van de door ver
weerder aangevoerde omstandighe
den bleek dat zij de bedoeling heeft 
gehad de overeenkomst plotseling te 
beeindigen, welke bedoeling volgens 
haar noodzakelijk was om de over
eenkomst te beeindigen; 

Dat het arbeidshof, nu het met die 
overwegingen, het vereiste van zo
danige bedoeling heeft afgewezen, 
geen antwoord meer diende te ver
strekken op een conclusie die ter za
ke niet meer dienend was; 

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

17 maart 1986 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui

Nr. 453 

3' KAMER - 17 maart 1986 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT 
- ARBEIDSRECHTBANK - GESCHIL VAN 
BURGERLIJKE AARD DAT HET GEVOLG IS 
VAN EEN OVERTREDING- BEGRIP. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - BURGER
LUKE ZAKEN - VORDERING BEDOELD IN 
ART. 578, 7°, GER.W. - MEDEDELING AAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - HAN
DELSVERTEGENWOORDIGER - U!TWINNINGS
VERGOEDING - BEREKENING - ENKEL OP 
DE BASIS VAN HET EIGENLIJKE LOON ALS 
HANDELSVERTEGENWOORDIGER. 

1o en 2o Het arbeidsgerecht moet, op 
straffe van nietigheid, aan het open
baar ministerie meedelen het burger
lijk geschil dat voortvloeit uit een vor
dering blijkens welke de wetten en 
besluiten inzake de arbeidsreglemente
ring en de onder de bevoegdheid van 
de arbeidsrechtbank vallende aangele
genheden zijn overtreden, zoals een 
vordering wegens niet-betaling, bij de 
beiHndiging van de dienstbetrekking 
van een werknemer, van een omzet
premie die dee] uitmaakt van de bezol
diging en die meetelt bij de bereke
ning van het vakantiegeld (1). (Artt. 
578, 7°, en 764, eerste lid, 12°, Ger.W.; 
artt. 11 en 42, 1°, Wet Bescherming 
Loon; artt. 46 en 54, 2°, K.B. van 30 
maart 1967.) 

3° Om de krachtens art. 101 Arbeidsover
eenkomstenwet Werklieden aan een 
vertegenwoordiger verschuldigde uit
winningsvergoeding te berekenen, 
moet de rechter enkel het eigenlijke 
loon voor het werk als handelsverte
genwoordiger in aanmerking nemen. 

{ORTEGAT T. WEISSENBRUCH N.V.) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7282) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 2 december 1983 en 

dende conclusie van de h. Duchatelet, 1----------------
eerste advocaat-generaal - Advocaten : , 
mrs. Delahaye en Dassesse. 

(1) Cass., 12 dec. 1984, A.R. nr. 4576 
(A.C., 1984-85, nr. 234). 
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23 maart 1984 door het Arbeidshof 
te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 578, 7°, 764, 
12°, 780, 1o en 4°, en 1138, 5°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest van 2 december 
1983 van het Arbeidshof te Brussel, dat 
erop wijst dat in de tussen partijen ge
sloten arbeidsovereenkomst voor bedien
den wordt bepaald dat de bezoldiging 
van eiser onder meer bestaat uit een om
zetpremie en dat « dus hetgeen de ven
nootschap thans een produktiepremie 
noemt, niets anders is dan loon, dat deel 
uitmaakt van de bezoldiging, dit naar de 
wil zelf van de vennootschap », en het 
hoger beroep van verweerster ten dele 
gegrond verklaart, haar veroordeelt tot 
betaling van achterstallige omzetpremies 
voor het jaar 1980-1981 en voorts defini
tief beslist dat de omzetpremie in aan
merking moet worden genomen bij de 
vaststelling van de grondslag voor de 
berekening van de aan eiser toekomende 
compensatoire opzeggingsvergoeding, 
alsmede voor de vaststelling van het be
drag van het vakantiegeld 1979, 1980 en 
1981; dit arrest is uitgesproken zonder 
dat uit de gedingstukken blijkt dat de 
zaak vooraf aan het openbaar ministerie 
is medegedeeld en zonder dat het arrest 
de naam van de magistraat die zijn ad
vies heeft gegeven, en evenmin de ver
melding van dat advies bevat, 

terwijl het arrest, door de vorderingen 
tot betaling van achterstallig loon en va
kantiegeld in te willigen, noodzakelijk 
wijst op het bestaan van de misdrijven 
waarvan sprake is, enerzijds, in artikel 
42, 1°, van de wet van 12 april 1965 be
treffende de bescherming van het loon 
van de werknemers, en, anderzijds, in 
artikel 54, 2°, van de wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie van de werkne
mers, gecoordineerd op 28 juni 1971; 
voormelde vorderingen derhalve geschil
len waren van burgerlijke aard die het 
gevolg zijn van een overtreding van wet
ten en besluiten betreffende de arbeids
reglementering en de aangelegenheden 
onder de bevoegdheid van de arbeids
rechtbank, in de zin van artikel 578, 7°, 
van het Gerechtelijk Wetboek; de zaak 
derhalve, nu ze betrekking had op zoda
nige vordering, op straffe van nietigheid 
aan het openbaar ministerie diende te 
worden medegedeeld, zulks overeen
komstig artikel 764, 12°, van het Gerech
telijk Wetboek; het arrest bovendien op 
straffe van nietigheid de vermelding van 

het advies van het openbaar ministerie 
en de vermelding van de naam van de 
magistraat die zijn advies had gegeven, 
moest bevatten, overeenkomstig artikel 
780, 1° en 4°, van het Gerechtelijk Wet
hoek; waaruit volgt dat het arrest van 2 
december 1983 nietig is en dat het arrest 
van 23 maart 1984, dat op een nietige be
slissing steunt, ook nietig is; zodanige 
nietigheid aanleiding geeft tot cassatie, 
overeenkomstig artikel 1138, 5°, van het 
Gerechtelijk Wetboek (schending van al
le in het middel aangewezen bepalin
gen): 

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

Overwegende dat het arrest van 2 
december 1983 vaststelt: lo dat eiser 
op 1 maart 1979 bij verweerster in 
dienst is getreden als verkoopdi
recteur en dat zijn bezoldiging be
stand uit een vast maandbedrag, 
een veranderlijk bedrag en een 
« omzetpremie »; 2o dat eiser is ont
slagen met een opzegging van zes 
maanden met ingang van 1 juli 1981; 
3° dat het beroepen vonnis verweer
ster heeft veroordeeld om aan eiser 
diverse bedragen te betalen als om
zetpremie, achterstallig vakantie
geld, uitwinningsvergoeding en sal
do wegens compensatoire uitwin
ningsvergoeding; 4° dat verweerster 
tegen dat vonnis hoger beroep heeft 
ingesteld en dat eiser incidenteel 
hoger beroep heeft ingesteld; 

Overwegende dat de aldus voor 
het arbeidshof ingestelde vorderin
gen betreffende de omzetpremie en 
het vakantiegeld laten blijken van 
het bestaan van misdrijven, daar 
niet-betaling van het nog verschul
digde loon en vakantiegeld bij de 
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bei:!indiging van de dienstbetrekking 
een overtreding is, enerzijds, van ar
tikel 11 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het 
loon van de werknemers, die ge
straft wordt bij artikel 42, 1°, van 
die wet, en anderzijds, van artikel 
46 van het koninklijk besluit van 30 
maart 1967 tot bepaling van de alge
mene uitvoeringsmodaliteiten van 
de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de loonarbeiders, die 
gestraft wordt bij artikel 54, 2°, van 
die wetten; 

Dat de appelrechters derhalve, 
krachtens de artikelen 764, eerste 
lid, 12°, en 578, 7°, van het Gerechte
lijk Wetboek, die vorderingen, op 
straffe van nietigheid, aan het open
baar ministerie dienden mede te de
len; 

Overwegende dat, luidens artikel 
780, eerste lid, 1o en 4°, van dat wet
hoek, het vonnis, op straffe van nie
tigheid, de naam van de magistraat 
van het openbaar ministerie die zijn 
advies heeft gegeven en de vermel
ding van dat advies bevat; dat die 
regels ook in hager beroep gelden; 

Overwegende dat het arrest van 2 
december 1983, uitspraak doende op 
de vorderingen betreffende de om
zetpremie en het vakantiegeld, het 
door verweerster als omzetpremie 
verschuldigde bedrag van 450.000 
frank tot 150.000 frank vermindert, 
verweerster veroordeelt om laatstge
noemd bedrag aan eiser te betalen, 
beslist dat de omzetpremie meetelt 
bij de berekening van het vakantie
geld en heropening van de debatten 
beveelt om de « partijen in staat te 
stellen ( ... ) de door (verweerster) 
aan eiser als vakantiegeld verschul
digde bedragen vast te stellen »; 

Overwegende dat het arrest van 2 
december 1983 noch de naam van de 
magistraat van het openbaar minis
terie die zijn advies heeft gegeven, 
noch de vermelding van dat advies 
bevat; dat uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat het openbaar ministerie 
zijn advies heeft gegeven; 

Dat dit arrest derhalve, in zoverre 
het uitspraak doet op de vorderin
gen betreffende de omzetpremie en 
het vakantiegeld, de artikelen 764, 
eerste lid, 12°, en 780, eerste lid, 1o 
en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 39, § 1, 
tweede lid, 87, 89, 101, derde en vierde 
lid, 131 van de Arbeidsovereenkomsten
wet van 3 juli 1978, en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest van 2 december 
1983 van het Arbeidshof te Brussel, na te 
hebben vastgesteld dat eiser op 1 maart 
1979 als verkoopdirecteur bij verweerster 
in dienst was getreden, en na erop gewe
zen te hebben dat, naar de wil zelf van 
de vennootschap, de omzetpremie die 
krachtens de bepalingen van de arbeids
overeenkomst voor bedienden aan eiser 
verschuldigd is, « niets anders is dan 
loon dat deel uitmaakt van de bezoldi
ging », en dienovereenkomstig te hebben 

. geoordeeld dat « die omzetpremie bij de 
opzeggingsvergoeding moet worden ge
voegd >>, bij de vaststelling van de grand
slag voor de berekening van de uitwin
ningsvergoeding beslist, enerzijds, « dat 
in de grondslag voor de berekening de 
verschillende krachtens de overeenkomst 
verworven voordelen begrepen zijn » en, 
anderzijds, dat de omzetpremie slechts 
ten dele in die grondslag voor de bereke
ning meetelt, op grand dat die omzetpre
mie betrekking heeft op het werk van ai
le verkopers en slechts voor een gering 
gedeelte op de werkzaamheid van eiser 
als vertegenwoordiger, en dienaangaan
de het door eiser bij conclusie ingestelde 
incidenteel hager beroep verwerpt; en 
doordat het arrest van 23 maart 1984 van 
het Arbeidshof te Brussel is gewezen na 
een beperkte heropening van de debat
ten ten einde de partijen in staat te stel
len, op basis van de in het arrest van 2 
december 1983 uiteengezette beginselen, 
de bedragen vast te stellen die verweer
ster onder meer als uitwinningsvergoe
ding aan eiser verschuldigd bleef, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 101, 
derde lid, bepaalt dat de vergoeding we
gens uitwinning gelijk is aan het loon 
van drie maanden voor de handelsverte
genwoordiger die bij dezelfde werkgever 
was tewerkgesteld gedurende een perio
de van een tot vijf jaar; het arrest van 2 
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december 1983 derhalve, na te hebben 
geoordeeld dat de aan eiser verschuldig
de omzetpremie niets anders is dan loon, 
dat deel uitmaakt van de bezoldiging, 
niet kon beslissen dat de omzetpremie 
slechts in een zeer geringe mate meetel
de in de grondslag voor de berekening 
van de vergoeding wegens uitwinning, 
zonder dat het de gezamenlijke in het 
middel aangewezen bepalingen schendt, 
met uitzondering echter van artikel 97 
van de Grondwet; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, aan te nemen dat de volledige 
aan eiser verschuldigde omzetpremie 
een bezoldiging is die in aanmerking 
moet worden genomen bij de berekening 
van het bedrag van de compensatoire op
zeggingsvergoeding en te verwijzen naar 
de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de vaststelling van het be
drag van de vergoeding wegens beeindi
ging van de overeenkomst, om te beslis
sen dat de grondslag voor de berekening 
van de uitwinningsvergoeding de krach
tens de overeenkomst verworven voorde
len moet omvatten, maar, anderzijds, 
geen rekening te houden met de volledi
ge omzetpremie bij de vaststelling van 
de grondslag voor de berekening van de 
uitwinningsvergoeding; die tegenstrijdig
heid in de redengeving van het arrest 
van 2 december 1983 gelijkstaat met een 
gebrek aan motivering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de aangevoerde 
tegenstrijdigheid enkel kan worden 
onderzocht op grand van de wette
lijke bepalingen betreffende << de 
compensatoire opzeggingsvergoe
ding », << de vergoeding wegens be
eindiging » en << de vergoeding we
gens uitwinning »; 

Dat dit onderdeel, nu het zich im
pliciet beroept op schending van die 
wettelijke bepalingen en als ge
schonden bepaling enkel artikel 97 
van de Grondwet aanvoert, niet ont
vankelijk is; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 101, der

de lid, van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten . 
bepaalt dat de vergoeding wegens 
uitwinning gelijk is aan het loon 
van drie maanden voor de handels-

vertegenwoordiger die bij dezelfde 
werkgever was tewerkgesteld gedu
rende een periode van een tot vijf 
jaar; 

Overwegende dat het arrest van 2 
december 1983 vaststelt: 1" dat eiser 
bij verweerster op 1 maart 1979 als 
verkoopdirecteur in dienst is getre
den en dat hij ontslagen is met een 
opzegging van zes maanden met in
gang van 1 juli 1981; 2" dat zijn werk 
bestond << in het winnen van nieuwe 
klanten en in het contact met een 
bestaande clienteel » en << in de be
zielende leiding, het toezicht en het 
geven van steun aan alle handels
vertegenwoordigers van de vennoot
schap »; 3" dat eisers bezoldiging be
stand uit een vast maandbedrag, 
een veranderlijk bedrag en een om
zetpremie, << opbrengst van de werk
zaamheden van de hele verkoopaf
deling »; 4" dat de omzetpremie 
betrekking heeft op het werk van ai
le verkopers en << dus oak, althans 
in zeer geringe mate, op het werk 
(van eiser) als handelsvertegen
woordiger »; 

Dat het arrest aldus erop wijst 
dat eiser belast was met twee werk
zaamheden, enerzijds, de bezielende 
leiding van de groep van handels
vertegenwoordigers, anderzijds, zijn 
werk als handelsvertegenwoordiger, 
en dat hem een deel van << de omzet
premie » verschuldigd was als bezol
diging voor zijn werk als handels
vertegenwoordiger; 

Dat het arrest, door uit die vast
stellingen af te leiden dat enkel dat 
gedeelte van de omzetpremie in 
aanmerking moet worden genomen 
bij de berekening van de uitwin
ningsvergoeding, artikel 101, derde 
lid, van de wet van 3 juli 1978 niet 
schendt, daar het in die bepaling be
doelde loon als tegenprestatie van 
het werk als handelsvertegenwoor
diger verschuldigd is; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 
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En overwegende dat de vernieti
ging van het arrest van 2 december 
1983, in zoverre het uitspraak doet 
op de vordering betreffende het va
kantiegeld, vernietiging meebrengt 
van de beslissing waarbij het arrest 
van 23 maart 1984 verweerster ertoe 
veroordeelt aan eiser 113.000 frank 
als vakantiegeld te betalen, daar de
ze beslissing het gevolg is van de 
vorige; 

Om die redenen, vernietigt : 1 o het 
bestreden arrest van 2 december 
1983 van het Arbeidshof te Brussel, 
in zoverre het, uitspraak doende op 
de vorderingen betreffende de om
zetpremie en het vakantiegeld, ver
weerster veroordeelt om aan eiser 
150.000 frank als omzetpremie te be
talen, beslist dat de omzetpremie 
meetelt bij de berekening van het 
bedrag van het vakantiegeld en her
opening van de debatten beveelt om 
de partijen in staat te stellen de be
dragen te bepalen die verweerster 
aan eiser als vakantiegeld voor de 
jaren 1979, 1980 en 1981 nog ver
schuldigd is; 2° het bestreden arrest 
van 23 maart 1984 van het Arbeids
hof te Brussel, in zoverre het ver
weerster veroordeelt om aan eiser 
113.000 frank als vakantiegeld te be
talen en uitspraak doet over de kos
ten; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde arresten; houdt de kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Bergen. 

17 maart 1986 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever . de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten . mrs. Dela
haye en Gerard. 

Nr. 454 

2• KAMER - 18 maart 1986 

1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - COLLECTIEVE ARBEIDSOVER
EENKOMST VAN 22 DECEMBER 1977, GESLO
TEN IN HET PARITAIR COMITE VOOR HET 
VERVOER, BETREFFENDE DE ARBEIDSVOOR
WAARDEN VAN SOMMIGE WERKLIEDEN TE
WERKGESTELD IN DE ONDERNEMINGEN VAN 
GOEDERENVERVOER - BEPALING VAN DE 
DAGELIJKSE WERKTIJD MET HET OOG OP 
HET LOON - SCHAFTTIJD DAARBIJ NIET GE
REKEND. 

2° ARBEID - ARBEIDSTIJD - BEPALING 
VAN DE DAGELIJKSE WERKTIJD - SCHAFT
TIJD NIET IN AANMERKING GENOMEN. 

1° en 2o Art. 16 van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 22 dec. 1977, 
gesloten in het paritair comite voor 
het vervoer, betreffende de arbeids
voorwaarden van sommige werklieden 
tewerkgesteld in de ondernemingen 
van goederenvervoer, krachtens het
welk, bij het bepalen van de dagelijkse 
werktijd met het oog op het loon, a.m. 
geen rekening wordt gehouden, tot be
loop van een uur per dag en vijf uur 
per week, met de tijd welke wordt be
steed aan de maaltijden, regelt enkel 
de vaststelling van een gegeven op 
grand waarvan het loon van de betrok
ken werknemers berekend wordt en 
schrijft hierbij voor dat de tijd die, 
krachtens art. 2 K.B. van 4 juni 1974 
betreffende de arbeidsduur van som
mige werklieden tewerkgesteld in de 
onde!'nemingen van goederenvervoer, 
niet bij de arbeidstijd wordt gerekend, 
voor die berekening van loon slechts 
ten dele niet in aanmel'idng zal wor
den genomen. 

(LERNO, TRANSPORT COULIER N.V 
T AERTSSEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9604) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 
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I. Op de voorziening van Frank 
Lerno, beklaagde : 

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

1. waarbij eiser vrijgesproken 
wordt van de telastlegging D : 

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

2. waarbij eiser veroordeeld wordt 
wegens de telastleggingen A, B, C 
en E: 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 19, 28 en 
29 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, 
11 1' van het koninklijk besluit nr. 5 
va'n 23 oktober 1978 betreffende het bij
houden van sociale documenten, 16, § 1, 
5', e, van het koninklijk besluit van 8 au
gustus 1980 betreffende het bijhouden 
van sociale documenten, en 2, d, van het 
koninklijk besluit van 4 juni 1974 betref
fende de arbeidsduur van sommige 
werklieden tewerkgesteld in de onderne
mingen van goederenvervoer, 

doordat eiser het hem ten laste gelegd 
feit A betwistte, te weten de overtreding 
van artikel 11, 1°, b, van het koninklijk 
besluit van 23 oktober 1978 door voor 108 
werknemers-chauffeurs op de individuele 
rekening de overuren waarvoor loonsver
hoging client te worden betaald, niet te 
hebben ingevuld (artikel 16, § 1, 5', e, 
van het koninklijk besluit van 8 augus
tus 1980}, en het arrest eiser desondanks 
veroordeelt wegens deze telastlegging en 
daartoe steunt op artikel 16 van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 22 de
cember 1977 van toepassing op het rij
dend personeel van de ondernemingen 
van goederenvervoer, en overweegt dat 
dit artikel bepaalt in welke mate de tijd 
gewijd aan eetmalen niet medebepalend 
is voor berekening van de arbeidsduur, 
namelijk hoogstens een uur per dag, en 
op grond van deze bepaling beslist dat 
de eetvergoedingen die eiser betaalde 
aan de werknemers-chauffeurs in uitvoe
ring van artikel 1 van de collectieve ar
beidsovereenkomst van 12 januari 1979 
dat luidde: « Vanaf 1 januari 1979 zullen 
de twee eeturen per dag welke betaald 
worden bij internationaal vervoer afzon
derlijk vergoed worden aan !<lOO frank 
per uur, indien zij genomen worden », 

verkeerdelijk geboekt werden in de lo
pende rekening en met name in strijd 
met artikel 16, § 1, 5', e, van het konink
lijk besluit van 8 augustus 1980, dit wil 
zeggen dat zij volgens het arrest dienen 
te worden geboekt als overwerk, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 28, 
§ 1, van de Arbeidswet weliswaar in de 
mogelijkheid voorziet om bij algemeen 
verbindend verklaarde collectieve ar
beidsovereenkomst de maximumgrenzen 
in te korten van de arbeidsduur bepaald 
door of krachtens de bepalingen van af
deling II van deze wet, doch niet toelaat 
bij collectieve arbeidsovereenkomst uit 
te maken welke tijd als arbeidsduur in 
aanmerking komt, en integendeel artikel 
19 van de Arbeidswet voorschrijft dat on
der arbeidsduur moet worden verstaan 
de tijd gedurende dewelke het personeel 
ter beschikking is van de werkgever, en 
dat de Koning op verzoek van het be
voegde paritair comite de tijd kan bepa
len gedurende welke het personeel ter 
beschikking van de werkgever is ten 
aanzien van de vervoerondernemingen, 
zodat het arrest ten onrechte steunt op 
artikel 16 van de collectieve arbeidsover
eenkomst van 22 december 1977 om uit 
te maken of en in welke mate de tijd be
steed aan de maaltijden al dan niet ar
beidstijd is, in plaats van zich daartoe te 
houden aan artikel 2, d, van het konink
lijk besluit van 4 juni 1974 betreffende 
de arbeidsduur van sommige werklieden 
tewerkgesteld in ondernemingen van 
goederenvervoer (schending van aile 
aangehaalde wetsbepalingen); 

tweede onderdeel, zelfs wanneer de 
litigieuze eetvergoedingen terugslaan op 
twee werkuren, dit niet ipso facto impli
ceert dat de normale arbeidsduur is 
overschreden en deze twee werkuren als 
overwerk gepresteerd werden waarvoor 
een verhogingspercentage dient te wor
den toegepast, zodat het arrest bij gebre
ke van vaststelling in verband met het 
overschrijden van de normale arbeids
duur eiser niet op wettelijke wijze plich
tig kon verklaren aan feit A (schending 
van de artikelen 11, 1', b, van het 
koninklijk besluit van 23 oktober 1978 en 
16, § 1, 5', e, van het koninklijk besluit 
van 8 augustus 1980}: 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt wegens de telastlegging 
A op grond van artikel 11, 1", b, van 
het koninklijk besluit nr. 5 van 23 
oktober 1978 betreffende het bijhou
den van sociale documenten, om de
ze documenten niet op de gestelde 
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tijdstippen te hebben opgemaakt of 
aangevuld, met name om de indivi
duele rekeningen van een bepaald 
aantal werknemers niet te hebben 
aangevuld met de gegevens vermeld 
in artikel 16, § 1, 5°, e, van het 
koninklijk besluit van 8 augustus 
1980 betreffende het bijhouden van 
sociale documenten, te weten het 
aantal uren waarvoor een verhoging 
van loon wordt betaald, ingedeeld 
volgens de toegepaste verhogings
percentages; dat blijkens de vermel
dingen van het arrest de rechts
grond voor de bedoelde verhogingen 
van loon ten deze te vinden is in de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
22 december 1977, gesloten in het 
paritair comite voor het vervoer, be
treffende de arbeidsvoorwaarden 
van sommige werklieden tewerkge
steld in de ondernemingen van goe
derenvervoer, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 
19 juli 1978, en gewijzigd bij col
lectieve arbeidsovereenkomst van 12 
januari 1979, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 
17 mei 1979; 

Overwegende dat artikel 16 van 
voormelde collectieve arbeidsover
eenkomst voorschrijft dat, bij het 
bepalen van de dagelijkse diensttijd 
met het oog op het loon, geen reke
ning gehouden wordt onder meer 
met de tijd welke wordt besteed aan 
de maaltijden en dit tot beloop van 
een uur per dag en vijf uur per 
week; 

Dat die bepaling niet als voorwerp 
heeft het bepalen van de arbeids
duur; dat zij enkel de vaststelling re
gelt van een gegeven op grond 
waarvan het loon van de betrokken 
werknemers berekend wordt en 
hierbij voorschrijft dat tijd die, 
krachtens artikel 2 van het konink
lijk besluit van 4 juni 1974 betref
fende de arbeidsduur van sommige 
werklieden tewergesteld in de on
dernemingen van goederenvervoer, 
niet bij de arbeidsduur wordt gere
kend, voor die berekening van loon 
slechts voor een gedeelte niet in 
aanmerking zou worden genomen; 

dat dit artikel derhalve enkel tot ge
volg heeft dat loon moet worden be
taald voor tijd die niet begrepen is 
in de grenzen van de bij de Arbeids
wet van 16 maart 1971 of krachtens 
deze wet bepaalde arbeidsduur, en 
aan dit bepaalde geen afbreuk doet; 

Overwegende dat de artikelen 17, 
18 en 19 van voormelde collectieve 
arbeidsovereenkomst in verhoging 
van loon voorzien, ook, mede gelet 
op het bepaalde van artikel 16, in 
gevallen waarin geen overwerk 
wordt gepresteerd; dat zulks voorts 
blijkt uit artikel 20 dat de gevolgen 
regelt van het samenvallen van 
de « supplementen » voor over
schrijding van de in de collectieve 
arbeidsovereenkomst omschreven 
diensttijd met « overloon » voor 
overwerk als bepaald in artikel 29 
van de Arbeidswet van 16 maart 
1971; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het arrest niet blijkt dat 
het de telastlegging A bewezen acht 
omdat de erin vermelde werkne
mers overwerk presteerden; 

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; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiser : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de civielrechtelijke vorderin
gen als niet toelaatbaar afwees; dat 
het arrest aan de verweerders akte 
verleent van afstand van het door 
hen ingestelde hoger beroep; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van de N.V. 
Transport Coulier, civielrechtelijk 
aansprakelijke partij : 

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

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

18 maart 1986 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Stappers, Antwerpen. 

Nr. 455 

2' KAMER - 19 maart 1986 

1° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-
GLEMENT, ART. 7.1 - BELEMMERING - BE
GRIP. 

2° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-
GLEMENT, ART. 78.2 - VERPLICHTING TOT 
SIGNALEREN - VOORWERP. 

1" De aanwezigheid van slijk op een 
openbare weg is geen belemmering, in 
de zin van art. 7.1 Wegverkeersregle
ment. 

2" De verplichting tot signaleren, be
doeld in art. 78.2 Wegverkeersregle
ment, geldt enkel belemmeringen; der
halve behoeft de overheid die het 
beheer van de openbare weg heeft, en
kel belemmeringen te signaleren inge
val degenen die ze in het leven hebben 
geroepen, in gebreke blijven. 

(GEMEENTE ECAUSSINNES E.A. T. BOTTEMANNE, 
VAN RAEPENBUSCH) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4700) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 september 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

Overwegende dat alle eisers hun 
cassatieberoep enkel hebben inge
steld tegen de burgerlijke beschik
kingen van het bestreden vonnis, 
die op hen betrekking hebben; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 90, tweede lid, 94 van de gemeente
wet van 30 maart 1836, gewijzigd bij de 
wetten van 30 juni 1842, 30 december 
1887 en 27 mei 1975, 2, 10, 13 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 16 maart 1968, 78 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, en van het al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging, 

doordat de rechtbank zich bij het be
streden vonnis niet bevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de door eiseres, 
de gemeente Ecaussinnes, tegen de ver
weerder Van Raepenbusch ingestelde ci
vielrechtelijke vordering, de feitelijke be
standdelen van de overtredingen bewe
zen verklaart ten aanzien van de eisers 
Marcel Jacobs, Martha Paternotte, Emile 
Allard, Daniel Delloy en Lucien Petit, en 
hen hoofdelijk veroordeelt om aan de 
verweerder Bottemanne het bedrag van 
63.000 frank en aan de verweerder Van 
Raepenbusch het bedrag van 213.521 
frank te betalen op grond dat de feite
lijke bestanddelen van de overtredingen 
bewezen zijn ten aanzien van allen en 
ten aanzien van elk lid afzonderlijk van 
het college van burgemeester en schepe
nen van de gemeente Ecaussinnes, dat 
dit college het uitvoerend orgaan is van 
de gemeenteoverheid en in die hoedanig
heid het beheer van de openbare weg 
heeft; dat overigens niet kan worden be
twist dat de rechtbanken straffen mogen 
opleggen voor wetsovertredingen, die ten 
aanzien van openbare gezagsdragers zijn 
vastgesteld in de uitoefening van hun 
ambt; uit het geheel van de gegevens 
van het dossier blijkt dat er op de dag 
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van de feiten, op de plaats van de twee 
ongevallen een grote slijklaag lag van 
ongeveer dertig meter lang en ongeveer 
50 centimeter breed; dat slijk juist 
voorbij een bocht lag; het tevens vast
staat dat de gemeenteoverheid heel goed 
op de hoogte was van de gevaarlijke 
plaatsgesteldheid aldaar maar de plaats 
nochtans van geen enkel passend ver
keersteken was voorzien geworden; de 
leden van het college aldus aansprake
lijk zijn en dit voor het geheel; dat im
mers uit geen enkel gegeven van het 
dossier kan worden afgeleid dat de beide 
weggebruikers of een van hen met een 
overdreven snelheid zouden hebben ge
reden; dat hun geen enkele fout kan 
worden verweten, 

terwijl, eerste onderdeel, 

tweede onderdeel, ... 

derde onderdeel, ... 

vierde onderdeel, de eisers in hun ap
pelconclusie aanvoerden dat de gemeen
te toch niet op elk ogenblik de staat van 
veiligheid van de openbare wegen kan 
controleren; de onderhouds- en reini
gingsdiensten van de gemeente ten deze 
geregeld langsrijden als dat nodig is en 
op zijn minst twee keer per jaar, bij het 
begin van de lente en van de oogst; het 
bestreden vonnis niet antwoordt op dat 
verweer (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); bovendien het beheer van de 
wegen niet berust bij de afzonderlijke le
den van het college van burgemeester en 
schepenen, zodat ze niet uit dien hoofde 
kunnen worden veroordeeld; dat beheer 
en de verplichting tot signalering van 
eventuele verkeersbelemmeringen tot de 
bevoegdheid van de gemeenteoverheid 
behoort en niet tot die van de leden van 
dat college (schending van de artikelen 
90, tweede lid, 94 van de gemeentewet, 2, 
10, 13 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975); het bestreden vonnis al
dus de bepalingen en het algemeen 
rechtsbeginsel waarvan sprake in het 
middel schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Dat die onderdelen gegrond zijn; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis be

slist dat de « gemeenteoverheid heel 
goed op de hoogte was » van de 
« gevaarlijke plaatsgesteldheid » die 
aan de basis lag van de twee liti
gieuze ongevallen; 

Dat het derhalve niet meer hoefde 
te antwoorden op de in dit onder
dee! weergegeven conclusie van de 
eisers, die immers ingevolge die be
slissing niet meer ter zake dienend 
was; 

Dat in dit opzicht dit onderdeel 
niet kan worden aangenomen; 

Overwegende voor het overige dat 
het vonnis vermeldt « dat uit het ge
heel van de gegevens van het dos
sier blijkt dat er op de dag van de 

.feiten, op de plaats van de twee on
gevallen juist voorbij een bocht, een 
grate slijklaag lag van ongeveer der
tig meter lang en ongeveer vijftig 
centimeter breed »; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
vaststelt dat een onbekend gebleven 
persoon artikel 7.1 van het Wegver
keersreglement heeft overtreden ter 
zake dat hij het verkeer onveilig 
heeft gemaakt door voorwerpen of 
stoffen, ten deze slijk, op de openba
re weg te werpen, te plaatsen, ach
ter te laten of te laten vallen; 

Overwegende dat, ofschoon het 
krachtens diezelfde wettelijke bepa
ling tevens verboden is het verkeer 
te hinderen of onveilig te maken 
door belemmeringen aan te brengen 
op de openbare weg, het vonnis 
nochtans enkel de aanwezigheid van 
slijk vaststelt, hetgeen geen belem
mering is in de zin van bovenver
meld artikel 7.1; 

Overwegende dat, luidens artikel 
78.2 van het Wegverkeersreglement, 
ingeval degenen die de belemmerin
gen in het leven geroepen hebben in 
gebreke blijven, de overheid die het 
beheer van de openbare weg heeft, 
geen andere verplichting heeft dan 
die belemmeringen te signaleren; 

Dat dit onderdeel, in zoverre het 
de schending van artikel 78 aan
voert, gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke be
langen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt de verweer
ders, ieder van hen, in de helft van 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de Correctionele Recht
bank te Doornik, zitting houdende 
in hoger beroep. 

19 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Houte
kier en Simont. 

Nr. 456 

2' KAMER - 19 maart 1986 

WEGVERKEER - VLUCHTMISDRIJF - BE
GRIP. 

Krachtens art. 33, § 1, Wegverkeerswet 
wordt gestraft hij die, onder de in die 
wettelijke bepaling gestelde voorwaar
den, de vlucht neemt om zich aan de 
dienstige vaststellingen te onttrekken; 
een veroordeling wegens dat misdrijf 
zou niet onwettig zijn wanneer bewe
zen was dat de verbalisanten de dader 
van het vluchtmisdrijf amper een goed 
uur later in zijn waning vlakbij de 
plaats van het ongeval hebben kunnen 
verhoren. (Art. 33, § 1, 1o en 2°, Wegver
keerswet [K.B. 16 maart 1968].) 

(MARCHAL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4757) 

hl!..l.' HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 oktober 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 33, § 1, 1°, van de 
Wegverkeerswet, 

doordat het bestreden vonnis het be
roepen vonnis waarbij eiser is veroor
deeld wegens vluchtmisdrijf bevestigt, 
met dien verstande dat de geldboete van 
100 frank op 125 frank wordt gebracht, 

terwijl, zelfs als eiser de feiten had ge
pleegd hetgeen hij betwist, hem daarom 
nog niet kan worden verweten dat hij 
zich aan de dienstige vaststellingen heeft 
onttrokken, nu de verbalisanten hem 
amper een goed uur later in zijn woning 
die vlakbij de plaats van het ongeval ge
legen was, hebben kunnen verhoren; 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde omstandigheid, zelfs al 
was ze bewezen, niet tot cassatie 
zou kunnen leiden; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
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. 

19 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Helvetius - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Hoge, Luik. 

Nr. 457 

1' KAMER - 20 maart 1986 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR· 

GERLIJKE ZAKEN - BESLISSI:"'G VAN DE 
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RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GE
NEESHEREN HOUDENDE BEVESTIGING VAN 
EEN BESLISSING VAN EEN PROVINCIALE 
RAAD VAN DE ORDE DIE EEN INDIVIDUELE 
MAATREGEL OPLEGT OM EEN OVERTREDING 
VAN DE REGELS VAN DE GENEESKUNDIGE 
PLICHTENLEER TE VOORKOMEN OF TE DOEN 
EINDIGEN - BESLISSING MET GEZAG VAN 
GEWIJSDE. 

2° GENEESKUNDE- BESLISSING VAN DE 
RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GE
NEESHEREN HOUDENDE BEVESTIGING VAN 
EEN BESLISSING VAN EEN PROVINCIALE 
RAAD VAN DE ORDE DIE EEN INDIVIDUELE 
MAATREGEL OPLEGT OM EEN OVERTREDING 
VAN DE REGELS VAN DE GENEESKUNDIGE 
PLICHTENLEER TE VOORKOMEN OF TE DOEN 
EINDIGEN - BESLISSING MET GEZAG VAN 
GEWIJSDE. 

1' en 2' De beslissing, waarbij de raad 
van beroep van de Orde van Genees
heren, op het hager beroep van de be
trokken geneesheer, een beslissing 
van de provinciale raad van de Orde 
bevestigt die, met toepassing van art. 
6, 2', KB. nr. 79 van 10 nov. 1967 be
treffende de Orde der Geneesheren, 
een individuele maatregel oplegt om 
een overtreding van de regels van de 
geneeskundige plichtenleer te voorko
men of te doen eindigen, is een juris
dictionele uitspraak met gezag van ge
wijsde (1). 

(S ... T. ORDE VAN GENEESHEREN} 

ARREST ( vertaJinlfJ 

(A.R. nr. 7336) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 november 1984 
door de raad van beroep, met het 
Frans als voertaal, van de Orde van 
Geneesheren gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 6, 2°, en 13 van het koninklijk be
sluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der Geneesheren, 
en ook uit de miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde en de schending van de artike-

len 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wet
hoek waarin dat beginsel is vastgelegd, 

doordat de bestreden beslissing, die 
uitspraak moest doen over de aan eiser 
ten laste gelegde feiten om te Luik, se
dert 21 juni 1983, datum waarop de be
slissing van 17 mei 1983 van de raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren ge
zag van gewijsde had verkregen, tot de 
datum van de kennisgeving van de dag
vaarding voor de provinciale raad van de 
Orde van Geneesheren, de vermeldingen 
(( rehabilitation orale - implantologie )) 
te hebben behouden op de plaat die is 
aangebracht op de gevel van het gebouw 
waar hij zijn beroep uitoefent, niettegen
staande de genoemde beslissing en de 
dwingende aanmaning van 13 september 
1983 van het bureau van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren, en 
na voor recht te hebben gezegd « dat, 
aangezien de wet een afzonderlijk or
gaan heeft ingesteld dat, na een tegen
sprekelijk debat en met eerbiediging van 
het recht van verdediging in een met re
denen omklede en voor beroep vatbare 
beslissing, uitspraak moet doen, daaruit 
moet worden afgeleid dat de jurisdictio
nele uitspraken van dat orgaan gezag 
van gewijsde hebben binnen de perken 
van de door de wetgever aan die juris
dictie toegewezen bevoegdheid », en na 
in feite te hebben vastgesteld dat tegen 
de beslissing van 17 mei 1983 van de 
raad van beroep geen cassatieberoep 
was ingesteld en dat eiser die beslissing 
nooit had uitgevoerd, de beroepen beslis
sing bevestigt in zoverre zij zegt dat de 
aan eiser ten laste gelegde feiten bewe
zen zijn, de beslissing voor het overige 
vernietigt en hem, met wijziging van die 
beslissing, een schorsing oplegt van vijf
tien dagen in het recht de geneeskunde 
uit te oefenen, op grand « dat derhalve is 
aangetoond dat (eiser) de verboden ver
meldingen " rehabilitation orale " en 
" implantologie " heeft behouden op de 
plaat die is aangebracht op de gevel van 
het gebouw waar hij zijn beroep uitoe
fent; dat de telastlegging in die omstan
digheden bewezen blijft aangezien de 
provinciale raad de beslissing ten grande 
van de raad van beroep hoe dan ook niet 
mocht wijzigen; dat (eiser) te allen prijze 
de " implantologie " wil erkend zien als 
een specialiteit, terwijl zij slechts een 
tandheelkundige techniek is, en daarom 
weigert zich bij de uitspraak neer te leg
gen; dat uit die halsstarrigheid duidelijk ------------------1 blijkt dat eiser de regels van de plichten

(1) Zie Cass., 13 okt. 1969 (A.C., 1970, 156) en 
de noten 3, 4, 5, 10 april 1979 (ibid., 1978-79, 
949). 

leer naast zich legt wanneer zij niet 
stroken met zijn opvattingen of zijn 
belangen », 
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terwijl, eerste onderdeel, de beslissing 
van 17 mei 1983 van de raad van beroep, 
met het Frans als voertaal, van de Orde 
van Geneesheren, die de beslissing van 
24 juni 1982 van de raad van de Orde 
van Geneesheren van de provincie Luik 
bevestigt, die zonder enig tegenspreke
lijk debat is genomen, en luidens welke 
« het verzoek dat aan (eiser) is gericht 
om de vermeldingen (" rehabilitation ora
le - implantation") te verwijderen van 
zijn plaat, hem zal worden bevestigd », 
geen jurisdictionele handeling is, maar 
een handeling die, wanneer het alge
meen belang zulks vereist, door wijzi
ging of opheffing kan worden ingetrok
ken en waarvan de gegrondheid door de 
bestemmeling op ieder ogenblik kan 
worden betwist, zelfs wanneer de rechts
middelen zijn uitgeput of niet meer 
openstaan; daaruit volgt dat een derge
lijke beslissing geen gezag van gewijsde 
heeft; de bestreden beslissing derhalve 
niet zonder miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde en van de artikelen 23 tot 27 
van het Gerechtelijk Wetboek waarin dat 
beginsel is vastgelegd, kon overwegen 
dat de telastlegging bewezen bleef op 
grand dat die beslissing zich opdrong zo
wel aan de provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren, die haar niet kan wij
zigen, als aan eiser, die zich erbij moet 
neerleggen; de raad van beroep, met het 
Frans als voertaal, van de Orde van Ge
neesheren, nu zij niet vaststelt dat eiser 
op een andere wijze is tekort gekomen 
aan de regels van de geneeskundige 
plichtenleer en aan de eer, de beschei
denheid en de waardigheid van het me
disch beroep, niet bevoegd was om eiser 
een schorsing op te leggen in het recht 
de geneeskunde uit te oefenen (schen
ding van artikel 6, 2°, van het in het mid
del aangewezen koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1979, dat ingevolge arti
kel 13 van hetzelfde koninklijk besluit in 
hager beroep van toepassing is); 

tweede onderdeel, eiser in zijn ver,
zoekschrift van hager beroep en in zijn 
regelmatig voor de appelrechter neerge
legde conclusie, op omstandige wijze be
toogde dat hij zowel geneesheer als tand
arts was, dat de gewraakte vermeldingen 
op zijn plaat betrekking hadden op de 
tandheelkunde, dat een beoordeling van 
zijn bekwaamheid op het gebied van de 
implantologie en van het speciaal karak
ter van zijn behandeling niet tot de 
bevoegdheid van de Orde van Geneeshe
ren behoorde; de bestreden beslissing 
door, om te oordelen of eiser de regels 
van de plichtenleer heeft overtreden, te 

steunen op de overweging dat implanto
logie geen specialiteit is maar een tand
heelkundige techniek, niet antwoordt op 
het verweermiddel dat hieruit is afgeleid 
dat de Orde van Geneesheren niet be
voegd was om te oordelen of die discipli
ne een specialiteit was; zij derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat de beslissing 
van 17 mei 1983 van de raad van be
roep van de Orde van Geneesheren 
is genomen door een onafhankelijk, 
bij de wet ingesteld orgaan, dat na 
een contradictoir debat en met eer
biediging van het recht van verdedi
ging, in een met redenen omklede 
en voor beroep vatbare beslissing 
moet uitspraak doen; 

Dat de bestreden beslissing uit 
die vaststellingen wettig afleidt dat 
de jurisdictionele uitspraken van 
dat orgaan gezag van gewijsde heb
ben binnen de perken van de door 
de wetgever aan de jurisdictie toege
wezen bevoegdheid; 

Overwegende dat de beslissing 
van de provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren, zelfs in de onder
stelling dat zij de bovenvermelde 
aanspraken niet heeft beantwoord, 
in hoger beroep door een orgaan 
met volle rechtsmacht is bevestigd; 

Dat de bestreden beslissing, door 
te stellen dat de beslissing van de 
raad van beroep gezag van gewijsde 
heeft, geen van de in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, nu zij wettig heeft beslist 
dat de beslissing van de raad van 
beroep gezag van gewijsde heeft, ei
sers in het middel overgenomen 
conclusie niet meer hoefde te beant
woorden; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

20 maart 1986 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Mahillon, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Draps en De Bruyn. 

Nr. 458 

1 c KAMER - 21 maart 1986 

1° GEMEENSCHAP, GEWEST - VER
BINTENISSEN DOOR DE BELGISCHE STAAT 
AANGEGAAN - GEVALLEN WAARIN DE GE
MEENSCHAPPEN VOOR DIE VERBINTENISSEN 
INSTAAN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - BIJ TE VOE
GEN STUKKEN - VOORZIENING TEGEN DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP ALS RECHTSOPVOL
GER VAN DE BELGISCHE STAAT - ONTVAN
KELIJKHEID VAN DE VOORZIENING - VOOR
WAARDE. 

3° CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN 

NIET. ONTVANKELIJK WEGENS ONDUIDELIJK
HEID. 

4° JEUGDBESCHERMING -WET VAN 8 
APRIL 1965, ARTIKEL 55 - DRAAGWIJDTE. 

5° JEUGDBESCHERMING -WET VAN 8 
APRIL 1965, ARTIKEL 80 - DRAAGWIJDTE. 

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - FOUT - ABSTRACT 

CRITERIUM - BEGRIP. 

1" De Vlaamse Gemeenschap staat ai
leen in voor de fasten door de Belgi
sche Staat aangegaan, uitsluitend wan
neer die fasten voortvloeien uit verbin

aangegaan ingevolge beraadslagingen 
van de ministeriiHe comites voor de 
Nederlandse Gemeenschap. 

2" Een voorziening in cassatie ingesteld 
tegen de Vlaamse Gemeenschap als 
rechtsopvolger van de Belgische Staat 
is, voor de fasten die de Staat heeft 
aangegaan en die voortvloeien uit ver
bintenissen die vanaf 1 jan. 1980, in de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 
11" tot 17°, en in artikel 5 van de bij
zondere wet tot hervorming van de in
stellingen van 8 augustus 1980, zijn 
aangegaan, slechts ontvankelijk wan
neer uit de stukken waarop het Hof 
van Cassatie vermag acht te slaan, 
blijkt dat die verbintenissen zijn aan
gegaan ingevolge beraadslagingen van 
de ministeriele comites voor de Neder
landse Gemeenschap. 

3° Niet ontvankelijk wegens onduidelijk
heid is het cassatiemiddel dat niet pre
ciseert waarin de aangevoerde schen
ding van de wetsbepaling zou bestaan 
(1). 

4" Art. 55 van de wet van 8 april 1965 
doelt op de stukken die betrekking 
hebben op de persoonlijkheid van de 
minderjarige en het milieu waarin hij 
Jeeft; die wetsbepaling verbiedt niet 
dat de loutere identiteit van een min
derjarige in de stukken van een 
rechtsgeding wordt vermeld (2). 

5° Art. 80 van de wet van 8 april 1965, 
dat verbod Jegt op publikatie en ver
spreiding van teksten betreffende min
derjarigen die het voorwerp van een 
maatregel zijn geweest, belet de rech
ter niet melding te maken van een 
stuk waarin de naam van een minder
jarige voorkomt (3). 

6" De beslissing die bij de beoordeling 
van de fout een omschrijving geeft van 
de verplichtingen van een bepaalde ca
tegorie personen, neemt aldus het ab
stract criterium van de goede huisva
der in aanmerking. 

tenissen die vanaf 1 januari 1980, in de 1-----------------
aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 
11" tot 17", en in artikel 5 van de bij-' 
zondere wet tot hervorming van de in
stellingen van 8 flUgustus 1980, zijn 

(1) Cass., 12 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 274). 

(2) en (3) In Novelles, Protection de la Jeu
nesse, nrs. 1417 en 1418. 
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(VAN ROMPA T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
JUSTITIE, VLAAMSE GEMEENSCHAP) 

ARREST 

(A.R. nr. 4644) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1984 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door verweer
ster opgeworpen in haar op 28 november 
1984 ter griffie neergelegde memorie van 
antwoord, voor zover de voorziening voor 
zoveel als nodig tegen haar is gericht en 
hieruit afgeleid dat de Vlaamse Gemeen
schap ten deze de rechtsopvolgster van 
de Belgische Staat niet is, en over de 
grond van niet-ontvankelijkheid van die 
memorie van antwoord door eiser opge
worpen in zijn memorie van wederant
woord en hieruit afgeleid dat verweer
ster op 19 november 1984 een eerste 
memorie van antwoord samen met ver
weerder ter griffie had neergelegd, me
marie waarin geen grond van niet-ont
vankelijkheid werd opgeworpen : 

Overwegende dat verweerster bij 
een op 12 december 1984 neergeleg
de akte afstand heeft gedaan van 
haar eerste memorie van antwoord; 

Dat haar tweede memorie van 
antwoord derhalve ontvankelijk is; 

Overwegende dat, volgens artikel 
1, derde lid, van de wet van 5 maart 
1984 betreffende de saldi en de las
ten van het verleden van de Ge
meenschappen en de Gewesten en 
de nationale sectoren, de Vlaamse 
Gemeenschap aileen gehoud.en is tot 
de lasten die voortvloeien uit beslis• 
singen of verbintenissen die, vanaf 1 
januari 1980, in de aangelegenheden 
bedoeld in artikel 4, llo tot 17°, en in 
artikel 5 van de bijzondere wet tot 
hervorming der instellingen van 8 
augustus 1980 zijn genomen of aan
gegaan ingevolge beraadslagingen 
van de ministeriele comites voor de 
Nederlandse Gemeenschap, inge
steld door de wet van 5 juli 1979, ge
coordineerd bij het koninklijk be
sluit van 20 juli 1979 en gewijzigd 

bij de gewone wet tot hervorming 
der instellingen van 9 augustus 1980; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat een dergelijke 
beraadslaging zou hebben plaatsge
grepen, ingevolge welke een ten las
te van- de Belgische Staat bestaande 
verbintenis thans krachtens artikel 
1, derde lid, van de wet van 5 maart 
1984 op de Vlaamse Gemeenschap 
zou zijn overgegaan; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 55, 77 en 80 van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescher
ming, gewijzigd bij de wet van 9 april 
1980, 

doordat het arrest de door eiser inge
stelde vordering tegen verweerder tot be
taling ener schadevergoeding van 62.034 
frank ongegrond verklaart om de rede
nen : dat de vordering van eiser voor de 
eerste rechter en de feiten aan de basis 
van het geschil in het beroepen vonnis 
juist werden toegelicht, zodat het hof 
van beroep desaangaande naar de uit
eenzetting van de eerste rechter ver
wijst; ( ... ) dat het ontvluchtingsverslag 
door verweerder voor de eerste maal in 
beroep voorgelegd, als dienstig wordt 
weerhouden omdat voornoemd verslag 
de verklaring van de begeleider bevat en 
enkel de feitelijke omstandigheden van 
de ontsnapping toelicht; ( ... ) dat het ont
vluchtingsverslag aantoont dat, zelfs 
wanneer de begeleider een ontvluchting 
vreesde, de minderjarige toch nog ge
bruik kon maken van enkele gunstige 
omstandigheden - die zich in talloze 
vormen konden herhalen - om zijn be
geleider te verschalken, 

terwijl, eerste onderdeel, nu de min
derjarige op het ogenblik van de feiten 
toevertrouwd was aan het Rijksobserva
tiecentrum te Mol ingevolge de wetge
ving op de jeugdbescherming, het ont
snappingsverslag betreffende de minder
jarige ten onrechte gebruikt werd in een 
burgerlijke publieke procedure en alzo 
bekendgemaakt werd, dat immers door 
dit verslag, ook al bevat het de verkla
ring van de begeleider en enkel de feite
lijke omstandigheden van de ontsnap
ping toelicht, de identiteit van de min
derjarige, die toevertrouwd is aan het 
Rijksobservatiecentrum, bekendgemaakt 
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wordt, zodat de publikatie en versprei
ding op welke manier ook verboden is; 
het bestreden arrest derhalve ten on
rechte op dit ontsnappingsverslag ge
steund is (schending van de artikelen 55, 
77 en 80 van de wet van 8 april 1965); 

tweede onderdeel, het arrest, ener
zijds, verwijst naar het feitenrelaas van 
de eerste rechter en dit beaamt; de eer
ste rechter in dit feitenrelaas gesteld had 
dat de opvoeder in verband met de ont
vluchting niet werd gehoord en verweer
der naliet enig administratief rapport 
voor te brengen en het bleek dat de min
derjarige ontvluchtte op een ogenblik dat 
de begeleider reisbiljetten ging kopen 
aan het loket in het station te Mechelen, 
en, anderzijds, het arrest de verklaring 
van de begeleider uit het ontvluchtings
verslag, neergelegd in hager beroep, en 
dat de feitelijke omstandigheden der ont
vluchting toelicht, ook weerhoudt en 
eruit afleidt dat de minderjarige gebruik 
gemaakt heeft van enkele gunstige om
standigheden om te ontvluchten; het 
tegenstrijdig, duister en dubbelzinnig is 
het feitenrelaas van de eerste rechter, 
die geen kennis had van het ontvluch
tingsverslag, volledig goed te keuren en 
zich tevens te steunen op andere feiten, 
weerhouden uit het ontvluchtingsverslag, 
dat het daarbij in die omstandigheden 
onmogelijk is uit te komen op welke fei
ten de bestreden beslissing gesteund is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet preciseert waarin de aangevoer
de schending van het beroepsge
heim, dat door artikel 70 van de wet 
van 8 april 1965 is voorgeschreven, 
zou bestaan; 

Dat het onderdeel desaangaande 
wegens onduidelijkheid niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende, enerzijds, dat arti
kel 55 van bedoelde wet de stukken 
beoogt die betrekking hebben op de 
persoonlijkheid van de minderjarige 
en het milieu waarin hij leeft; dat 
die wetsbepaling niet verbiedt dat 
de loutere identiteit van de minder
jarige in een rechtsgeding wordt 
vermeld; 

Dat, anderzijds, artikel 80 van de
zelfde wet een verbod oplegt op pu
blikatie en verspreiding van teksten 

betreffende minderjarigen die het 
voorwerp van een maatregel zijn ge
weest; dat dit verbod de rechter niet 
belet melding te maken van een 
stuk waarin de naam van een min
derjarige voorkomt; 

Overwegende dat het arrest, in zo
verre het gewag maakt van een ont
vluchtingsverslag over de minderja
rige, van wie enkel de naam wordt 
vermeld, noch artikel 55 noch arti
kel 80 van de Jeugdbeschermings
wet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de vordering van eiser en 
de feiten aan de basis van het ge
schil in het beroepen vonnis juist 
werden toegelicht en desaangaande 
naar de uiteenzetting van de eerste 
rechter verwijst; 

Dat het vonnis nochans releveert 
dat de opvoeder in verband met de 
ontvluchting van de minderjarige 
niet werd gehoord en verweerder 
nalaat enig administratief rapport in 
verband met de feiten voor te leg
gen; 

Overwegende dat het arrest, in zo
verre het rekening houdt met het 
verslag van de begeleider van de 
minderjarige, dat in eerste aanleg 
niet werd overgelegd, enkel een na
dere omschrijving geeft van de fei
ten welke voor de eerste rechter 
werden aangevoerd, zonder dat er 
sprake is van de in het onderdeel 
beweerde tegenstrijdigheid, duister
heid of dubbelzinnigheid; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

doordat het arrest de door eiser inge
stelde vordering tegen verweerder tot be
taling ener schadevergoeding van 62.034 
frank ongegrond verklaart om de rede
nen: dat de begeleider de minderjarige 
vergezelde van het Rijksopvoedingsge
sticht te Mol naar zijn moeder die in het 



Nr. 458 HOF VAN CASSATIE 1007 

ziekenhuis te Mechelen verbleef, dat de
ze begeleiding niet enkel ten informatie
ve titel gebeurde doch om gedurende de 
heen- en terugreis op de minderjarige 
toezicht uit te oefenen en hem te bewa
ken; dat deze bewakingsplicht in concre
to moet worden beoordeeld; dat de bege
leider niet over de nodige middelen 
beschikte om tijdens deze begeleidings
opdracht een ontvluchting te verhinde
ren; dat, bij afwezigheid van dwangmid
delen, een grote en voortdurende waak
zaamheid is vereist om, binnen de moge
lijkheden, elke ontsnapping te beletten; 
dat, bij afwezigheid van fysieke dwang
middelen tijdens de reis en in een 
systeem waarin een minimale medewer
king van de betrokkene wordt uitgelokt, 
de begeleiding mede op goed vertrou
wen, berust; dat niet bewezen is dat het 
beroep op goed vertrouwen voor het 
kleinst mogelijke deel, een fout zou zijn 
in de conceptie of uitvoering van de be
geleiding; dat het ontvluchtingsverslag 
aantoont dat, zelfs wanneer de begelei
der een ontvluchting vreesde, de minder
jarige toch nog gebruik kon maken van 
een samenloop van enkele gunstige om
standigheden - die zich in talloze vor
men konden herhalen - om zijn begelei
der te verschalken; dat ten overvloede, 
de schade, zoals die in concreto bestaat, 
eveneens kon ontstaan zonder toedoen 
van verweerder; dat de door de minder
jarige voltrokken ontvluchting, diefstal 
en beschadiging geen tussenliggende 
schakels zijn in een ononderbroken ket
ting tussen de ontvluchting en de scha
de, doch autonome beslissingen van de 
minderjarige die het noodzakelijk oorza
kelijk verband verbreken tussen de ont
vluchting en de schade; dat bij afwezig
heid van fout en van oorzakelijk verband 
de eis als ongegrond wordt afgewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, de fout in de 
bewakingsplicht van de begeleider over 
de minderjarige, die hij diende te bewa
ken tijdens de verplaatsing van Mol naar 
Mechelen, niet « in concreto » maar « in 
abstracto >> moet beoordeeld worden; in
derdaad, de aquiliaanse fout beoordeeld 
wordt volgens het criterium van de nor
maal zorgvuldige en voorzichtige huisva
der, geplaatst in dezelfde omstandighe
den; door geen gebruik te maken van het 
wettelijk criterium, de bestreden beslis
sing niet wettelijk verantwoord is 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het onmogelijk is 
uit te maken of het arrest, door te beslis
sen dat de bewakingsplicht « in concre-

to >> moet worden beoordeeld, daardoor 
bedoelt dat de feitelijke omstandigheden, 
de gedragingen van de bewaker, in het 
.bepaald geval, concreet moesten beoor
deeld worden, of dat, om de verantwoor
delijkheid van de bewaker te beoordelen, 
er ter zake geen gebruik moest gemaakt 
worden van de beoordeling « in abstrac
to >>, namelijk de vergelijking met het 
criterium van de goede huisvader; zodat 
deze motieven dubbelzinnig en duister 
zijn (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, het feit dat de min
derjarige zonder veel moeite aan zijn be
geleider in het station te Mechelen kon 
ontsnappen, terwijl deze begeleider bezig 
was twee treinticketten te kopen, een 
fout uitmaakt in hoofde van de begelei
der; immers de begeleider de gedragin
gen van de minderj arige kende en ter 
plaatse gewaar werd dat hij iets zinnens 
was; de begeleider er beter aan gedaan 
had de minderjarige bij de aankoop der 
kaartjes te betrekken, zodat hij op de 
jongen efficienter toezicht had kunnen 
uitoefenen en hij in aile geval in deze 
omstandigheden had moeten optreden 
om de minderj arige het vluchten te be
letten; deze gedragingen van de begelei
der door zijn passiviteit een fout uitma
ken en de theoretische beschouwingen 
van het arrest betreffende gebrek aan 
fysieke dwang en goed vertrouwen 
daaraan geen afbreuk doen (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, nu eiser in zijn aan
vullende appelconclusie staande hield 
dat de begleider, juist v66r de ontvluch
ting, had opgemerkt dat de minderjarige 
iets zinnens was, het geweten was dat de 
minderjarige een aandrang had om in 
auto's in te breken en er mee weg te rij
den (zie aanvullende appelconclusie van 
eiser, biz. 1, sub nr. 1, en 2, sub nr. 3), en 
de diefstal van de wagen onmiddellijk na 
de ontvluchting gebeurde en de minder
jarige met de wagen verder vluchtte, het 
arrest ten onrechte beslist dat de diefstal 
geen noodzakelijk gevolg was van de 
ontvluchting daar hij het resultaat was 
van een autonome beslissing van de min
derjarige; echter het oorzakelijkheidsver
band ter zake niet verbroken wordt door 
de beslissing van de minderjarige de wa
gen te stelen die deel uitmaakt van de 
gehele ontsnapping met de diefstal van 
een wagen als voorzienbaar feit; er dus 
een noodzakelijk verband bestaat tussen 
de fout van de begeleider en de diefstal 
van de wagen (schending van de artike-
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len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt : dat de begeleider, als opvoe
der verbonden aan een rijksopvoe
dingsgesticht, een opvoedings- en 
bewakingsopdracht vervult in het 
kader van de wetgeving inzake de 
jeugdbescherming, dat, bij afwezig
heid van fysieke dwangmiddelen, 
een grote en voortdurende waak
zaamheid is vereist om, binnen de 
mogelijkheden, elke ontsnapping te 
beletten, en dat, bij afwezigheid van 
dergelijke dwangmiddelen, tijdens 
de reis en in een systeem waarin 
een minimum aan medewerking van 
de betrokkene is vereist, de begelei
ding mede op goed vertrouwen be
rust; 

Dat het arrest, nu het een om
schrijving geeft van de verplichtin
gen van een begeleider, het abstrac
te foutcriterium in aanmerking 
neemt; dat het vervolgens dit crite
rium aan de concrete omstandighe
den toetst; 

Dat het onderdeel, dat op een on
juiste lezing van het arrest berust, 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat 
het arrest niet oordeelt dat ter zake 
geen gebruik moest worden ge
maakt van het criterium van de goe
de huisvader en aldus noch dubbel
zinnig noch duister is; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderzoek 

van dat onderdeel het Hof zou ver
plichten tot de toetsing van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het onderdeel derhalve niet 
ontvankelijk is; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu geen fout 

van de begeleider in aanmerking 
wordt genomen, de vraag naar het 

oorzakelijk verband geen belang 
meer heeft en het onderdeel niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verleent akte 
aan verweerster van de afstand van 
haar eerste memorie van antwoord; 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
verweerster in de helft van de kos
ten van de memorie van antwoord 
die verweerster samen met verweer
der heeft neergelegd; veroordeelt 
eiser in de overige kosten. 

21 maart 1986 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal 
- Advocaten : mrs. Houtekier, Biitzler 
en Nelissen Grade. 
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1' KAMER - 21 maart 1986 

GENEESKUNDE - O~DE VAN GENEESHE
REN -TUCHTPROCEDURE- STRAFRECHTER 
BIJ WIE DE STRAFVORDERING AANHANGIG IS 
- GEEN SCHORSING VAN DE TUCHTVORDE
RING. 

De overheid voor welke een geneesheer 
tuchtrechtelijk wordt vervolgd, behoeft 
haar beslissing niet op te schorten tot 
na de uitspraak van de strafrechter bij 
wie de strafvordering aanhangig is (1). 

(1) Zie W. VAN HAUWAERT, « Interferences des 
actions publique et disciplinaire », in Rev. dr. 
pen., 1970-1971, biz. 489-490; J. D'HAENENS, Bel
gisch Procesrecht, 1980, hoek I, dl. I, biz. 81-82; 
H. BEKAERT, « Le criminel tient aussi le disci
plinaire en etat >>, in Journ. des. trib., 1982, 
biz. 473 tot 479. 

Zie Cass., 13 feb. 1978 (A.C., 1978, 701); 19 
okt. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 127) en 14 juni 
1985, A.R. nr. 4715 (ibid., 1984-85, nr. 629) : in 
zodanig geval wordt de burgerlijke rechtsvor
dering, overeenkosmtig art. 4 wet van 17 april 
1878, geschorst zolang niet definitief is bes!ist 
op de ingestelde strafvordering. 



Nr. 459 HOF VAN CASSATIE 1009 

(DAENEN T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4720) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 24 september 1984 
gewezen door de raad van de beroep 
van de Orde van Geneesheren, met 
het Nederlands als voertaal; 

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

de schending van artikel 30 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 betreffende de Orde der Ge
neesheren, van het algemeen rechtsbe
ginsel luidens hetwelk de uitspraken van 
de strafrechter gezag van gewijsde heb
ben op disciplinair gebied, zodat de disci
plinaire instanties moeten vermijden dat 
tegenstrijdigheid zou ontstaan tussen 
hun beslissingen en die van de straf
rechtsmachten, en van het algemeen 
rechtsbeginsel luidens hetwelk wie disci
plinair wordt vervolgd de plicht heeft 
blijk te geven van oprechtheid ten aan
zien van de disciplinaire instanties, 

doordat de bestreden beslissing het 
middel verwerpt waardoor eiser liet 
gelden dat betreffende bepaalde feiten 
de ten deze optredende disciplinaire in
stanties hun uitspraak dienden uit te 
stellen tot na de uitspraak van de straf
rechter, en dat zulks ten deze gold, ten 
eerste, voor de feiten daterend van 1975, 
waarvoor het Hof van Beroep te Antwer
pen, rechtdoende in correctionele zaken, 
in zijn arrest van 3 april 1981 op strafge
bied nog niet definitief uitspraak had ge
daan, doch bevolen had dat een prejudi
cieel advies aan de Orde van Geneeshe
ren gevraagd zou worden, welk advies 
eiser bij brief van 29 april 1981 had ge
vraagd, en aan welke brief de provin
ciale raad nog geen gevolg had gegeven, 
ten tweede, voor de feiten daterend van 
1971 en 1972, welke door het Hof van Be
roep te Antwerpen op strafgebied ver
jaard werden verklaard, maar waarom
trent de vorderingen van de burgerlijke 
partijen nog altijd bij gezegd hof han
gend waren, en ten derde, voor de feiten 
van beweerde overconsumptie daterend 
van na 1975, welke van dezelfde aard 
waren als die waarvoor eiser nog altijd 
door het Hof van Beroep te Antwerpen, 
rechtdoende in correctionele zaken, be
oordeeld moest worden - en doordat de 
bestreden beslissing stoelt op de be-

schouwing dat de regel luidens dewelke 
het disciplinaire door het strafrechter
lijke wordt geschorst, geen steun vindt 
in de vigerende wetgeving, en namelijk 
niet in het door eiser ingeroepen artikel 
29 van het Wetboek van Strafvordering, 
dat gezegd artikel 29 onverenigbaar was 
met het disciplinair beginsel luidens het
welk de geneesheer, die ondervraagd 
wordt door het bureau of door de raad, 
ertoe gehouden is de waarheid te spre
ken, ook wanneer zulks in zijn nadeel is, 
terwijl in strafrecht de beklaagde het 
recht heeft te zwijgen en zelfs te ontken
nen, en dat artikel 30 van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 van 
de bepaling van aritkel 29 van het Wet
hoek van Strafvordering afweek, waar 
het voorschrijft dat de !eden van de ra
den van de Orde van Geneesheren door 
het beroepsgeheim gehouden zijn in aile 
zaken waarvan zij kennis hebben gekre
gen bij of ter gelegenheid van het uitoe
fenen van hun ambt, 

terwijl, nu uit het eerste hager inge
roepen algemeen rechtsbeginsel volgt dat, 
wanneer bepaalde aan de disciplinaire 
instanties onderworpen feiten reeds door 
het openbaar ministerie of door derden 
aan de strafrechter werden onderwor
pen, of wanneer bepaalde aan de discipli
naire instanties onderworpen feiten van 
dezelfde aard zijn als andere door de be
trokken geneesheer verrichte en zoals 
gezegd reeds aan de strafrechter onder
worpen feiten, de disciplinaire instanties 
hun uitspraak dienen uit te stellen tot na 
de uitspraak van de strafrechter - en 
nu het eerste hager ingeroepen alge
meen rechtsbeginsel en de daaruit voort
vloeiende gevolgtrekkingen noch tegen
gesproken noch verijdeld worden door de 
bepalingen van artikel 30 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 of door het tweede hager inge
roepen algemeen rechtsbeginsel - hier
uit volgt dat de bestreden beslissing, 
door te oordelen en te beschouwen zoals 
hager gezegd, enerzijds het eerste hager 
ingeroepen algemeen rechtsbeginsel 
schendt, en anderzijds een verkeerde 
toepassing doet van artikel 30 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 en van het tweede hager inge
roepen algemeen rechtsbeginsel : 

Overwegende dat artikel 417 van 
het Gerechtelijk W etboek bepaalt 
dat de tuchtvordering los staat van 
de strafvordering en van de burger
lijke vordering; 
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Overwegende dat de tuchtover
heid, weliswaar, gebonden is door 
hetgeen de strafrechter zeker en 
noodzakelijk heeft beslist; 

Dat hieruit echter niet volgt dat 
de tuchtoverheid verplicht is haar 
uitspraak uit te stellen tot na de uit
spraak van de strafrechter; 

Dat derhalve de raad van beroep, 
door uitspraak te doen zonder de be
slissing van de strafrechter af te 
wachten, noch artikel 30 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967, noch het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het gezag 
van gewijsde in strafzaken schendt; 

Overwegende dat de in het middel 
ingeroepen plicht van oprechtheid 
tegenover de disciplinaire overheid 
geen algemeen rechtsbeginsel is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 maart 1986 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Bayart en De Bruyn. 

Nr. 460 

1 • KAMER - 21 maart 1986 

1° VORDERING IN RECHTE - BURGER

LJJKE ZAKEN - WIJZIGING VAN DE VORDE
RING - BEGRIP. 

2° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA
KEN - WJJZIGING VAN DE VORDERING -
AMBTSHALVE WIJZIGING VAN DE OORSPRON
KELIJKE VORDERING DOOR DE RECHTER -
ONWETTIGE WIJZIGING. 

1" en 2" Wegens miskenning van het op 
het burgerlijk geding toepasselijke be
ginsel van de autonomie der proces
partijen is niet wettig de beslissing 
van de rechter die de oorspronkelijke 
vordering ambtshalve wijzigt, door een 
op verbreking van het evenwicht tus
sen naburige eigendommen gegronde 
vordering te vervangen door een ande
re vordering, die is gegrond op het ge
brek van de zaak die men onder zijn 
bewaring heeft (1). 

(BLANQUART T. STRUYF, PRECKLER) 

ARREST 

(A.R. nr. 4878) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1984 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
702, 807, 1138, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, van het algemeen rechtsbegin
sel van de eerbiediging van de rechten 
van de verdediging en van het algemeen 
rechtsbeginsel - het beschikkingsbegin
sel -, krachtens hetwelk de partijen de 
grenzen van het burgerlijk geschil bepa
len, 

doordat het hof van beroep oordeelt 
dat artikel 544 van het Burgerlijk Wet
hoek ter zake niet kon worden toegepast, 
maar niettemin de oorspronkelijke vor
dering, met toepassing van artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
gegrond verklaart, op grond van de over
wegingen: « ... dat appellante (eiseres) 
de door de eerste rechter aanvaarde 
rechtspraak van deze vordering aan
vecht, namelijk de rechtsgrond van arti
kel 544 van het Burgerlijk Wetboek we
gens het verbreken van het evenwicht 
tussen naburige eigendommen en het 
overschrijden van de normale lasten van 
de nabuurschap; ... dat appellante (eise
res) eveneens de rechtsgrond van artikel 
1384, alinea 1, van het Burgerlijk Wet-

(1) Zie Cass., 20 maart 1980 (A. C., 1979-80, 
nr. 458) met cone!. proc.-gen. Krings, toen eer
ste adv.-gen.; « Het ambt van de rechter bij de 
leiding van het rechtsgeding ''• plecht. ope
ningsrede van proc.-gen. Krings, voor het Hof, 
van 1 sept. 1983, nrs. 13 en 16. 
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boek verwerpt omdat geen gebrek bewe
zen werd en de oorzaak van de brand 
onbekend gebleven is; overwegende dat 
inderdaad de oorzaak van de brand niet 
aangeduid wordt in de strafbundel (noti
tienummer 54.433/79 van het parket te 
Antwerpen), en dat geen deskundigenon
derzoek gevraagd of bevolen werd naar 
deze oorzaak; dat niettemin vaststaat dat 
de brand ontstaan is in het huis, derhal
ve uit oorzaak van iets wat zich daarin 
bevond, zoals de elektriciteitsleiding -
wat mogelijk is volgens de veronderstel
ling weergegeven in de verklaring van 
de eigenaar, wijlen de heer Huys (" aan 
de compteur ") - wat materieel mogelijk 
was, door het laten branden van accumu
latieverwarming toen niemand aanwezig 
was, - wat mogelijk in verband kan 
staan met het uitvallen van twee hoofd
verzekeringen in de waning Lamber
montstraat 12, onmiddellijk naast de 
plaats van de brand vastgesteld bij het 
begin van de brand; dat bij uitsluiting 
van alle andere mogelijkheden deze ver
onderstelling moet aanvaard worden; dat 
in ieder geval het voorwerp uit oorzaak 
waarvan de brand ontstaan is in het 
huis, noodzakelijk een gebrek moet heb
ben vertoond; dat gelijk welke zaak of 
voorwerp dat brand doet ontstaan door 
zelfontbranding of overhitting noodzake
lijk gebrekkig is - waarvoor de aan
sprakelijkheid ook nog verbonden is aan 
de bewaring vanuit het vermoeden dat 
een normale bewaring voldoende is om 
een gebrek tijdig te kennen; overwegen
de dat de bewaarder van de zaak, zoals 
de rechtsvoorganger van appellante ( ei
seres) waartegen het vermoeden van ar
tikel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk 
Wetboek wettelijk gesteld werd, dit ver
moeden niet kan omkeren door zich te 
beroepen op het feit dat geen onderzoek 
gedaan werd naar de oorzaak van de 
brand; overwegende dat ter zake de 
rechtsgrond van artikel 544 van het Bur
gerlijk Wetboek waaruit een gelijkaardig 
vermoeden wordt afgeleid, niet kan ver
ward worden met de rechtsgrond van ar
tikel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk 
Wetboek, ter zake toepasselijk, en waar
van partijen, in feite de kenmerken heb
ben ontleed en besproken; overwegende 
dat gei:ntimeerde (verweerster) ten on
rechte stelt dat haar vordering gesteund 
is op het onderscheid tussen de brand 
zelf en de blussingswerken, de schade 
ontstaan zijnde door waterschade inge
volge het optreden van de brandweer; 
dat de waterschade bij brand behoort tot 
dezelfde ramp, als wezenlijk gevolg van 
dezelfde oorzaak inherent aan het impe-

ratief om de schade te doen ophouden of 
beperken, behoudens bewijs van een af
zonderlijke fout die het oorzakelijk ver
band zou onderbreken, hier niet ter spra
ke », 

terwijl, eerste onderdeel, de verweer
ders, zowel in hun conclusies in eerste 
aanleg als in hun conclusies in hager be
roep, uitdrukkelijk hun tegen eiseres in
gestelde vordering hebben laten steunen 
« op artikel 544 van het Burgerlijk Wet
hoek, meer bepaald op de schade dewel
ke is ontstaan door de hinder uit nabuur
schap » (zie bladzijden 3 en 5, § 5, van de 
aanvullende conclusie in hager beroep 
van de verweerders) en eiseres, in haar 
aanvullende conclusie in hager beroep, 
even uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat 
de verweerders « in conclusie stellen hun 
vordering enkel te steunen op artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek » (zie blad
zijde 1 van de aanvullende conclusie in 
hager beroep van eiseres); zodat het hof 
van beroep het algemeen rechtsbeginsel 
schendt dat de eerbiediging van de rech
ten van de verdediging oplegt door, in 
strijd met dit rechtsbeginsel, de vorde
ring van de verweerders, met toepassing 
van artikel 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, ambtshalve gegrond te 
verklaren, hoewel de partijen in hun 
conclusies in hager beroep het tussen 
hen bestaande geschil enkel op artikel 
544 van het Burgerlijk Wetboek lieten 
steunen, zonder de partijen de gelegen
heid te hebben gegeven hun standpunt 
met betrekking tot de ambtshalve toe
passing van artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek kenbaar te rna
ken (schending van het algemeen rechts
beginsel dat de eerbiediging van de rech
ten van de verdediging oplegt; 

tweede onderdeel, overeenkomstig het 
algemeen rechtsbeginsel dat alleen de 
partijen de grenzen van het burgerlijk 
geschil bepalen - het beschikkingsbe
ginsel - uitgedrukt onder meer in arti
kel 1138, z•, van het Gerechtelijk Wet
hoek en, voor zoveel nodig, overeen
komstig die wetsbepaling, het de feiten
rechter niet toekomt een geschil op te 
werpen waarvan het bestaan door het 
akkoord van de partijen werd uitgeslo
ten, zodat het hof van beroep, dat ambts
halve de vordering van de verweerders, 
met toepassing van artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, gegrond 
verklaart, terwijl partijen in hun regel
matig neergelegde conclusies in hager 
beroep inriepen dat die vordering uitslui
tend op artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek was gesteund, namelijk op 
schade ontstaan door de hinder uit na-
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buutschap, in strijd met het algemeen 
rechtsbeginsel dat aileen de partijen de 
grenzen van het burgerlijk geschil bepa
len, uitgedrukt onder meer in artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
en, voor zoveel nodig, in strijd met die 
wetsbepaling, een op artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek steunend 
geschil heeft opgeworpen dat door het 
akkoord van partijen werd uitgesloten 
en aldus meer heeft toegekend dan werd 
gevorderd (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel dat alleen de partijen de 
grenzen van het burgerlijk geschil bepa
len - het beschikkingsbeginsel -, on
der meer uitgedrukt in artikel 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek en, voor 
zoveel nodig, van die wetsbepaling); 

derde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel 
dat alleen de partijen de grenzen van 
het burgerlijk geschil bepalen - het be
schikkingsbeginsel -, uitgedrukt onder 
meer in de artikelen 702 en 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de rechter de door 
de partijen bij conclusies aan de verde
ring gegeven oorzaak niet mag wijzigen, 
zodat het hof van beroep, door uitspraak 
te doen met toepassing van artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
terwijl partijen in hun conclusie in hoger 
beroep uitdrukkelijk inriepen dat de vor
dering uitsluitend op artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek steunde, namelijk op 
schade ontstaan door de hinder uit na
buurschap, in strijd met de artikelen 702 
en 807 van het Gerechtelijk Wetboek en 
met het algemeen rechtsbeginsel dat ai
leen de partijen de grenzen van het bur
gerlijk geschil bepalen, uitgedrukt onder 
meer in de artikelen 702 en 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de door de par
tijen aan de rechtsvordering gegeven 
oorzaakt wijzigt (schending van de arti
kelen 702 en 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel dat aileen partijen de grenzen van 
het burgerlijk geschil bepalen - het be
schikkingsbeginsel -, uitgedrukt onder 
meer in de artikelen 702 en 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

vierde onderdeel, het arrest niet toe
laat te bepalen of het hof van beroep al 
dan niet op de conclusie in hoger beroep 
van de partijen steunt om te beslissen 
dat zij in feite de kenmerken van artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek hebben ontleed en besproken, zodat 
het arrest waarvan de overwegingen 
dubbelzinnig, minstens onnauwkeurig 
zijn, niet regelmatig is gemotiveerd 

(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

vijfde onderdeel, noch eiseres noch de 
verweerders in hun conclusie in hoger 
beroep de kenmerken van artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
hebben ontleed en besproken, vermits de 
verweerders hun rechtsvordering uitslui
tend op artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek lieten steunen en, zoals eiseres, 
enkel de kenmerken van die wetsbepa
ling ontleedden en bespraken, zodat, in 
de mate dat het hof van beroep op de 
conclusie in hoger beroep van partijen 
heeft gesteund, om te beslissen dat par
tijen in feite de kenmerken van artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
boek hebben ontleed en besproken, aan 
die stukken een interpretatie geeft die 
onverenigbaar is met hun inhoud, hun 
zin en hun draagwijdte en derhalve de 
aan die akten toekomende bewijskracht 
schendt (schending van de artikelen 
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

zesde onderdeel, het arrest niet toelaat 
te bepalen of het hof van beroep tot het 
bestaan van een gebrek heeft besloten 
omdat geen andere oorzaak de brand 
kon verklaren, dan wel omdat werd aan
genomen dat zelfontbranding of overver
hitting waarvan werd vastgesteld dat zij 
de enige mogelijke oorzaken van de 
brand waren, noodzakelijk de zaak ge
brekkig maken, die erdoor wordt aange
tast, zodat het arrest, waarvan de over
wegingen dubbelzinnig, minstens on
nauwkeurig zijn, niet regelmatig is ge
motiveerd (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

zevende onderdeel, overeenkomstig ar
tikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, enerzijds, uit het abnormaal 
gedrag van de zaak als dusdanig niet 
wettelijk het bestaan van een gebrek 
van die zaak kan worden afgeleid, ander
zijds, een onderscheid moet worden ge
maakt tussen de gebeurtenis die de scha
de teweegbrengt en het gebrek dat 
eventueel maar niet noodzakelijk de oor
zaak van die gebeurtenis kan zijn, zodat 
het hof van beroep, in de mate dat het 
heeft aangenomen dat zelfontbranding of 
oververhitting, als enige mogelijke oorza
ken van de brand, de door hen aangetas
te zaak noodzakelijk gebrekkig maakten, 
artikel 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek schendt door, enerzijds, als 
dusdanig uit de abnormale gedraging 
van die zaak, gekenmerkt door de over
verhitting en/of de zelfontbranding het 
bewijs van het bestaan van een gebrek 
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af te leiden, anderzijds, door geen onder
scheid te maken tussen de oververhitting 
en/of zelfontbranding, als gebeurtenissen 
die de schade teweegbrachten, en het ge
brek dat eventueel maar niet noodzake
lijk de oorzaak van die oververhitting 
en/of zelfontbranding was (schending 
van artikel 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de verweerders 

in hun oorspronkelijke dagvaarding 
zich ertoe beperkten de feiten uit
een te zetten waarop zij hun verde
ring tot schadevergoeding lieten 
steunen, namelijk de brand die ont
stond in een belendend pand en 
waardoor hun eigendom ernstig be
schadigd werd; 

Dat zij in hun conclusie voor de 
eerste rechter uitdrukkelijk stelden 
dat zij hun vordering lieten steunen 
op artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek en « dat de oorzaak van de 
schade de waterinsijpeling ingevolge 
de blussingswerken is, welke blus
singswerken uitgevoerd werden in 
het be lang van het pand van ( eise
res), zodat ter zake een overlast 
werd veroorzaakt ten nadele van het 
pand van (de verweerders) dewelke 
de normale ongemakken van na
buurschap te hoven ging »; 

Dat het beroepen vonnis op die 
rechtsgrond eiseres veroordeelt tot 
vergoeding van de door de verweer
ders geleden schade; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben beslist « dat ter zake de 
rechtsgrond van artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek ( ... ) niet kan 
verward worden met de rechtsgrond 
van artikel 1384, alinea 1, van het 
Burgerlijk Wetboek, ter zake toepas
selijk, en waarvan partijen, in feite, 
de kenmerken hebben ontleed en 
besproken », niettemin het beroepen 
vonnis bevestigt en die beslissing 
hierop grondt « dat gelijk welke 
zaak of voorwerp dat brand doet 
ontstaan door zelfontbranding of 
oververhitting, noodzakelijk gebrek
kig is, - waarvoor de aansprake
lijkheid ook nog verbonden is aan 
de bewaring vanuit het vermoeden 

dat een normale bewaring voldoen
de is om een gebrek tijdig te ken
nen »; 

Dat het arrest zijn beslissing laat 
steunen op artikel 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

Overwegende dat eiseres in haar 
eerste conclusie onder meer betoog
de dat artikel 1384 van het Burger
lijk Wetboek geen rechtsgrond voor 
de vordering van de verweerders 
kan vormen omdat laatstbedoelden 
niet bewezen dat de schade die zij 
geleden hadden het gevolg was van 
een gebrek van het eigendom van 
eiseres; dat de verweerders daarop 
in hun tweede conclusie antwoord
den dat zij, zoals voor de eerste 
rechter, in hoger beroep duidelijk 
stellen dat zij hun vordering base
ren op artikel 544 van het Burger
lijk Wetboek; dat eiseres in haar 
tweede conclusie daarop inging en 
vaststelde: « dat de (verweerders) in 
conclusies stellen hun vordering en
kel te steunen op artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek »; 

Dat de conclusies van de partijen 
aldus aantonen dat zij het geschil 
hebben willen beperken tot de toe
passing van artikel 544 van het Bur
gerlijk Wetboek op de door de ver
weerders aangevoerde feiten; 

Overwegende dat het arrest, door 
ambtshalve toepassing te doen van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek, het algemeen rechsbeginsel 
betreffende de autonomie van de 
procespartijen - beschikkingsbegin
sel - miskent; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat het Hof, wegens 
de hierna uit te spreken volledige 
cassatie, geen uitspraak hoeft te 
doen over de andere onderdelen van 
het eerste middel en over het twee
de middel; 

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

21 maart 1986 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. De Gryse, Biitzler. 

Nr. 461 

1" KAMER - 21 maart 1986 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN - BESLISSING VAN DE RAAD 
VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN - BESLIS
S!NG ENKEL ONDERTEKEND DOOR DE VOOR
ZITTER EN DOOR DE SECRETARIS - GEEN 
NIETIGHEID. 

2° ADVOCAAT - TUCHT - BESLISSING 
VAN DE ORDE- BESLISSING ENKEL ONDER
TEKEND DOOR DE VOORZITTER EN DOOR DE 
SECRETARIS - GEEN NIETIGHEID. 

1' en 2' Indien vaststaat dat de raad van 
de Orde van Advocaten een beslissing 
heeft gewezen en daarvoor geen een
stemmigheid van de leden van de raad 
was vereist, heeft niet-ondertekening 
van de beslissing door de andere leden 
dan de voorzitter en de secretaris geen 
nietigheid van die beslissing tot gevolg 
(1). (Artt. 447 tot 454, 782, 860 en 862 
Ger.W.) 

(V ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 5011) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 19 juni 1985 door 
de tuchtraad van beroep van de ba-

(1) Zie Cass., 23 maart 1976 (A.C., 1975-76, 
857) en 13 feb. 1986, A.R. F 742 F 
(ibid., 1985-86, nr 384). 

lies van het rechtsgebied van het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 en 782 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing in ant
woord op de door eiser op grand van de 
artikelen 2 en 782 van het Gerechtelijk 
W etboek ingeroepen nietigheid van de 
beroepen beslissing wegens gebrek aan 
ondertekening door alle leden van de 
raad van de Orde die ze uitgesproken 
hadden, oordeelt : « Deze stelling kan 
niet worden bijgetreden. Artikel 782 van 
het Gerechtelijk Wetboek is immers niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid 
en, waar de beslissingen in tuchtzaken 
van de raad van een orde van advocaten 
geen eenparigheid van stemmen vereis
ten, maakt het ondertekenen van de mi
nuut door allen die de beslissing hebben 
genomen geen bestaansvoorwaarde van 
de beslissing uit en vormt de door de 
voorzitter en de secretaris van de raad 
ondertekende minuut het afdoende be
wijs van de beslissing, waarvan het be
staan overigens door (eiser) niet wordt 
betwist », en de bestreden beslissing de 
beroepen beslissing bevestigt, 

terwijl, krachtens artikel 782 van het 
Gerechtelijk Wetboek, overeenkomstig 
artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 
ook toepasselijk in tuchtzaken, de be
slissing van de raad van de Orde van 
Advocaten te Veurne van 14 november 
1984 ondertekend moest worden door al
le leden van de raad die aan de beslis
sing hadden deelgenomen; het niet ver
vullen van deze substantii:He voorwaarde 
de nietigheid meebrengt van de desbe
treffende beslissing; artikel 860 van het 
Gerechtelijk Wetboek dat de nietigver
klaring afhankelijk stelt van het door de 
wet uitdrukkelijk bepalen van de sanctie 
van nietigheid, niet van toepassing is op 
vonnissen (beslissingen van rechtscolle
ges); een vereiste van eenparigheid van 
de leden van het rechtscollege dat de be
slissing heeft getroffen, evenmin een 
voorwaarde is voor de nietigheid op 
grand van artikel 732 van het Gerechte
lijk Wetboek; dat ondertekening door de 
« stafhouder-voorzitter » en de secretaris 
alleen niet toelaat vast te stellen of vol
daan is aan de regel van beslissing bij 
meerderheid van stemmen, zodat de be
streden beslissing, door bij bevestiging 
van de beroepen beslissing, de nietigheid 
waarmede laatstgenoemde op grond van 
de artikelen 2 en 782 van het Gerechte-
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lijk Wetboek behept was, over te nemen 
op grond van vermelde motieven, scherr
ding inhoudt van genoemde wetsbepalin
gen: 

Overwegende dat de beslissing 
van 14 november 1984, die de na
men van de leden van de raad van 
de Orde van Advocaten te Veurne 
vermeldt, ondertekend is door de 
voorzitter en de secretaris; dat der
halve bij authentieke akte bewezen 
is dat die beslissing door de raad 
werd gewezen; dat weliswaar de 
handtekening van de andere leden 
ontbreekt, maar dat daaruit niet 
volgt dat de beslissing nietig is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

21 maart 1986 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 462 

3' KAMER - 24 maart 1986 
VOLTALLIGE ZITTING 

OPENBAAR MINISTERIE - BURGER
LIJKE ZAKEN - ARBEIDSAUDITORAAT - GE
RECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 138, DERDE 
LID - DRAAGWIJDTE. 

Art. 138, derde lid, Ger. W. verleent aan 
het arbeidsauditoraat geen bevoegd
heid om inlichtingen betreffende de 
hoedanigheid van een werknemer te 
vorderen ten einde de door de werkge
ver na te ]even opzeggingstermijn te 
kunnen bepalen (1). 

(1) Zie concl 0 M 

(ANTIGOON N.V. T. SCHOONAERT) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft ge
zegd: 

1. Aan de orde in deze voorziening is 
de vraag naar de draagwijdte en beteke
nis van de bijzondere bevoegdheid die 
artikel 138, derde lid, van het Gerechte
lijk Wetboek verleent aan het openbaar 
ministerie bij de arbeidsgerechten om in
lichtingen in te winnen met het oog op 
de berechting van de sociaalrechtelijke 
geschillen. 

Het gaat hier, naar de bewoordingen 
van deze bepaling, om « betwistingen die 
behoren tot de bevoegdheid van de ar
beidsgerechten ''• dus wat het tweede lid 
van artikel 138 « burgerlijke zaken » 
noemt. De bevoegdheid van het arbeids
auditoraat in strafzaken komt in deze 
voorziening helemaal niet ter sprake. 

Eiseres voert aan dat de betwiste 
bevoegdheid er niet toe strekt particulie
ren te doen onderhoren betreffende fei

' ten die niet van bestuurlijke aard zijn. 
Zij beklaagt er zich weliswaar niet over 
dat het openbaar ministerie van haar bij
zondere bevoegdheid gebruik heeft ge
maakt voor de oplossing van een louter 
privaatrechtelijk geschil inzake arbeids
overeenkomsten, dat ontstaan is naar 
aanleiding van een vordering van een 
werknemer tegen zijn werkgever tot het 
betalen van een opzeggingsvergoeding. 
De vraag in welke geschillen het ar
beidsauditoraat kan optreden met toe
passing van de besproken bepaling, 
houdt nochtans voldoende nauw verband 
met de door het middel opgeworpen 
rechtsvragen om ze samen te onderzoe
ken. 

2. De eerste zin van artikel 138, derde 
lid, luidt : « In alle betwistingen die beho
ren tot de bevoegdheid van de arbeidsge
rechten, kan het openbaar ministerie bij 
de arbeidsgerechten van de bevoegde mi
nister of van de bevoegde openbare in
stellingen of diensten de nodige bestuur
lijke inlichtingen vorderen ». 

Deze tekst lijkt mij alvast op de vol
gende drie punten duidelijk : 

1 o de besproken bevoegdheid van het 
arbeidsauditoraat is niet beperkt tot be
paalde sociaalrechtelijke geschillen, bij
voorbeeld de sociale-zekerheidsgeschil
len, maar strekt zich uit tot alle betwis
tingen die tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten behoren, · dit zijn alle 
geschillen opgesomd in de artikelen 578 
tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek, 
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de geschillen inzake arbeidsovereen
komsten vermeld in artikel 578, 1', inbe
grepen; 

2' het openbaar ministerie kan zich ai
leen richten tot ministers, openbare in
stellingen en openbare diensten, dus niet 
tot particulieren, die niet met een open
bare dienst zijn belast; 

3' van de overheidsinstanties kunnen 
geen andere dan bestuurlijke inlichtin
gen worden gevorderd. 

Niettegenstaande de althans op de ver
melde punten duidelijke tekst is in de 
rechtsleer - en kennelijk ook in de 
rechtspraktijk - steeds enige onzeker
heid over de juiste draagwijdte van arti
kel 138, derde lid, blijven bestaan (2). De 
wordingsgeschiedenis van deze wetsbe
paling is daaraan wellicht niet helemaal 
vreemd (3). 

3. Een eerste spoor van de besproken 
bepaling vinden wij in het derde wets
voorstel tot instelling van arbeidsgerech
ten dat door kamerlid Major werd inge
diend (4) en waarmee de verenigde 
commissies van Kamer en Senaat duide
lijk rekening hebben gehouden bij de be
spreking van de bepalingen van het Ge-

(2) Zie o.rn. KRINGS J.E., « Le role du rni
nistere public dans le proces civil ,, in Rap
ports belges au IXe Congres international de 
droit compare, 1974, blz. 154; KRINGS J.E., 
« Het arnbt van de rechter bij de Ieiding van 
het rechtsgeding », nr. 24, rede uitgesproken 
op de plechtige openingszitting van het Hof 
van Cassatie op 1 sept. 1983; MEEUS A., « Le 
rninistere public dans l'action judiciaire >>, nr. 
23, in Annales de droit, 1968, blz. 261; MEEDS 
A., « Le role du rninistere public en droit judi
ciaire prive >>, nr. 29, in Tijdschrift voor Pri
vaatrecht, 1980, blz. 143; MATTHIJS J., Openbaar 
ministerie, nrs. 382-383; VANDERMEERSCH V., 
noot bij Arbeidsrechtbank Brugge, 20.12.1972, 
J.T.T., 1973, 155; KREIT G., « Reflexions sur le 
role du rninistere public devant les juridictions 
du travail>>, blz. 13-17, rede uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van het Arbeidshof 
te Luik op 4 september 1978; PETIT J., Arbeids
gerechten en sociaal procesrecht, nrs. 139-143; 
ROUARD P., Traite elementaire de droit judiciai
re prive, III, nrs. 581-582; BASTJAENS C., « La li
mite des pouvoirs du parquet social selon !'ar
ticle 138, alinea 3, du Code judiciaire >>, J.T.T., 
1974, blz. 17-20; VERHEGGE G.,« Over de tussen
kornst van het openbaar rninisterie voor de ar
beidsgerechten en de rechtspraak van het Ar
beidshof te Gent >>, rede uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van het Arbeidshof 
te Gent op 3 september 1985, nrs. 18-25, R. W., 
1985-86, 1041. 

(3) PETIT, Op. cit., nr 139; MATTHIJS, op cit., 
nr 382. 

(4) Karner, B.Z., 1961, Gedr St., nr 125/1 

rechtelijk Wetboek die op de arbeidsge
rechten betrekking hadden (5). 

Luidens artikel 11 van dit wetsvoorstel 
is de auditeur-generaal bij het arbeids
hof « gerechtigd voor alle geschillen die 
ingevolge artikel 19 dezer wet onder de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten 
vallen de nodige inlichtingen en adminis
tratieve bescheiden te vorderen van de 
bevoegde minister of van de bevoegde 
openbare inrichtingen of diensten >>. Arti
kel 19 van het voorstel somt alle geschil
len op die ter kennisneming van de ar
beidsgerechten staan. De door artikel 11 
verleende bevoegdheid heeft dan ook be
trekking op alle sociaalrechtelijke ge
schillen. Op dit punt komt het voorstel 
dus volledig overeen met artikel 138, der
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zo
als overigens ook t.a.v. de beperking van 
de bevoegdheid tot het inwinnen van in
lichtingen bij ministers, openbare instel
lingen en openbare diensten. 

Minder duidelijk is het voorstel op het 
stuk van de aard van de te vorderen in
lichtingen: in de Nederlandse tekst slaat 
het woord « administratieve >> alleen op 
« bescheiden », niet op « nodige inlichtin
gen », terwijl in de Franse tekst sprake 
is van « les informations et renseigne
ments administratifs necessaires >>. 

4. In de opvatting van Koninklijk Com
missaris Van Reepinghen vormde het ar
beidsauditoraat maar een gespecialiseer
de afdeling van het parket (6). In de 
tekst van zijn voorontwerp is van enige 
speciale bevoegdheid of opdracht geen 
sprake (artikel 155). Het verslag merkt 
op dat de leden van de sociale afdeling 
« met hun gewone onafhankelijkheid, 
waken voor de behandeling van de za
ken. In de geschillen tussen werknemers 
en de diensten voor sociale zekerheid 
zullen hun informatie, de middelen van 
onderzoek en documentatie waarover zij 
beschikken, doeltreffend zijn >> (7). 

Aangezien de Koninklijk Commissaris 
geen enkele bijzondere bevoegdheid aan 
het arbeidsauditoraat gaf, kan deze eer
der vage toelichting bezwaarlijk worden 
aangevoerd om aan artikel 138, derde lid, 
nog een ruimere draagwijdte te geven 
dan uit de tekst volgt. In zijn voorstel 

(5) Senaat, 1964-65, Gedr. St., nr. 170, biz. 39 
en 40, en bijiage I, biz. 239. 

(6) Versiag over de Gerechtelijke Hervor
rning, I, blz. 147 

(7) Ibid., blz. 148 
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paste immers zelfs niet de meest enge 
interpretatie van deze bepaling. 

5. De memorie van toelichting bij het 
antwerp van Gerechtelijk Wetboek, dat 
het voorontwerp van de Koninklijk Com
missaris ongewijzigd overneemt, merkt 
op dat de taak van het arbeidsauditoraat 
« in zekere opzichten te vergelijken (is) 
met die welke thans rust op de leden 
van het auditoraat bij de Raad van Sta
te, meer bepaald op het plan van de in
lichtingen die aan het gerecht moeten 
verstrekt worden over de geschillen 
waarvan het kennis moet nemen ,, (8). 

Het zou gevaarlijk zijn, zonder enige 
uitdrukkelijke wetsbepaling, aan het ar
beidsauditoraat dezelfde bevoegdheid toe 
te kennen als die welke het auditoraat 
van de Raad van State heeft. De 
bevoegdheid van dit laatste is in de wet 
en de procedureregeling duidelijk om
schreven. 

Het auditoraat waakt over de uitvoe
ring van de maatregelen die het onder
zoek voorafgaan (9), bijvoorbeeld de aan
wijzing van de tegenpartij. Na de vooraf
gaande maatregelen maakt een lid van 
het auditoraat verslag op over de zaak. 
Te dien einde voert hij rechtstreeks 
briefwisseling met alle overheden en kan 
hij zowel aan deze overheden als aan 
partijen alle dienstige gegevens en docu
menten vragen (10). Is de kamer van 
oordeel dat nieuwe verrichtingen moeten 
worden bevolen, dan kan zij ter uitvoe
ring daarvan ook een lid van het audito
raat aanwijzen (11). Alsdan heeft dat lid 
een zeer ruime onderzoeksbevoegdheid : 
hij kan niet alleen van overheidsinstan
ties alle nodige inlichtingen en stukken 
vragen, maar ook van de partijen, hun 
advocaten en de commissaris der rege
ring aanvullende ophelderingen vorde
ren, de partijen en alle andere personen 
horen, ter plaatse overgaan tot alle vast
stellingen en deskundigen aanstellen 
(12). 

(8) Senaat, 1963-64, Gedr. St., nr. 60, blz. 
XVI. 

(9) Besluit van de Regent van 23 aug. 1948 
tot regeling van de rechtspleging voor de afde
ling administratie van de Raad van State, 
art. 5. 

(10) Ibid., art. 12. 

(11) Ibid., art. 13, en wetten op de Raad van 
State, gecoordineerd op 12 jan. 1973, art. 25. 

(12) Besluit van de Regent van 23 aug. 1948, 
artt. 16, 17, 19 en 20, wetten op de Raad van 
State, art. 25 

Zulke ruime bevoegdheid heeft het ar
beidsauditoraat zeker niet. De vergelij
king met het auditoraat bij de Raad van 
State moet dus met veel voorzichtigheid 
en voorbehoud worden gemaakt. De re
den daarvan ligt overigens hierin dat het 
auditoraat geen openbaar ministerie bij, 
maar een orgaan van de Raad van State 
is (13). 

Ook de aangehaalde passus uit de me
marie van toelichting kan de draagwijdte 
van artikel 138, derde lid, dus niet ver
ruimen. 

6. De Senaatscommissie nam de idee 
van het arbeidsauditoraat over, maar 
« onder een ruimer uitgewerkte vorm » 
(14). Daarom werd de specifieke 
bevoegdheid in artikel 138, derde lid, na
der omschreven en verduidelijkt. Voorts 
merkt het Senaatsverslag op : « Voor de 
arbeidsgerechten oefent het openbaar 
ministerie een ingrijpender taak uit als 
voor de burgerlijke gerechten. Inzake so
ciale zekerheid stelt hij het dossier sa
men dat aan de rechtbank zal worden 
onderworpen en vordert van de openbare 
besturen dat hem alle stukken worden 
voorgelegd die de rechtbank kunnen 
voorlichten , (15). 

Uit deze toelichting afleiden dat de bij
zondere bevoegdheid van het arbeidsau
ditoraat beperkt is tot de sociale-zeker
heidsgeschillen is in tegenspraak met de 
tekst van artikel 138, derde lid. Bedoe
ling ervan is kennelijk erop te wijzen 
dat deze bepaling vooral van belang is 
voor de berechtiging van die geschillen 
en te dien aanzien de ruimste toepassing 
zal vinden, zonder de andere geschillen 
daarom uit te sluiten. 

Dezelfde toelichting beaamt daarente
gen wei het uitdrukkelijk voorschrift dat 
aileen van de openbare besturen inlich
tingen kunnen worden gevorderd. 

Tegen die preciese tekst van artikel 
138, derde lid, kan ook niet de algemene 
omschrijving van de bevoegdheid van 
het arbeidsauditoraat worden gesteld die 
de minister in zijn inleiding voor de se
naatscommissie heeft gegeven en die 
zijn taak als volgt omschrijft : « de dos
siers voorbereiden en de nodige onder
zoekingen verrichten , (16). Nog algeme-

(13) Wetten op de Raad van State, art. 69. 

(14) Senaat, 1964-1965, Gedr. St., nr 170, blz. 
44. 

(15) Ibid., blz. 45. 

(16) Ibid., blz. 17 
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ner is de opmerking van de Koninklijk 
Commissaris in de kamercommissie dat 
het voorafgaand onderzoek van de zaken 
voor de arbeidsrechtbank aan een zelf
standig parket zal worden toevertrouwd
(17). Geen van beide verklaringen geeft 
uitsluitsel over de omvang of de aard 
van de voorbereiding en het onderzoek. 

Op grond van de besproken citaten 
zou ik met prof. Petit niet durven stellen 
dat de parlementaire voorbereiding aan 
het arbeidsauditoraat een ruimere 
bevoegdheid geeft dan de bewoordingen 
van artikel 138, derde lid, (18}. 

7. Ik dacht ook dat de draagwijdte van 
de besproken bepaling slechts met de no
dige nuancering kan worden afgeleid uit 
de rol en de opdracht van het openbaar 
ministerie in het algemeen. Het gaat 
hier immers om de toekenning van een 
bijzondere bevoegdheid, waarbij de wet
gever precies de bedoeling had van de 
algemene regel af te wijken. 

Terecht merkt procureur-generaal Krings 
op : « Deze zeer uitzonderlijke bevoegd
heid van het openbaar ministerie die 
buiten elke tussenkomst van de rechter 
wordt uitgeoefend, moet binnen in dat 
artikel 138 bepaalde bestek gehouden 
worden. Het mag onder geen enkel voor
wendsel een uitgebreid onderzoeksrecht 
van het openbaar ministerie zijn of wor
den » (19}. 

Ongetwijfeld is voorzichtigheid gebo
den bij de toepassing van deze bepaling 
(20) en verzet de algemene opzet van het 
openbaar ministerie zich tegen een inter
pretatie die de tekst ervan te buiten 
gaat. 

Maar omgekeerd mag men de rol van 
het openbaar ministerie in het algemeen 
niet uitspelen tegen de tekst, in zoverre 
de draagwijdte van het artikel tijdens de 
voorbereiding niet is beperkt. Alzo kan 
men, naar mijn mening, op die grond de 
bijzondere bevoegdheid niet tot de socia
le-zekerheidsgeschillen of de verplicht 
mededeelbare zaken beperken met uit
sluiting van de louter privaatrechtelijke 

(17) Kamer, 1965-1966, Gedr. St., nr. 59/49, 
biz. 3. 

(18) Op. cit., nr. 139. 

(19) Het ambt van de rechter bij de leiding 
van het rechtsgeding, nr. 24. 

(20) Zie bijvoorbeeid de circuiaire R.A., nr. 
4172 van 23 feb. 1972 van de proc.-gen. bij het 
Hof van Beroep te Gent, vermeid in MAITHIJS, 
op. cit., nr 382bis, biz. 195. 

geschillen inzake arbeidsovereen-
komsten (21). 

Overigens spreekt het vanzelf dat de 
beginselen die de werking van het open
baar ministerie beheersen, onverminderd 
van toepassing blijven. Zo zou het onver
enigbaar met zijn onafhankelijkheid zijn 
dat de rechtbank het openbaar ministe
rie zou bevelen tot bepaalde onderzoeks
verrichtingen over te gaan (22). 

8. Vindt artikel 138, derde lid, toepas
sing op aile sociaalrechtelijke geschillen, 
dan wordt de bijzondere bevoegdheid 
van het arbeidsauditoraat wei beperkt 
door de opsomming van de instanties 
van wie inlichtingen kunnen worden ge
vorderd. 

De tekst laat daarover geen twijfel be
staan : aileen aan overheidsdiensten kun
nen inlichtingen worden gevraagd. We! 
moet dit begrip ruim worden gei:nterpre
teerd. 

Niet aileen de dienst die bij het geschil 
is betrokken, komt in aanmerking, maar 
ook om het even welke andere over
heidsinstantie die inlichtingen kan ver
schaffen welke voor de berechting van 
het geschil dienstig kunnen zijn. 

Uit de vermelding van de openbare 
« diensten » volgt voorts dat niet alleen 
de eigenlijke overheidsinstellingen onder 
de opsomming vailen, maar ook de parti
culiere instellingen die met een openba
re dienst zijn belast, zoals ziekenfond
sen, vrije kinderbijslagfondsen, uitbeta
lingsinstellingen voor werkloosheidsuit
keringen en sociale-verzekeringsfondsen 
voor zelfstandigen (23). 

Onder dit voorbehoud verleent artikel 
138, derde lid, aan het arbeidsauditoraat 
geen enkele bevoegdheid om inlichtingen 
bij particulieren in te winnen. De tekst 
maakt er geen gewag van, sluit ze inte
gendeel impliciet uit door aileen over
heidspersonen en -diensten te vermel
den. En de geschiedenis van de totstand
koming van de besproken bepaling bevat 
geen enkele aanwijzing waaruit de be
doeling zou kunnen worden afgeleid er 
een ruimere draagwijdte aan te geven 
dan zij volgens de tekst heeft. 

(21) MEEUS A., Le role du ministere public 
en droit judiciaire prive, nr. 29; MAITHIJS, op. 
cit., nr. 382. 

(22) MEEDS A., op. cit., nr. 29; MA'ITHIJS J., 
op. cit., nr 382. 

(23) PETIT J., op. cit., nr 141 
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Er kan dus geen sprake van zijn, met 
toepassing van artikel 138, derde lid, in
lichtingen in te winnen bij werkgevers, 
werknemers of zelfstandigen, bij bijdra
geplichtigen of sociaal verzekerden, ~~j 
uitkeringsgerechtigden of rechtverkriJ
genden. 

9. De draagwijdte van artikel 138, der
de lid, wordt tenslotte nog beperkt door
dat het openbaar ministerie aileen « be
stuurlijke inlichtingen » kan vorderen. 

In de eerste plaats wordt hierdoor be
vestigd dat de inlichtingen alleen van 
openbare diensten kunnen worden beko
men· want alleen zij beschikken normaal 
over' de inlichtingen die zij voor de uitoe
fening van hun administratieve opdracht 
nodig hebben. 

Voorts wijst de term « bestuurlijke in
lichtingen » erop dat het arbeidsaudito
raat met toepassing van deze bepaling 
niet om het even welke onderzoeksver
richting mag uitvoeren. 

Terecht voert eiseres aan dat getuigen
verhoor alleen door de rechter kan wor
den gedaan en dit overeenkomstig de 
desbetreffende voorschriften van het Ge
rechtelijk Wetboek neergelegd in de arti
kelen 915 e.v. Hetzelfde geldt de andere 
onderzoeksverrichtingen die door het Ge
rechtelijk Wetboek zijn geregeld, zoals 
overlegging van stukken, deskundigenon
derzoek, verhoor van partijen en plaats
opneming. Artikel 138, derde lid, ontslaat 
niet van de naleving van de desbetref
fende bepalingen. 

Procureur-generaal Krings heeft dit 
duidelijk als volgt geformuleerd: « Het 
(behoort) niet tot de taak van het open
baar ministerie bij de arbeidsgerechten 
onderzoekingen bij derden, werkgevers 
e.a., te verrichten, getuigen te verhoren, 
partijen te doen verschijnen, enz. Zulke 
onderzoeksverrichtingen kunnen niet 
buiten het optreden van de rechter 
plaatshebben » (24). 

10. Zo het arbeidsauditoraat alleen be
stuurlijke inlichtingen van overheidsin" 
stanties mag vorderen, blijft in de prak-

werkgever verschuldigde loon of de in 
acht te nemen arbeidsvoorwaarden kan 
bijvoorbeeld de vraag rijzen onder welk 
paritair comite het bedrijf ressorteert 
en welke niet algemeen verbindend 
verklaarde collectieve arbeidsovereen
komsten toepasselijk zijn. Daaromtrent 
kunnen alle vereiste inlichtingen worden 
bekomen bij de Dienst voor de Collectie
ve Arbeidsbetrekkingen van het Ministe
rie van Tewerkstelling en Arbeid; bij de
ze dienst moeten alle C.A.O.'s worden 
neergelegd, evenals akten van toetreding 
tot en opzegging van de C.A.O.'s (25). 
Weliswaar kunnen partijen afschriften 
van deze stukken bekomen tegen beta
ling (26); maar het kan soms wenselijk 
zijn na te gaan of de door een partij 
overgelegde documentatie juist en valle
dig is. 

Het arbeidsauditoraat kan in geschil
len inzake arbeidsovereenkomsten thans 
des te gemakkelijker optreden, nu inge
volge de ruime interpretatie die het Hof 
aan artikel 578, 7", van het Gerechtelijk 
Wetboek heeft gegeven (27), vele van de 
desbetreffende zaken met toepassing van 
artikel 764, 12", verplicht mededeelbaar 
zijn. 

11. De vraag dient ten slotte nag te 
worden gesteld of de draagwijdte van ar
tikel 138, derde lid, niet kan worden ver
ruimd door als « bestuurlijke inlichtin
gen , aan te merken, niet aileen die 
waarover de overheidsinstantie beschikt, 
maar ook die waarover de overheid moet 
beschikken, althans had kunnen beschik
ken (28). Alsdan zou het arbeidsaudito
raat zelf de gegevens kunnen opvragen 
bij diegenen van wie de bevoegde over
heidsdienst ze kan bekomen. 

tijk nag maar weinig ruimte over om 1-----------------
toepassing van artikel 138, derde lid, te 

Daarbij komt nog dat het arbeidsaudi
toraat, luidens de tweede zin van artikel 
138, derde lid, « om medewerking kan 
verzoeken van de ambtenaren die door 
de bestuurlijke overheid belast zijn met 
het toezicht op de toepassing van de 
wettelijke en verordeningsbepalingen die 
bedoeld zijn in de artikelen 578 tot 583 ». 
Het gaat hier niet aileen om de leden 

maken in privaatrechtelijke geschillen; 
want de openbare diensten zullen in de 
regel maar zelden over gegevens be
schikken die nuttig kunnen zijn om een 
betwisting tussen een werkgever en zijn 
werknemer te berechten. 

Maar helemaal uitgesloten is het tach 
niet. In een geschil over het door de 

(24) Op. cit., nr. 24. 

(25) C.A.O.-wet, art. 18; K.B. 23 juli 1969, 
artt. 1, 2, 1", en 3; K.B. 7 nov. 1969. 

(26) C.A.O.-wet, art. 18, derde lid; K.B. 7 
nov. 1969, art. 9. 

(27) Cass., 12 dec. 1984 (A.C., 1984-85, nr. 
234), met cone!. O.M. (ook in J.T.T., 1985, 7). 
Deze verplichte mededeelbaarheid is intussen 
opgeheven door de wet van 26 november 1986. 

(28) RouARD P., op. cit., nr. 582, blz. 481, PE
TIT J., op. cit., nr. 141; VERHEGGE, Op. cit., nr. 22. 
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van de eigenlijke arbeidsinspectie, maar 
ook om de ambtenaren van de bijzonde
re inspectiediensten waarover de meeste 
sociale openbare instellingen beschik
ken. Het arbeidsauditoraat kan dus een 
beroep doen op dezelfde ambtenaren als 
die aan wie de bevoegde besturen kun
nen opdragen inlichtingen in te winnen. 

De ruime interpretatie van het begrip 
« bestuurlijke inlichtingen >> zou er dan 
op neerkomen dat het openbaar ministe
rie, met behulp van de eigen ambtenaren 
van het bestuur, een taak op zich zou ne
men die tot de bijzondere opdracht van 
het bestuur behoort : bijvoorbeeld gege
vens bij werkgevers verzamelen om het 
dossier van de pensioengerechtigde te 
vervolledigen ten einde diens beroeps
loopbaan en verdiende loon te bepalen; 
buren van een werkloze ondervragen om 
na te gaan of deze tijdens zijn werkloos
heid arbeid voor zichzelf of voor derden 
heeft verricht op grond waarvan hem 
zijn recht op uitkering kan worden ont
zegd. 

Door een zodanig optreden stelt het 
openbaar ministerie zich in de plaats 
van het bestuur, oefent het een adminis
tratieve taakt uit. Dat is niet in overeen
stemming te brengen met de zending en 
de rol van het openbaar ministerie. Een 
dergelijke aantasting van die zending 
valt in geen geval in artikel 138, derde 
lid, te lezen. 

Zulk optreden is overigens des te be
zwaarlijker wanneer, zoals vaak het ge
val zal zijn, het betrokken bestuur partij 
in het geding is. Hoe kan het openbaar 
ministerie dan nog in alle objectiviteit en 
onpartijdigheid advies over de zaak ge
ven wanneer het zich tijdens het onder
zoek in de plaats van een van de par
tijen heeft gesteld? 

Ook wanneer het arbeidsauditoraat 
met toepassing van artikel 138, derde lid, 
inlichtingen verzamelt, blijft het tot de 
rechterlijke macht behoren, moet het in 
de uitoefening van zijn rechterlijke 
functie blijven en zich niet in het actieve 
bestuur mengen door een van diens ta
ken in zijn plaats te vervullen. 

Het zou overigens onaannemelijk zijn 
dat men door een extensieve uitlegging 
van het begrip « bestuurlijke inlichtin
gen >> de onderzoeksbevoegdheid van het 
arbeidsauditoraat zou uitbreiden tot het 
inwinnen van inlichtingen bij personen 
of instanties - met name particulieren 
en bedrijven -, die in artikel 138, derde 
lid, niet worden vermeld. 

12. Wanneer het bestuur dat partij is 
in het geschil, niet over de gegevens be
schikt waarover het zou moeten beschik
ken, moet het zelf zijn dossier vervolledi
gen. Zijn daarvoor inlichtingen van parti
culieren nodig, dan kan het bestuur aan 
zijn inspectiediensten opdracht geven de 
nodige documentatie te verzamelen. 

Uiteindelijk zal het onderzoek bij par
ticulieren dus gebeuren door dezelfde 
ambtenaren die ook hun medewerking 
aan het openbaar ministerie verlenen. 
Maar wanneer zij het onderzoek in op
dracht van hun bestuur uitvoeren, be
schikken zij over veel ruimere machten 
dan wanneer zij het arbeidsauditoraat 
'bijstaan. 

W anneer de ambtenaren van de in
spectiediensten van de onderscheidene 
sociale-zekerheidsinstellingen in de uit
oefening van hun toezichtsopdracht optre
de'n, beschikken zij over de bevoegdhe
den die· de Arbeidsinspectiewet van 16 
november 1972 aan alle inspectiedien
sten toekent, en bovendien over de 
bevoegdheden die in de eigen specifieke 
wetgeving zijn omschreven. Aldus kun
nen zij in de regel o.m. de werkgevers, 
hun aangestelden en lasthebbers en de 
werknemers alleen of samen ondervra
gen, ter plaatse alle stukken, registers 
en boeken inzien, afschrift ervan nemen 
en ze zelfs in beslag nemen (29). 

Dezelfde bevoegdheden hebben de le
den van de inspectiediensten ook wan
neer zij overtredingen vaststellen die 
eventueel tot vervolging door het ar
beidsauditoraat leiden met toepassing 
van artikel155 van het Gerechtelijk Wet
boek. Maar wanneer zij het arbeidsaudi
toraat in burgerlijke zaken bijstaan op 
grand van artikel 138, derde lid, hebben 
zij geen ruimere bevoegdheid dan die 
welke het arbeidsauditoraat zelf heeft; 
m.a.w. de administratieve en politionele 
bevoegdheden die zij krachtens hun bij
zondere wetgeving hebben, kunnen de 
bevoegdheid van het arbeidsauditoraat 
niet verruimen tot buiten de grenzen die 
door artikel 138, derde lid, zijn afgeba
kend. 

Kunnen de vereiste gegevens of stuk
ken niet worden bekomen van de open
bare diensten die ze zouden moeten be
zitten, dan moeten zij gevorderd worden 
van degenen die ze wel kunnen bezor-

(29) Zie bijv. Arbeidsinspectiewet, art. 2, 2"; 
Sociale-Zekerheidswet Werknemers, 1969, art. 
32; Sociale-documentenwet, art. 8; Arbeidson
gevallenwet, art. 88; Beroepsziektenwet, art. 
69. 
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gen, maar dan met inachtneming van de 
daartoe geeigende regels van het Ge
rechtelijk Wetboek, wat de bemoeiing 
van de rechter inhoudt. Op die wijze 
kunnen particulieren die geen partij zijn, 
niet aileen als getuigen worden gehoord, 
maar kan de rechter hen zelfs bevelen 
de nodige stukken over te leggen, over
eenkomstig het bepaalde in de artikelen 
877 e.v. 

13. Uit het voorgaande volgt dat, naar 
mijn oordeel, het arbeidsauditoraat niet 
bevoegd is om in burgerlijke zaken, met 
toepassing van artikel 138, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, inlichtingen te 
vorderen van particulieren. 

In deze zaak verzocht het arbeidshof 
bij het bestreden tussenarrest « de pro
cureur-generaal een bijkomend onder
zoek te willen insteilen, ten einde in fei
te uit te maken welke de juiste taken 
zijn geweest die (verweerder) in dienst 
van (eiseres) uitvoerde ... en hiervoor tot 
aile nuttige verhoren en consultatie van 
aile nuttige documenten te doen over
gaan ». 

lngevolge dit verzoek ondervroeg een 
lid van de arbeidsinspectie o.m. twee ge
wezen werknemers van eiseres en twee 
personen die voor andere firma's dan die 
van eiseres werkten. Het arbeidshof 
grondt zijn beslissing mede op wat het 
eindarrest zelf noemt de « getuigenis
sen » van deze « getuigen >>. 

Terecht voert eiseres aan dat het ar
beidshof artikel 138, derde lid, schendt 
door particulieren te doen verhoren en 
zijn beslissing onwettig op hun verkla
ringen laat steunen. 

Tevergeefs betoogt verweerder dat het 
middel niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang, omdat de beslissing niet ai
leen op de resultaten van het betwiste 
onderzoek steunt, maar ook op de door 
verweerder overgelegde boekhouding. 
Want het blijkt hoegenaamd niet dat het 
arbeidshof de aan de boekhouding ont
leende gegevens voldoende achtte om tot 
een beslissing te komen. 

Het middel is gegrond. 
Conclusie: vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 4999) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 19 augustus 1983 

en 26 maart 1985 door het Arbeids
hof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 138, derde lid, 870, 
915, 916, 917, 922, 933, 937, 938 en 940 van 
het Gerechtelijk Wetboek, en van de 
rechten van de verdediging van eiseres, 

doordat het arrest van 19 augustus 
1983 de procureur-generaal verzoekt een 
onderzoek te doen instellen, ten einde in 
feite uit te maken welke de juiste taken 
waren geweest die verweerder in dienst 
van eiseres had uitgevoerd, minstens se
dert 1968, en hiervoor tot aile nuttige 
verhoren en consultaties van aile nuttige 
documenten te doen overgaan; doordat, 
nadat, ter uitvoering van het aldus aan 
de procureur-generaal gericht verzoek, 
onder meer M.L., beheerder der firma I., 
B.G., gewezen ceelbaas bij eiseres, 
D.L.A., gewezen conterbaas bij eiseres, 
en G.L., volmachtgever bij de firma L., 
werden onderhoord door D.R.J., adjunct
inspecteur bij de inspectie van de sociale 
wetten, het arrest van 26 maart 1985, op 
grand van de verklaringen van de aldus 
onderhoorde personen, het hager beroep 
van eiseres ongegrond verklaart en aldus 
het vonnis a quo van 3 januari 1979 van 
de Arbeidsrechtbank te Antwerpen be
vestigt, waarbij verklaard werd dat ver
weerder vanaf maart 1971 overwegend 
intellectuele arbeid diende te verrichten 
en waarbij dientengevolge eiseres ver
oordeeld werd om aan verweerder een 
opzeggingsvergoeding van 1.826.257 
frank te betalen met de interesten en de 
kosten, 

terwijl, eerste onderdeel, het door het 
arrest van 19 augustus 1983 van de pro
cureur-generaal verzocht onderzoek de 
perken te buiten gaat van de door artikel 
138, derde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek aan het openbaar ministerie bij de 
arbeidsgerechten toegekende bevoegd
heid, namelijk van de bevoegde minister 
of van de bevoegde openbare instellin
gen of diensten de nodige bestuurlijke 
inlichtingen te vorderen, en daartoe om 
medewerking te verzoeken van de amb
tenaren die door de bestuurlijke over
heid belast zijn met het toezicht op de 
toepassing van de wettelijke en verorde
ningsbepalingen in sociale zaken, het
geen de bevoegdheid niet inhoudt prive
personen te doen onderhoren betreffen
de feiten welke niet van administratieve 
aard zijn, zodat voormeld arrest, door de 
procureur-generaal te verzoeken tot aile 
nuttige verhoren te doen overgaan, de 
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bepalingen van artikel 138, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, het arrest van 26 
maart 1985, door te stoelen op de verkla
ringen van de bovenbedoelde en door ge
zegde adjunct-inspecteur onderhoorde 
vier personen, ten eerste, vernietigd 
dient te worden als zijnde een gevolg 
van het te vernietigen arrest van 19 au
gustus 1983 en als hebbende, zoals dat 
arrest, artikel 138, derde lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek geschonden, ten 
tweede, op onwettelijke wijze verweerder 
ontslaat van de last die overeenkomstig 
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek 
op hem weegt, namelijk het bewijs te le
veren van de feiten die hij aanvoerde, en 
meer bepaald van het feit dat hij sinds 
een bepaalde periode overwegend intel
lectuele taken diende te verrichten, en 
ten derde, door te stoelen op een verhoor 
dat niet gebeurde met naleving van de 
bepalingen van de artikelen 915, 916, 917, 
922, 933, 937, 938 en 940 van het Gerech
telijk Wetboek, welke als doel hebben 
aan het getuigenverhoor het karakter 
van een procedure op tegenspraak te 
verlenen, de rechten van de verdediging 
van eiseres miskent, zoals die rechten 
gegarandeerd zijn door de zoeven opge
somde artikelen van het Gerechtelijk 
Wetboek: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel, door ver
weerder opgeworpen en afgeleid uit 
gebrek aan belang, daar toch het ar
rest van 26 maart 1985 de beslissing 
dat verweerder sinds 1968 hoofdza
kelijk intellectuele arbeid verrichtte, 
niet alleen laat steunen op het door 
het middel aangevochten onderzoek 
ingesteld door toedoen van het 
openbaar ministerie, maar ook op 
de door eiseres overgelegde boek
houding, en daar de beslissing op 
grond van die laatste gegevens wet
telijk is verantwoord : 

Overwegende dat het genoemde 
arrest de beslissing laat steunen op 
« het onderzoek en de overgelegde 
boekhouding », derhalve op beiderlei 
feitelijke gegevens samen; dat, nu 
het arbeidshof zich er niet over uit
spreekt of de beslissing wettelijk 
verantwoord wordt door het ene of 
het andere van die gegevens aileen, 
het Hof de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan onderzoeken zon-

der een onderzoek van feiten waar
voor het niet bevoegd is; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat het middel aan

voert dat het arbeidsauditoraat niet 
bevoegd is om, krachtens artikel 
138, derde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, particulieren te doen ver
horen betreffende feiten welke niet 
van administratieve aard zijn, zodat 
het arrest van 19 augustus 1983, dat 
het openbaar ministerie verzoekt tot 
alle nuttige verhoren te doen over
gaan en het eindarrest van 26 maart 
1985, dat de beslissing grondt op de 
bij zodanig verhoor gedane verkla
ringen, beide deswege onwettig zijn; 

Overwegende dat artikel 138, der
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
onder meer bepaalt : « In alle be
twistingen die behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerech
ten kan het openbaar ministerie bij 
de arbeidsgerechten van de bevoeg
de minister of van de bevoegde 
openbare instellingen of diensten de 
nodige bestuurlijke inlichtingen vor
deren; 

Overwegende dat de te dezen door 
het openbaar ministerie gevorderde 
inlichtingen verweerders hoedanig
heid van werkman of bediende be
treffen ten einde de opzeggingster
mijn te kunnen bepalen welke eise
res had moeten naleven; dat die 
inlichtingen geen << bestuurlijke in
lichtingen » in de zin van artikel 
138, derde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek uitmaken; 

Dat het middel gegrond is; 

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 Gent. 
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24 maart 1986 - 3' kamer - Voorzit
ter: de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Soetaert, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advoeaat-generaal -
Advocaten: mrs. Bayart en Biitzler. 

Nr. 463 

3" KAMER - 24 maart 1986 

ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDSPER-
SONEEL - BLIJVENDE INVALIDITEIT - BE
GRIP. 

Voor de toepassing van de Arbeidsonge
vallenwet Overheidspersoneel mag de 
blijvende invaliditeit niet uitsluitend 
worden bepaald op grand van haar 
weerslag op de uitoefening, door de ge
troffene, van zijn ambt (1). (Art. 3 
Arbeidsongevallenwet Overheidsperso
neel.) 

(CLAES T. A.G. VAN 1830 N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5052) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 maart 1985 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3, inzonderheid eerste lid, 1°, b, en 
4, inzonderheid eerste en tweede lid, van 
de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
sehadevergoeding voor arbeidsongeval
len, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidsseetor, artikel 3 gewijzigd 
door de wet van 13 juli 1973 en artikel 4 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 
augustus 1971, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat het letsel, aan eiser over
komen, een arbeidsongeval uitmaakte 
vergoedbaar in het raam van de wet van 
3 juli 1967, en dat de graad van bestendi-

(1l Zie Cass., 22 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 
572) en 10 maart 1980 (A.C., 1979-80, 844). 

ge arbeidsongesehiktheid 5 pet. bedroeg 
vanaf 1 december 1979, met betrekking 
tot de door eiser gevorderde rente we
gens blijvende invaliditeit, oordeelt dat : 
« nu de deskundige ( ... ) de door (eiser) 
voorgehouden restletsels als niet ob
jeetief waarneembaar beschouwt, en hij 
derhalve stelt dat betrokkene zijn 
funetie kan blijven uitoefenen mits hij 
zieh onthoudt van zware fysieke inspan
ningen, het hof de mening (is) toegedaan 
dat, in aanmerking genomen het feit dat 
hij vast benoemd is in een dienst met 
voldoende mogelijkheden arbeid te ver
richten zonder tot zware fysisehe inspan
ningen verplieht te zijn, mede het feit 
van de geringheid (5 pet.) van de graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid, dat 
geen rente uit hoofde van deze blijvende 
arbeidsongesehiktheid verschuldigd is, 
omdat zijn eeonomiseh potentieel niet is 
aangetast, in weerwil van het vertoog 
van (eiser) », en eisers reeht op een ren
te derhalve niet erkent, 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, de blijvende ar

beidsongeschiktheid ten gevolge van een 
arbeidsongeval bestaat in het verlies of 
de vermindering van de eeonomische 
waarde van de getroffene op de arbeids
markt en de omvang van de sehade be
oordeeld wordt op grand van de lichame
lijke ongesehiktheid, de leeftijd, het aan
passingsvermogen, de omscholingsmoge
lijkheden, het concurrentievermogen van 
de getroffene op de algemene arbeids
markt; artikel 3 van de wet van 3 juli 
1967 betreffende de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, ongevallen op de 
weg van en naar het werk en be
roepsziekten in de overheidsseetor, het 
slachtoffer van een arbeidsongeval het 
recht toekent op een rente in geval van 
blijvende invaliditeit en deze rente, over
eenkomstig artikel 4 van dezelfde wet, 
berekend wordt op de jaarlijkse bezoldi
ging van de getroffene en bepaald wordt 
naar evenredigheid met het aan de ge
troffene toegekende percentage van blij
vende invaliditeit; noch de omstandig
heid dat eiser vast benoemd is in een 
dienst met voldoende mogelijkheden ar
beid te verichten zonder tot zware fysie
ke inspanningen verplicht te zijn, noeh 
het feit van de geringheid van de graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid, tot 
gevolg kunnen hebben dat een overigens 
vastgestelde en bepaalde graad van ar
beidsongesehiktheid tot niets zou kun
nen herleid worden, of dat het eeono
miseh potentieel niet zou zijn aangetast; 
het feit dat een werknemer vast be-
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noemd is, of op een dienst werkzaam is 
waar de mogelijkheid bestaat arbeid te 
laten verrchten zonder tot zware fysieke 
inspanningen te worden verplicht, terza
ke irrelevant is om tot de ontstentenis 
van aantasting van het economisch po
tentieel te besluiten; de aantasting van 
het economisch potentieel overigens ten 
overstaan van de algemene arbeidsmarkt 
dient te worden afgemeten en niet ten 
opzichte van een bepaalde, op het ogen
blik van het ongeval uitgeoefende be
roepsbezigheid; evenmin het feit dat de 
graad van blijvende arbeidsongeschikf
heid beperkt zou blijven tot 5 pet., reden 
kan zijn tot de verwerping van een 
vraag tot toekenning van een rente voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid, waar
voor geen minimum-arbeidsongeschikt
heid wordt vereist; het arbeidshof der
halve, hetzij niet wettig tot de beslissing 
kan komen dat ten deze geen aantasting 
van het economisch potentieel voorhan
den is, en dus geen rente dient te wor
den toegekend (schending van het begrip 
« blijvende invaliditeit », als bedoeld in 
artikel 3 van de wet van 3 juli 1967), het
zij niet wettig kan oordelen uitgaande 
van de vastgestelde graad van arbeidson
geschiktheid, dat geen rente dient te 
worden toegekend, nu de wet van 3 juli 
1967 daartoe, behoudens het voorhanden 
zijn van een blijvende arbeidsongeschik
theid of invaliditeit, geen bijkomende 
voorwaarde stelt (schending van de arti
kelen 3 en 4 van de wet van 3 juli 1967) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, bij het vaststel
len van de blijvende invaliditeit die 
krachtens artikel 3, eerste lid, 1°, b, 
van de in het middel vermelde wet 
van 3 juli 1967 recht geeft op een 
rente, benevens de ernst van het fy
sieke letsel, de geschiktheid vereist 
voor de uitoefening van het ambt, 
de aard en de vastheid van de be
trekking, ook de vermindering van 
de economische waarde op de alge
mene arbeidsmarkt in aanmerking 
moet worden genomen; dat de blij
vende invaliditeit derhalve niet mag 
worden bepaald uitsluitend op grond 
van haar weerslag op het uitgeoe
fende ambt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser vijf procent onge
schikt is tot het verrichten van ar
beid en beslist dat hem hiervoor 

geen rente kan worden toegekend, 
« omdat zijn economisch potentieel 
niet is aangetast »; dat het hierbij 
enkel de weerslag van het letsel op 
het uitgeoefende ambt in aanmer
king neemt; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over eiseres vordering 
tot betaling van een rente; verklaart 
dit arrest bindend voor de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten; 
beveelt dat van dit arest 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 
Antwerpen. 

24 maart 1986 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Houtekier. 

Nr. 464 

3• KAMER - 24 maart 1986 

1° VERZEKERING - ALGEMENE REGELS 

- VERZEKERINGSOVEREENKOMST - BEWIJS. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE-
SCHRIFTEN VERZEKERINGSOVEREEN-
KOMST. 

3° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BESCHIKKEND GEDEELTE NIET ON
DERSCHEIDEN WAT DE OMVANG VAN DE CAS
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1" en 2" De verzekeringsovereenkomst 
kan niet bewezen worden door ge
schriften die geen schriftelijke over
eenkomst zijn of niet beantwoorden 
aan de vereisten gesteld door art. 1347 
B. W. om als begin van bewijs door ge
schrift te kunnen worden aangemerkt. 
(Art. 25 Verzekeringswet.) 

3" In burgerlijke zaken is, wat de om
vang van de cassatie betreft, geen be
schikkend gedeelte dat onderscheiden 
is van het door de voorziening bestre
den beschikkende gedeelte, datgene 
waartegen door geen enkele partij in 
het cassatiegeding een ontvankelijke 
voorziening kan worden ingesteld (1). 

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. FONDS 
VOOR DE ARBEIDSONGEVALLEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5086) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1982 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

king te verlenen voor het arbeidsongeval 
op 17 februari 1977 aan tweede verweer
der overkomen, op grond van de overwe
gingen: « De Federale Verzekeringen (ei
seres) houdt voor dat het tussen haarzelf 
en Sleven Godfried afgesloten verzeke
ringscontract niet het beroepsrisico dek
te voortspruitend uit dakherstellingswer
ken, aan dewelke de getroffene op het 
ogenblik van het ongeval was tewerkge
steld. Vooreerst dient opgemaakt dat het 
koninklijk besluit van 6 december 1978, 
ingevoegd bij artikel 49 van de Arbeids~ 
ongevailenwet van 10 april 1971 en waar
bij de risicodekking van rechtswege 
werd uitgebreid tot aile werknemers in 
dienst van de werkgever en tot aile 
werkzaamheden waarvoor zij door die 
werkgever zijn tewerkgesteld (Belgisch 
Staatsblad 23 januari 1979), slechts op 2 
februari 1979 in werking trad. Nu dit 
koninklijk besluit een nieuwe aansprake
lijkheidsregel invoert, kan het niet 
gelden voor ongevailen die zich v66r de 
inwerkingtreding ervan hebben voorge
daan, zodat het ten deze niet toepasse
lijk is. Dat, overeenkomstig artikel 55 
van de Arbeidsongevailenwet, door de 
verzekeraar geen enkel vervalbeding kan 
worden ingeroepen, belet niet dat, v66r 
het inwerkingtreden van voornoemd 

Over het middel, afgeleid uit de schen- koninklijk besluit, moet worden nage
ding van de artikelen 25 van de Verzeke- gaan welke risico's de verzekering dekte 
ringswet van 11 juni 1874, 97 van de en in casu of deze verzekering betrek
Grondwet, 6, 1347, 1354, 1355 van het king had op de werken tijdens welke en 
Burgerlijk Wetboek, van het algemeen door het feit waarvan het arbeidsongeval 
rechtsbeginsel dat aileen de partijen is gebeurd (Cass., 4 jan. 1978, R. W., 
over de rechtsvordering kunnen beschik- 1977-78, 2210; Arbh. Gent, 2 sept. 1982, 
ken, onder meer uitgedrukt door artikel A.R. nr. 437/78). In de tussen de Federa-
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, le Verzekeringen (eiseres) en Sleven 
en, voor zoveel nodig, schending van die Godfried afgesloten overeenkomst wordt 
wetsbepaling, het verzekerd risico als volgt omschre-

doordat het Arbeidshof te Antwerpen ven : Aannemingen van sanitaire instal
het hoger beroep van eerste verweerder laties: aile systemen (50 pet.). Aanne
ontvankelijk en gegrond heeft verklaard, mingen van elektriciteitswerken in gewo
het bestreden vonnis teniet heeft gedaan ne gebouwen en kleine werkplaatsen : 
en, opnieuw rechtdoende, de vordering binnen- en buitenwerken, zonder plaat
van tweede verweerder gericht tegen sen van antennes op daken, noch wer
eerste verweerder als ongegrond heeft ken in fabrieken, koolmijnen of andere 
afgewezen, de tussenvordering van eer- industriiHe inrichtingen (50 pet.). Uitba
ste verweerder tegen derde verweerder ting van een winkel in onderdelen voor 
ongegrond heeft verklaard en ten slotte sanitaire en elektrische installaties. Ook 
de tussenvordering van eerste verweer- indien mag worden gesteld dat de dak
der tegen eiseres gegrond heeft ver- herstellingswerken waaraan de getroffe
klaard, voor recht zeggende dat tweede ne (tweede verweerder) op het ogenblik 
verweerder op het ogenblik van het on- van het ongeval was tewerkgesteld, in 
geval in dienst was van Sleven Godfried beginsel niet behoren tot de hierboven 
en dat eiseres op grond van de afgeslo- omschreven risico's, vermag de verzeke
ten verzekeringspolis gehouden was dek- raar (eiseres) ten deze niet, onder inroe
------------------1 ping van de voorafgaande beperking, de 

(1) Cass., 10 sept. 1981, A.R. nr. 6349 
(A.C., 1981-82, nr. 46). 

last van het litigieuze ongeval te verwer-
pen. Het staat de partijen immers vrij 
het oorspronkelijk omschreven risico bij 
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wederzijds akkoord uit te breiden. Een 
betrouwbare basis om in dat verband de 
bedoeling van de partijen te achterhalen, 
is de wijze waarop zij de overeenkomst 
hebben uitgevoerd (De Page, Traite, II, 
570). Uit de overgelegde stukken blijkt 
en, zonder op dit punt te worden tegen
gesproken, stelt het Fonds voor Arbeids
ongevallen : - dat Peeters Theodoor 
(tweede verweerder) op 16 december 
1976 een arbeidsongeval overkwam toen 
hij voor rekening van Sleven Godfried 
dakwerken uitvoerde; - dat de ongevals
aangifte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig 
als voorwerp van de onderneming " dak
bedekking " vermeldt; - dat de schade
lijke gevolgen van het ongeval door de 
Federale Verzekeringen (eiseres) zonder 
enig voorbehoud werden geregeld. Hier
uit blijkt voldoende dat de Federale Ver
zekeringen (eiseres) akkoord waren om 
het voorwerp van de verzekering uit te 
breiden tot de risico's verbonden aan de 
uitvoering van dakbedekkingswerken (P. 
Horion, Traite des accidents du Travail, 
912). Nu er geen redenen voorhanden 
zijn om het kwestieuze ongeval, dat 
eveneens naar aanleiding van dakbedek
kingswerken gebeurde, het aldus verze
kerde risico uit te sluiten, is de Federale 
Verzekeringen tot vergoeding gehou
den "• 

terwijl, eerste onderdeel, overeen
komstig artikel 25 van de Verzekerings
wet van 11 juni 1874, de verzekerings
overeenkomst bij geschrift moet bewe
zen worden, welke ook de waarde van de 
overeenkomst weze en dat slechts op het 
getuigenbewijs en het bewijs door ge
wichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens een beroep 
kan worden gedaan, wanneer er een be
gin van bewijs door geschrift bestaat, zo
dat het arbeidshof, door aan te nemen 
dat eiseres en haar verzekerde het eens 
raakten over de uitbreiding van het ver
zekerd risico, zonder evenwel het be
staan van een desbetreffend geschrift of 
van een begin van een geschreven be
wijs vast te stellen, artikel 25 van deze 
Verzekeringswet van 11 juni 1874 
schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 25, eer

ste lid, van de wet van 11 juni 1874 
bepaalt dat de verzekeringsovereen
komst bij geschrift moet worden be
wezen, welke ook de waarde van het 
voorwerp van de overeenkomst zij; 
dat luidens het tweede lid het be-

wijs door getuigen niettemin mag 
worden toegelaten wanneer er een 
begin van bewijs door geschrift aan
wezig is; 

Dat artikel 1347, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek begin van 
bewijs door geschrift noemt elke ge
schreven akte die uitgegaan is van 
degene tegen wie de vordering 
wordt ingesteld, of van de persoon 
door hem vertegenwoordigd, en 
waardoor het beweerde feit waar
schijnlijk wordt gemaakt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
het bewijs dat eiseres akkoord was 
om het voorwerp van de verzekering 
uit te breiden tot de risico's verbon
den aan de uitvoering van dakbe
dekkingswerken put « uit de overge
legde stukken »; 

Dat uit het arrest niet blijkt dat 
een van de bedoelde stukken een 
geschreven overeenkomst is of be
antwoordt aan de vereisten gesteld 
door artikel 1347 van het Burgerlijk 
Wetboek om als begin van bewijs 
door geschrift te kunnen worden 
aangemerkt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Dat de overige onderdelen van het 

middel niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing dat eiseres gehou
den is tot vergoeding van het aan 
tweede verweerder overkomen ar
beidsongeval, moet worden uitge
breid tot de beslissing waarbij de 
vordering van tweede verweerder te
gen eerste verweerder ongegrond 
wordt verklaard; dat deze beslissing 
immers, nu geen partij een ontvan
kelijke voorziening ertegen kan in
stellen, wat de omvang van de cas
satie betreft, niet onderscheiden is 
van de bestreden beslissing; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het de tussenvordering van het 
Fonds voor Arbeidsongevallen tegen 
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mr. Graux, qualitate qua, ongegrond 
verklaart en beslist dat Theodoor 
Peeters op het ogenblik van het on
geval in dienst was van Godfried 
Sleven; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

24 maart 1986 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 465 

3• KAMER - 24 maart 1986 

ARBEIDSOVEREENKOMST - HANDELS
VERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGSVER
GOEDING - AANBRENG VAN CLIENTEEL 
BEG RIP. 

Om recht op uitwinningsvergoeding te 
hebben is niet vereist dat de door de 
handelsvertegenwoordiger aangebrach
te clienteel aanzienlijk is (1). (Art. 101 
Ar beidsovereenkomstenwet.) 

(ARCOMET P.V.B.A. T. DE BLAY) 

ARREST 

(A.R. nr. 5087) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1985 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond-

(1) Zie Senaat, 1962-1963, Hand., 4 juni 1963, 
biz. 1248; id., Gedr. St., nr. 185, biz. 78, voet
noot 1; Kamer, 1962-1963, Gedr. St., nr. 583/2, 
biz. 10. Zie eveneens CRAHAY en JADOT, L'in
demnite d'eviction du representant de com
merce, biz. 71 e.v 

wet en 101 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een uitwinningsver
goeding van 243.618 frank te betalen op 
grond dat: de eerste rechter, om oordeel
kundige redenen, hier uitdrukkelijk als 
herhaald beschouwd, voor zoveel als no
dig, dit geschilpunt heeft opgelost; het 
arbeidshof deze redenen en beslissing 
beaamt, die tevens de middelen en con
clusies in hoger beroep beantwoorden; 
eiseres ten onrechte stelt dat er geen 
clHlnteel kan worden aangebracht voor 
zware industriele uitrusting, zoals ten 
deze torenkranen, bewering die geen en
kele rechtsgrond vindt in de Arbeids
overeenkomstenwet; de ratio legis, door 
eiseres ingeroepen, door haar niet bewe
zen wordt en deze ratio legis als onge
grond door het arbeidshof afgewezen 
wordt, eveneens als de door eiseres inge
roepen rechtspraak en rechtsleer, die ter 
zake niet dienend is; eiseres niet betwist 
dat verweerder zeven nieuwe klanten 
heeft aangebracht, op een relatief korte 
tijd van 1 januari 1980 tot 21 juni 1981, 
wanneer men rekening houdt met de 
zeer hoge aankoopprijs van een toren
kraan, aanbreng van clienteel die zij ten 
onrechte als onvoldoende bestempelt om 
recht te geven op een uitwinningsvergoe
ding; inderdaad artikel 101 van de wet 
van 3 juli 1978 (voorheen artikel 15 van 
de wet van 30 juli 1963) in zeer algemene 
termen bepaalt dat een vergoeding we
gens uitwinning verschuldigd is " aan de 
handelsvertegenwoordiger die een clien
teel heeft aangebracht >>; deze bepaling 
niet vereist dat de aangebrachte clienteel 
aanzienlijk of belangrijk is, noch dat zij 
blijvend zou zijn; ten deze blijkt dat ver
weerder aan de wettelijk gestelde vereis
ten voldoet, vermits hij meer dan een 
jaar dienst telt bij eiseres, een clienteel 
heeft aangebracht, eiseres niet bewijst 
dat verweerder geen nadeel heeft gele
den door het ontslag en er tegen ver
weerder geen dringende redenen werden 
aangevoerd, 

terwijl, eerste onderdeel, de uitwin
ningsvergoeding, krachtens artikel 101 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, enkel verschul
digd is aan de handelsvertegenwoordiger 
die een clienteel heeft aangebracht; deze 
clienteel aanzienlijk moet zijn en het ar
rest zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt door te beslissen dat het niet ver
eist is dat de aangebrachte clienteel 
aanzienlijk of belangrijk moet zijn; im
mers, bij aanbreng van slechts enkele 
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klanten, de handelsvertegenwoordiger 
door het beindigen van zijn arbeidsover
eenkomst geen schade lijdt en er geen 
reden is hem een uitwinningsvergoeding 
toe te kennen (schending van artikel 101 
van de Arbeidsovereenkomstenwet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 101 van 

de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten het recht 
op vergoeding wegens uitwinning 
onder meer afhankelijk maakt van 
de voorwaarde dat de handelsverte
genwoordiger « een clienteel heeft 
aangebracht »; dat die voorwaarde 
niet vereist dat de aangebrachte 
clienteel aanzienlijk moet zijn; 

Dat. het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

24 maart 1986 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 466 

3' KAMER - 24 maart 1986 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - BESLISSING - ONT
ZEGGING OF BEPERKING VAN HET RECHT
VERHOOR VAN DE WERKLOZE. 

4Jvorens een werkloze het recht op 
werkloosheidsuitkering te ontzeggen 
wegens onbeschikbaarheid voor de al

zijn beslissing op dezelfde gegevens 
als die waaromtrent hij de werkloze 
tevoren reeds heeft verhoord zonder 
hem ervan te verwittigen dat deze ge
gevens tot die maatregel kunen Jeiden 
(1). (Art. 174 Werkloosheidsbesluit.) 

(AERTS T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR
ZIENING) 

ARREST 

(A.R. nr. 5090) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 december 1982 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 174, inzonderheid eerste 
en derde lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, gewij
zigd bij koninklijk besluit van 6 oktober 
1978, en van het algemeen rechtsbeginsel 
dat het recht van verdediging moet wor
den geeerbiedigd, 

doordat het arrest vaststelt : « De be
palingen van artikel 174 ( ... ) hebben een 
meer omvangrijke draagwijdte dan voor
gehouden door (verweerder). lnderdaad, 
de bepalingen van de werkloosheidsre
glementering die een ontzegging of be
perking van het recht op de uitkeringen 
tot voorwerp hebben, stellen niet aileen 
een materiele feitelijke houding of ge
draging van de werkloze voorop, doch te
vens dat onbetwistbaar moet komen vast 
te staan dat de werkloze fout is bij der
gelijke feitelijke houding of gedraging en 
ook in welke mate hij volledig aanspra
kelijk is, ja dan neen, voor deze fout. 
Het is met betrekking tot deze aanspra
kelijkheidstoetsing dat de rechten van de 
verdediging een belangrijke rol spelen; 
ter vrijwaring hiervan bepaalde de wet
gever in lid 3 van bedoeld artikel 174 dat 
aan betrokkene in de administratieve fa
ze van het vooronderzoek de mogelijk
heid van bijstand door een advocaat of 
door een afgevaardigde van bepaalde 
werknemersorganisaties wordt gehou
den. Het door artikel 17 4 voorgeschreven 
verhoor strekt er aldus toe enerzijds de 
betrokken werkloze op de hoogte te 
brengen dat een te zijnen laste gelegd 
feit aanleiding zou kunnen geven tot toe
passing van de bevoegde sanctiemaatre-

gemene arbeidsmarkt, dient de werk- 1--~~---~~~-------
loosheidsinspecteur hem op te roepen 
om hem te verhoren, oak al grondt hij 

(1) Zie Cass., 7 feb 1983, A.R nr 3731 
(A.C., 1982-83, nr 322). 
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gel, anderzijds hem/haar in de mogelijk
heid te stellen de passende verweermid
delen voor te dragen, tenslotte hem/haar 
de mogelijkheid te bieden voor het voor
dragen van dit verweer beroep te doen 
op deskundige bijstand. Uit de gegevens 
van de administratieve bundel blijkt nu 
onbetwistbaar dat (eiseres) opgeroepen 
werd voor een verhoor met betrekking 
tot het langdurig aanhouden van haar 
werkloosheidstoestand; dat zij tijdens dit 
verhoor en tot rechtvaardiging van dit 
langdurig aanhouden een verklaring af
legde die leidt tot de vaststelling dat zij 
zich van bij de aanvang van haar werk
loosheid onbeschikbaar stelde voor de al
gemene arbeidsmarkt »; het arrest het 
hoger beroep van verweerder niettemin 
ontvankelijk en gegrond verklaart, en 
mitsdien het beroepen vonnis tenietdoet 
en dienvolgens de aangevochten admi
nistratieve beslissing van 19 september 
1980 van de gewestelijke werkloosheids
inspecteur van verweerder te Leuven, 
waarbij eiseres van de werkloosheidsuit
keringen werd uitgesloten, bevestigt, 
« met dien verstande dat de aanvangsda
tum van de toegepaste uitsluitingsmaat
regel en de hiermee gepaard gaande te
rugbetaalbaarstelling van ten onrechte 
genoten uitkeringen bepaald wordt op 20 
oktober 1978 », op grond dat uit het pro
ces-verbaal van verhoor van eiseres niet 
blijkt dat eiseres « door de inspecteur op 
de hoogte werd gesteld dat deze verkla
ring aanleiding kan geven tot een ont
zegging of beperking van haar recht op 
uitkering, noch dat haar de mogelijkheid 
werd geboden ten aanzien van deze nieu
we vaststelling en met het oog op de toe
passing van de wet zich te laten bijstaan 
in het voordragen van haar verweer ten 
deze. Het niet-naleven door de in
specteur van de wettelijke voorschriften 
tot waarborg van de rechten van verdedi
ging brengt echter slechts een schending 
van deze rechten mede wanneer inder
daad de gegevens van de zaak aantonen 
dat op grond van elementen die betrok
kene kan doen gelden tot staving van 
haar verweer, deze elementen aan de in
specteur onthouden werden, zodat bij 
ontstentenis hiervan, niet op objectieve 
wijze tot de aangevochten besluitvor
ming kan overgaan. Nu in casu (eiseres) 
noch voor de eerste rechter, noch in hui
dige aanleg, elementen wist aan te voe
ren waaruit blijkt dat spijt het afleggen 
van bedoelde verklaring zij zich echter 
in werkelijkheid niet onbeschikbaar had 
gesteld voor de algehele arbeidsmarkt, 
dient te worden vastgesteld dat de rech
ten van verdediging in haren hoofde niet 

werden geschonden door haar niet op
nieuw op te roepen voor verhoor met be
trekking tot de voorgenomen uitsluiting 
uit hoofde van haar onbeschikbaarstel
ling voor de algemene arbeidsmarkt », 

terwijl, nu artikel 174 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref
fende de arbeidsvoorziening en werkloos
heid, luidens hetwelk de inspecteur, in 
wiens ambtsgebied de werkloze verblijft, 
alvorens een beslissing te nemen waar
bij het recht op uitkering wordt ontzegd 
of beperkt, de werkloze oproept om hem 
te horen, ertoe strekt de werkloze, onver
minderd zijn recht de beslissing van de 
inspecteur later aan te vechten voor de 
arbeidsgerechten, de mogelijkheid te hie
den zijn visie te kennen te geven betref
fende de redenen waarop de inspecteur 
meent te kunnen steunen om zijn recht 
op uitkering te beperken of hem dit 
recht te ontzeggen en zich daartegen te 
verdedigen en dit, ongeacht het feit of de 
middelen die de werkloze kunnen wor
den aangevoerd, al dan niet gegrond 
zijn; het niet-naleven van dit voorschrift 
de nietigheid van de administratieve be
slissing tot gevolg heeft, zelfs als zou 
blijken dat de werkloze door die onregel
matigheid niet in zijn belangen is ge
schaad; het arrest derhalve, door ener
zijds vast te stellen dat niet blijkt dat 
eiseres op de hoogte werd gesteld dat 
haar verklaring aanleiding kon geven tot 
ontzetting of beperking van haar recht, 
en dat haar niet de mogelijkheid werd 
geboden ten aanzien van deze nieuwe 
vaststelling en met het oog op de toepas
sing van de wet zich te laten bijstaan in 
het voordragen van haar verweer ten de
ze, en anderzijds te stellen dat het niet
naleven door de inspecteur van de wette
lijke voorschiften tot waarborg van de 
rechten van verdediging slechts een 
schending van deze rechten meebrengt 
wanneer de gegevens van de zaak aanto
nen dat op grond van elementen die de 
betrokkene kon doen gelden tot staving 
van haar verweer, deze elementen aan 
de inspecteur onthouden werden, zodat 
deze bij ontstentenis hiervan niet op ob
jectieve wijze tot de aangevochten be
sluitvorming kon overgaan, niet wettelijk 
verantwoord is : 

Overwegende dat artikel 174, eer
ste lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 voorschrijft 
dat de inspecteur de werkloze 
oproept om hem te horen alvorens 
een beslissing te nemen waarbij het 
recht op uitkering wordt ontzegd of 



1030 HOF VAN CASSATIE Nr. 467 

beperkt; dat het niet in acht nemen 
van dit voorschrift de nietigheid van 
de administratieve beslissing mee
brengt, ook al mocht dit verzuim in 
het concrete geval de belangen van 
de werkloze niet hebben geschaad; 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat eiseres niet werd opge
roepen voor verhoor met betrekking 
tot een ontzegging of beperking van 
haar recht op uitkering, wegens on
beschikbaarheid voor de algemene 
arbeidsmarkt, niettemin oordeelt dat 
het recht van verdediging van eise
res niet is miskend, op grond dat 
het niet-naleven door de inspecteur 
van de wettelijke voorschriften tot 
waarborg van het recht van verdedi
ging slechts een miskenning van dit 
recht meebrengt « wanneer de gege
vens van de zaak aantonen dat er 
op grond van elementen die de be
trokkene kon doen gelden tot sta
ving van haar verweer, deze elemen
ten aan de inspecteur onthouden 
werden, zodat hij bij ontstentenis 
hiervan niet op objectieve wijze tot 
de aangevochten besluitvorming kan 
overgaan »; 

Dat het arrest zodoende zijn be
slissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Antwerpen. 

Nr. 467 

2' KAMER - 25 maart 1986 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - VON
NIS VAN DE POLITIERECHTBANK - HOGER 
BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS 
- TE LATE BETEKENING - ONTVANKELIJK
HEID. 

Niet ontvankelijk is het hager beroep 
van de procureur des Konings dat ge
richt is tegen een vonnis van de poli
tierechtbank, wanneer het is betekend 
buiten de bij art. 205 Sv. gestelde ter
mijn van vijfentwintig dagen, even
tueel verlengd overeenkomstig art. 644, 
eerste lid, van dat wetboek, te rekenen 
van de uitspraak van het vonnis (1). 

(WILLIOT, MATTON, ONDERLINGE MAATSCHAP
PIJ DER OPENBARE BESTUREN T. DE LANGE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9816) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 juni 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Dendermonde; 

I. Op de voorziening van Gerald 
Williot: 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 172, 174, 202 
en 205 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het bestreden vonnis, dat eiser 
(Williot) op 14 januari 1985 in eerste aan
leg vrijgesproken was van de hem ten 
laste gelegde overtreding van artikel 
19.3.3° van het Wegverkeersreglement, 
het hager beroep dat de procureur des 
Konings bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dendermonde tegen deze vrij
spraak instelde en dat op 9 februari 1985 
aan eiser Williot betekend werd, ontvan
kelijk en gegrond verklaart en het dien
volgens eiser Williot schuldig verklaart 

24 maart 1986 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Chatel, eerste 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie F-~--~-----------
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaat: mr Nelissen Grade 

(1) Cass., 26 sept. 1984, A.R nr 3718 
(A.C., 1984-85, nr 68). 
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aan de hem ten laste gelegde verkeers
overtreding en hem veroordeelt, ener
zijds, op strafgebied, tot een geldboete 
van 50 frank met de opdeciemen ver
hoogd tot 3.000 frank of een vervangende 
gevangenisstraf van 15 dagen en de kos
ten en, anderzijds, op civielrechtelijk ge
bied, tot het betalen aan verweerder (De 
Lange) van een schadevergoeding van 
61.179 frank met rente en kosten, 

terwijl, overeenkomstig de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen en voor
namelijk genoemd artikel 205 van het 
Wetboek van Strafvordering, het open
baar ministerie bij het hof of de recht
bank die van het beroep kennis moet ne
men, op straffe van verval, binnen de 
vijfentwintig dagen te rekenen van de 
uitspraak van het vonnis zijn beroep 
moet betekenen hetzij aan de beklaagde, 
hetzij aan de voor het misdrijf burger
rechtelijk aansprakelijke partij; in onder
havige zaak het openbaar ministerie bij 
de Correctionele Rechtbank te Dender
monde die van het beroep kennis moest 
nemen, zijn hoger beroep tegen het von
nis van 14 januari 1985, slechts op zater
dag 9 februari 1985 liet betekenen aan 
eiser Williot, dit is op de zesentwintigste 
dag na de uitspraak van het vonnis in 
eerste aanleg, en dus buiten de bij ge
noemd artikel 205 voorgeschreven ter
mijn, zodat het bestreden vonnis niet 
zonder miskenning van de artikelen 172, 
174, 202 en 205 van het Wetboek van 
Strafvordering het hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen de vrijspraak 
in eerste aanleg van eiser Williot ontvan
kelijk kon verklaren en deze laatste 
strafrechtelijk en civielrechtelijk kon 
veroordelen (schending van de artikelen 
172, 174, 202 en 205 van het Wetboek van 
Strafvordering) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het door de procu
reur des Konings op 29 januari 1985 
ingestelde hager beroep tegen het 
vonnis van de Politierechtbank te 
Ninove van 14 januari 1985, pas op 9 
februari 1985 aan eiser, beklaagde, 
werd betekend, dit is buiten de ter
mijn die door artikel 205 van het 
W etboek van Strafvordering op 
straffe van verval is voorgeschreven; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis dit hoger beroep derhalve 
niet kon ontvankelijk verklaren en 
niet vermocht eiser, die door de poli-

tierechtbank was vrijgesproken, op 
de strafvordering te veroordelen; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen van ver
weerder tegen eiser en van eiser 
tegen verweerder : 

Over het tweede en het derde mid del: 

Wat het eerste onderdeel van het 
tweede en het derde middel betreft : 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

II. Op de voorzieningen van V e
ronique Matton en O.M.O.B. : 

Over het derde middel, hiervoren 
reeds weergegeven; 

Overwegende dat, gelet op het 
antwoord gegeven op de voorziening 
van Gerald Williot, het eerste onder
dee! van het derde middel gegrond 
is; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige onderdelen van het tweede en 
het derde middel die niet tot ruime
re cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de strafvorde
ring tegen eiser en over de civiel
rechtelijke vorderingen van de ei-

.sers tegen verweerder en van ver
weerder tegen eiser; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; laat de kos
ten van betekening van de voorzie
ningen aan het openbaar ministerie 
ten laste van de eisers; veroordeelt 
verweerder in de helft van de overi
ge kosten en laat de andere helft er
van ten laste van de Staat; zegt dat 
er geen grand is tot verwijzing wat 
de strafvordering betreft; verwijst 
voor het overige de aldus beperkte 
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zaak naar de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde, zitting houden
de in hoger beroep. 

25 maart 1986 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 468 

2• KAMER - 25 maart 1986 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ- EXPLOOT VAN BETE
KENING - NEERLEGGING - TERMIJN GE
STELD BIJ ART. 420BIS, TWEEDE LID, SV. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij wier exploot 
van betekening aan de verweerder ter 
griffie van het Hof is neergelegd na 
het verstrijken van de termijn gesteld 
bij art. 420bis, tweede lid, Sv. (1). 

(VAN GEET T. DEMUYNCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 9885) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Overwegende dat het Hof niet ver
mag acht te slaan, op het exploot 
van betekening van de voorziening 
dat ter griffie van het Hof werd ont
vangen op 29 november 1985, dit is 
na het verstrijken van de bij artikel 

Nota arrest nr 468 

(1) Cass., 5 maart 1980 (A. C., 1979-80, 
nr 424). 

420bis, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalde ter
mijn, die een aanvang heeft geno
men op 30 juli 1985, datum waarop 
de zaak werd ingeschreven op de al
gemene rol; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift van eise
res dat niet de ontvankelijkheid van 
de voorziening betreft, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

25 maart 1986 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
Remoortel, Dendermonde. 

Nr. 469 

2" KAMER - 25 maart 1986 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
MIDDEL GEGROND OP DE BEWEERDE VALS
HEID VAN DE MINUUT VAN HET BESTREDEN 
ARREST- GEEN BETICHTING VAN VALSHEID 
VAN HET AUTHENTIEK AFSCHRIFT VAN HET 
ARREST, DAT IN HET DOSSIER BERUST. 

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
wordt gesteld dat de minuut van het 
bestreden arrest niet is ondertekend 
door aile in het arrest vermelde raads
heren en de griffier, wanneer het eens
Juidend verklaard afschrift van het ar
rest, dat in het dossier berust, ver
meldt dat het arrest was getekend 
door die raadsheren en de griffier en 
wanneer dit authentiek afschrift niet 
van valsheid is beticht (1). 

Nota arrest nr. 469 : 
(1) Zie Cass., 4 juni 1974 (A.C., 1974, 1096) 

en 16 mei 1977 (ibid., 1977, 950); RIGAUX en 
TRoussE, Les crimes et Jes delits du Code pe
nal, dee! III, druk 1957, nrs. 94 en 101. Zie ook, 
wat de procedure van betichting van valsheid 
in strafzaken betreft, Cass., 8 feb. 1978 
(A.C., 1978, 680) en de noot, getekend R.-A.D 
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(BAUWENS T. SCHOCKAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9976) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 september 1985 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

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

Over het eerste middel, ... 

Overwegende dat het middel het 
niet mogelijk maakt de aangeklaag-
de onwettigheid te onderkennen; 

Dat het middel wegens vaagheid 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, luidende als 
volgt : « Het arrest van het Hof van Be
roep te Gent - achtste kamer in correc
tionele zaken - van 4 september 1985 -
waartegen cassatieberoep - draagt 3 on
leesbare handtekeningen. Van twee za
ken een: ofwel hebben niet alle raadshe
ren, in het arrest vermeld, dit arrest 
onderschreven, ofwel heeft de griffier in 
voormeld arrest vermeld, het kwestieuze 
arrest niet onderschreven noch onderte-
kend. Zulks is een volstrekte nietigheid. 
Ten bewijze dat het arrest slechts 3 
handtekeningen draagt, hecht eiseres 
aan huidige (memorie) het ongetekend 
afschrift van het arrest van 4 september 
1985, zoals het haar door de heer griffier 
is afgeleverd op 18 september 1985 » : 

Overwegende dat het eensluidend 
afschrift van het arrest dat in het 
dossier berust de vermelding draagt 
<< was getekend De Maesschalck, 
Beirens, De Graef, Allegaert », ge
volgd door de handtekening van de 
griffier-hoofd van dienst; 

Overwegende dat deze vaststelling 
dat die magistraten en griffier het 
arrest hebben ondertekend bewijs
waarde heeft tot inschrijving we
gens valsheid; 

Overwegende dat eiseres die vast
stelling niet in de wettelijke vormen 

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

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

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

25 maart 1986 - z• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. De Baets - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.M. 
Van Damme, Gent. 

Nr. 470 

z• KAMER - 25 maart 1986 

SPOORWEGEN (POLITIE OVER DE) -
KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 AUG. 1977, ART. 
25 - MOREEL BESTANDDEEL VAN HET MIS
DRIJF. 

De feiten bedoeld in art. 25 K.B. van 2 
aug. 1977 betreffende de veiligheidsin
richtingen en de signalisatie van de 
overwegen en betreffende het verkeer 
op spoorwegen en aanhorigheden zijn 
slechts strafbaar wanneer zij met op
zet zijn gepleegd (1). 

van valsheid heeft beticht; 1----~-~--------
Dat het middel niet ontvankelijk 

is; 
(1) Cass., 24 maart 1982 (A.C., 1981-82, 

nr 444). 
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(VERMEIRE EN DEMAECKER-VAN HAECKE 
P.V.B.A. T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL

GISCHE SPOORWEGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 133) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 november 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

I. Op de voorziening van Christian 
Vermeire: 

A. tegen de beslissing op de tegen 
hem ingestelde strafvordering : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 25, derde lid, 
van het koninklijk besluit van 2 augus
tus 1977, 

doordat in het bestreden vonnis ge
steld wordt dat artikel 25.3 van het 
koninklijk besluit van 2 augustus 1977 
wel toepasselijk is omdat (eiser) niet be
zig was werken aan de spoorlijn zelf uit 
te voeren. omdat de lijn 50 A de voor 
openbaar gebruik uitgebate spoorverbin
ding Oostende-Brugge is, en omdat het 
moreel element van de overtreding be
staat in schuld door wetsinbreuk, 

terwijl voormeld artikel 25.3 niet het 
geval viseert van een aannemer die, voor 
de noodwendigheden van uit te voeren 
werken aan een langsgracht toebehoren
de aan de Nieuwe Polder van Blanken
berge, zich op terreinen, afhangend van 
het spoor, moet begeven, bovendien met 
toelating van de N.M.B.S., spoorwegex
ploitant, gegeven aan de Nieuwe Polder 
van Blankenberge, opdrachtgever van de 
aannemer, en die daarbij zonder opzet 
handelt: 

Overwegende dat uit de bewoor
dingen van artikel 25 van het 
koninklijk besluit van 2 augustus 
1977 betreffende de veiligheidsin
richtingen en de signalisatie van 
overwegen en betreffende het ver
keer op spoorwegen en aanhorighe
den blijkt dat de in dit artikel be
doelde feiten enkel strafbaar zijn 
wanneer ze met opzet zijn gepleegd; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij om de aan eiser ten las
te gelegde feiten bewezen te verkla-

ren, vaststellen dat het moreel ele
ment van dit misdrijf bestaat in 
schuld door wetsinbreuk, hun beslis
sing niet naar recht verantwoorden; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

B. tegen de beslissing op de tegen 
hem door verweerster ingestelde ci
vielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat die vordering 
door het bestreden vonnis ontvanke
lijk doch ongegrond wordt ver
klaard; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan be
lang; 

II. Op de voorziening van de 
P.V.B.A. Demaecker-Van Haecke: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan de verweerster Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoor
wegen en aan het openbaar ministe
rie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat, ten ge
volge van de vernietiging van de be
slissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering, de veroordeling van 
eiseres als civielrechtelijk aanspra
kelijke voor de kosten van de straf
vordering ten laste gelegd van eiser, 
geen bestaansreden meer heeft; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan, wat eiseres betreft, op het na
mens de eisers ingediende ver
zoekschrift, dat niet de ontvankelijk
heid van haar voorziening betreft, 
en zonder acht te slaan, wat eiser 
betreft, op het eerste, het derde, het 
vierde en het vijfde middel, die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het uitspraak doet 
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over de tegen eiser ingestelde straf
vordering; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige; stelt nochtans 
vast dat de veroordeling van eiseres 
als civielrechtelijk aansprakelijke 
partij voor de kosten van de straf
vordering geen bestaansreden meer 
heeft; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden· gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiseres in de helft 
van de kosten en eiser in een vierde 
van de kosten; laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Veurne, zit
ting houdende in hager beroep. 

25 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Clerck, Brugge, en De Gryse. 

Nr. 471 

2' KAMER - 26 maart 1986 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN

EEN ENKELE STRAF VOOR VERSCHEIDENE 
MISDRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN 
VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT
ONTV ANKELIJKHEID. 

Wanneer wegens verscheidene misdrij
ven een enkele straf is uitgesproken, 
is niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, de vordering tot vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering, ge
grond op een middel dat enkel betrek
king heeft op een van die misdrijven, 
terwijl de uitgesproken straf naar 
recht verantwoord blijft door een an
der misdrijf (1). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

(ARMAND T. DE BRIEY, DE BARDON DE SEGON
ZAC, BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4901) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1985 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 462 en 492 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest de strafuitsluitende 
verschoningsgrond, bedoeld in de artike-

1 len 462 en 492 van het Strafwetboek, niet 
aanwezig acht en bijgevolg de strafvor
dering en de civielrechtelijke vordering 
wegens de telastlegging A1 ontvankelijk 
verklaart op grond dat de feitelijke be
standdelen van het in die telastlegging 
omschreven misdrijf misbruik van ver
trouwen pas na het overlijden van gra-
vin de Briey verenigd waren, 

terwijl, eerste onderdeel, het eerste 
feit waarop het arrest de beslissing 
grondt volgens welke het misdrijf mis
bruik van vertrouwen is gepleegd na het 
overlijden van gravin de Briey, namelijk 
de verklaringen die in 1980 door eiser en 
diens echtgenote zijn afgelegd betreffen
de de grootte van de hun toevertrouwde 
bedragen, dagtekent van v66r het overlij
den van gravin de Briey, zodat het hof 
van beroep uit dat feit niet wettig heeft 
kunnen afleiden dat het misbruik van 
vertrouwen was gepleegd na het overlij
den van die gravin en het arrest dus niet 
voldoende met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de draagwijdte van 
het tweede feit, waarop het arrest zich 
baseert om het tijdstip te bepalen van 
het in de telastlegging A1 omschreven 
misdrijf, namelijk een verklaring die 

------------------1· door de raadsman van eiser en diens 
(1) Cass., 28 mei 1985, A.R. nr. 9457 

(A.C., 1984-85, nr. 589). 
Het arrest maakt impliciet voorbehoud voor 

het geval dat het misdrijf waarop het cassatie
middel betrekking heeft een bestanddeel is 
van het misdrijf dat de straf verantwoordt. 

echtgenote is afgelegd voor de Recht
bank van Eerste Aanleg te Charleroi, te
gengesproken wordt door de consideran
sen zelf van het arrest, die betrekking 
hebben op de leugens van eiser, zodat 
het arrest wegens tegenstrijdigheid in de 
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redengeving artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

derde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de conclusie waarin eiser ge
wezen had op een feit dat identiek was 
aan het door het arrest vastgestelde feit 
maar dat een jaar vroeger was gebeurd, 
hetgeen tot gevolg zou hebben gehad dat 
het in de telastlegging A1 omschreven 
misdrijf misbruik van vertrouwen dagte
kende van v66r het overlijden van gravin 
de Briey; het arrest bijgevolg niet vol
doende met redenen is omkleed en dus 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

vierde onderdeel, het arrest een on
juiste toepassing maakt van de artikelen 
462 en 492 van het Strafwetboek : 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat het arrest, bene

vens de wegens de telastleggingen 
B, D1 en D2 uitgesproken fiscale 
geldboeten, eiser veroordeelt tot een 
enkele straf van vijf jaar gevange
nis en vijfhonderd frank geldboete 
en hem tevens, wegens de telastleg
gingen A1 (beperkt), A2 (beperkt), B 
(beperkt), C (beperkt), D1 (beperkt), 
D2 en F, voor de duur van tien jaar 
ontzet van de in artikel 31, §§ 1, 3, 4 
en 5, opgesomde rechten; 

Overwegende dat die straf en die 
ontzetting krachtens artikel 491, eer
ste en tweede lid, van het Strafwet-
boek wettig verantwoord zijn door 
de telastlegging A2, het plegen van 
misbruik van vertrouwen voor een 

is bevestigd, betrekking had met na
me op de telastlegging Al, waarvoor 
het vonnis van de correctionele 
rechtbank, dat op dat punt was ver
nietigd door het arrest, de niet-ont
vankelijkheid van de strafvordering 
had vastgesteld; 

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. 

c. 

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

26 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui-

. dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaten : mrs. 
G. Horsmans en F. Goffin, Brussel, en 
Van Ommeslaghe. 

bedrag van 33.415.200 frank ten na-
dele van markies Etienne de Bardon Nr. 472 
de Segonzac, zodat de onderdelen 
van het middel die uitsluitend op de 
telastlegging A1 betrekking hebben, 
niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

Overwegende dat het arrest in het 
beschikkende gedeelte van de beslis
sing weliswaar vermeldt dat de te
lastlegging A1 « slechts een van de , 
bestanddelen is van het enkel straf

2' KAMER - 26 maart 1986 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ - COMMISSIE - BEOORDE-
LING, IN FEITE, VAN DE GEESTESTOESTAND 
VAN EEN GE'iNTERNEERDE EN VAN DE MOGE-
LIJKHEID TOT RECLASSERING. 

bare feit, dat door de eerste rechter . 2° BESCHERMING VAN DE MAAT-
is beschreven en omschreven en dat SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE coM-
door hem Op goede gronden is ge- i MISSIE WAARBIJ EEN VERZOEK TOT INVRIJ-
straft ... »; dat die Vermelding noch- HEIDSTELLING WORDT AFGEWEZEN - RE-
tans enkel bedoeld was als precise- DENGEVING. 
ring dat de enkele straf die door de 
eerste rechter tegen eiser is uitge
sproken en door het hof van beroep 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ - COMMISSIE DIE UITSPRAAK 
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MOET DOEN OVER EEN VERZOEK TOT INVRIJ
HEIDSTELLING - AANWEZIGHEID VAN DE 
RAADSMAN VAN DE GEINTERNEERDE NIET 
VEREIST BIJ DIENS VERHOOR DOOR DE Dl· 
RECTEUR OF DE GENEESHEER VAN DE IN· 
RICHTING. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - MISKENNING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING NIET AANGE
VOERD VOOR DE COMMISSIE - MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK VOOR HET HOF. 

5° RECHT VAN VERDEDIGING - BE
SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING 
VOOR DE COMMISSIE NIET AANGEVOERD 
DOOR DE RAADSMAN VAN EEN GEINTER
NEERDE - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK 
VOOR HET HOF. 

6° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDED!
GING VOOR DE COMMISSIE NIET AANGE
VOERD DOOR DE RAADSMAN VAN EEN GEIN
TERNEERDE- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

7° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLUIT TOT UITZETTING 
VAN EEN GEINTERNEERDE - ZONDER GE
VOLG VOOR DE AANHANGIGMAKING VAN DE 
ZAAK BIJ DE COMMISSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ, EN VOOR HAAR BE
SLISSING. 

1 o De commissie tot bescherming van de 
maatschappij beoordeelt in feite of de 
geestestoestand van de gei"nterneerde 
voldoende verbeterd is en of de voor
waarden voor zijn reclassering vervuld 
zijn (1). 

2o Bij gebrek aan een conclusie is regel
matig met redenen omkleed de beslis
sing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij waarbij een 
verzoek tot invrijheidstelling van de 
geinterneerde wordt afgewezen op 
grand dat zijn geestestoestand niet vol
doende verbeterd is en hij een gevaar 
blijft opleveren voor de maatschappij 
(2). 

directeur of de geneesheer van de in
richting geschiedt in aanwezigheid van 
de raadsman van de gei"nterneerde (3). 

4°, 5° en 6° Niet ontvankelijk is bet mid
del, hieruit afgeleid dat het dossier 
niet gedurende vier dagen ter inzage 
is gelegd van de advocaat van de gei"n
terneerde, wanneer die miskenning 
van het recht van verdediging niet is 
aangevoerd voor de commissie tot be
scherming van de maatschappij, die 
uitspraak moet doen over een verzoek 
tot invrijheidstelling (4). 

7° Een koninklijk besluit waarbij de uit
zetting van een gei"nterneerde wordt 
bevolen, kan geen gevolgen hebben 
voor de aanhangigmaking van de zaak 
bij de commissie tot bescherming van 
de maatschappij en voor haar beslis
sing. 

(CHICK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4919) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 december 1985 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij bij 
de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Bergen; 

I. Over de middelen, vervat in het 
op 16 januari ingediende ver
zoekschrift : 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij beslist de interne
ring van eiser te handhaven, ofschoon 
hij vanaf de dag van zijn aanhouding tot 
op heden geen enkele medische behan
deling heeft gekregen : 

Overwegende dat de commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij in feite oordeelt of de geestestoe
stand van de ge'interneerde voldoen
de verbeterd is en of de voorwaar
den voor zijn reclassering vervuld 

3° Art. 16 Wet Bescherming Maatschap- zijn; 
pij vereist niet dat het verhoor door de !------------------
(1) Cass., 15 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 291). 

(2) Cass., 9 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 277). 

(3) Cass., 15 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 293). 

(4) Cass., 23 juni 1982, A.R. nr. 2407 
(A.C., 1981-82, nr. 637). 
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Dat het Hof niet bevoegd is om na 
te gaan of de commissie die gege
vens al dan niet op een oordeelkun
dige wijze heeft beoordeeld; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 20 en 25 
van de wet van 15 december 1980 betref
fende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijde
ring van vreemdelingen, 

doordat bij het koninklijk besluit van 
23 mei 1984 de uitzetting wordt bevolen 
van eiser die ter uitvoering van dit be
sluit op 24 juli 1984 ter beschikking van 
de regering is gesteld om naar de grens 
van het Koninkrijk Belgie te worden te
ruggeleid en dat het dus niet tot de 
bevoegdheden van de commissie tot be
scherming van de maatschappij behoort 
zich te verzetten tegen een koninklijk 
besluit en de uitvoering daarvan op de 
een of andere wijze te verhinderen; 

Overwegende dat krachtens het 
beginsel van de scheiding der mach
ten een koninklijk besluit waarbij 
de uitzetting van eiser is gelast, 
geen gevolgen kan hebben voor de 
aanhangigmaking van de zaak en 
voor de beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij; 

Dat het middel faalt naar recht; 

II. Over de middelen, vervat in de 
op 14 maart 1986 ingediende memo
rie: 

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

doordat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij de handhaving van 
de internering van eiser gelast, zonder 
opgave van gronden en zonder haar be
slissing te doen steunen op de medische 
vaststellingen die de internering moge
lijk maken, 

terwijl, eerste onderdeel, elk vonnis re
gelmatig met redenen moet zijn omkleed 
naar het vereiste van de aangevoerde 
grondwettelijke bepaling; 

tweede onderdeel, de beslissing van de 
commissie, om regelmatig met redenen 
te zijn omkleed, moet vaststellen dat de 
geestestoestand van de gei:nterneerde 
niet voldoende verbeterd is en dat de 

voorwaarden voor zijn reclassering niet 
vervuld zijn; de commissie de geestestoe
stand van de gei:nterneerde slechts op 
een geldige en regelmatige wijze beoor
deelt, wanneer ze haar beslissing staaft 
met objectieve en ondubbelzinnige gege
vens van het dossier, zodanig dat haar 
beslissing op een redelijke wijze verant
woord is; de commissie niet op grand 
van het bij het dossier gevoegde medisch 
verslag op een redelijke wijze kon beslis
sen dat de geestestoestand van eiser niet 
voldoende verbeterd was; 

W at de twee onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser een con
clusie heeft neergelegd voor de com
missie tot bescherming van de 
maatschappij; 

Overwegende dat bij ontstentenis 
van enige conclusie regelmatig met 
redenen is omkleed de beslissing 
waarbij de commissie tot bescher
ming van de maatschappij het ver
zoek om invrijheidstelling op proef 
van de gei:nterneerde afwijst omdat, 
zoals de beslissing ten deze vast
stelt, zijn geestestoestand niet vol
doende verbeterd is en « betrokkene 
een gevaar blijft opleveren voor de 
maatschappij »; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van het algemeen begin
sel van het recht van verdediging, 

doordat de geneesheer of de directeur 
van de inrichting niet is gehoord in te
genwoordigheid van de raadsman van ei
ser en de kennisgeving van de beslissing 
zelfs geen bondige opgave bevat van de 
gronden van de beslissing, 

terwijl, eerste onderdeel, de eerbiedi
ging van het recht van verdediging nood
zakelijkerwijze de eerbiediging van het 
tegensprekelijk karakter van de rechts
pleging impliceert; het recht van verdedi
ging ernstig wordt miskend wanneer het 
gerecht zich uitspreekt of kan uitspreken 
op basis van een gegeven dat niet aan 
tegenspraak is onderworpen, dat niet 
kon worden betwist of besproken door 
de verdediging en dat haar zelfs onbe-

1 kend gebleven is; 



Nr. 472 HOF VAN CASSATIE 1039 

tweede onderdeel, de eerbiediging van 
het recht van verdediging vereist dat de 
verdediging duidelijk op de hoogte wordt 
gebracht van de gronden van de afwij
zende beslissing; het niet motiveren van 
de beslissing onzekerheid doet ontstaan 
waardoor de verdediging in haar rechten 
wordt geschaad, nu ze in onwetendheid 
wordt gelaten omtrent de gronden van 
de beslissing en dit op een ogenblik 
waarop het dossier door haar niet meer 
kan worden ingezien; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de bestreden 

beslissing blijkt dat de commissie 
op 9 december 1984 de geneesheer 
van de inrichting, eiser, de procu
reur des Konings en de advocaat 
van eiser heeft gehoord; 

Overwegende dat, ofschoon de 
commissie geen uitspraak mag doen 
over een verzoek om invrijheidstel
ling alvorens de directeur of de ge
neesheer van de inrichting alsook 
de ge"interneerde en diens advocaat 
te hebben gehoord, artikel 16 van de 
wet tot bescherming van de maat
schappij niet vereist dat de di
recteur of de geneesheer worden ge
hoord in tegenwoordigheid van de 
raadsman van de ge"interneerde; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat dit onderdeel 
niet gericht is tegen de bestreden 
beslissing maar tegen de kennisge
ving van die beslissing aan de 
raadsman van eiser; dat het bijge
volg niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van het 
bij het dossier gevoegde medisch ver
slag, 

doordat de beslissing de handhaving 
van de aanhouding van de gei:nterneerde 
beveelt op grond van de wet tot bescher
ming van de maatschappij, 

terwijl het dossier slechts een medisch 
verslag bevat waarvan de bewoordingen 
uitdrukkelijk de toepassing van deze re
geling op eisers geval uitsluiten; de be- I 

slissing de bewoordingen van het verslag 
en de bewijskracht ervan miskent: 

Overwegende dat het beschikken
de gedeelte van de beslissing niet 
gegrond is op het in het middel aan
gegeven geneeskundig verslag; dat 
de commissie dus de bewijskracht 
van dat verslag niet heeft kunnen 
miskennen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16 en 18 van 
de wet van 9 april 1930, vervangen door 
de wet van 1 juli 1964, 

doordat het dossier pas vanaf 4 decem
ber 1985 ter beschikking van de advocaat 
van eiser is gesteld, 

terwijl de in het middel vermelde be
palingen voorschrijven dat het dossier 
gedurende vier dagen ter beschikking 
wordt gesteld van de advocaat van de ge
interneerde; hieronder uiteraard moet 
worden verstaan vier volle werkdagen; 4 
december een woensdag is en de com
missie zitting hield de volgende maan
dag 9 december; er tussen 4 december en 
9 december om 14 uur (aanvang van de 
terechtzitting) geen vier volle werkda
gen, nodig om het dossier werkelijk te 
kunnen bestuderen, zijn verlopen; 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt dat de raadsman van eiser 
laatstgenoemde ten gronde heeft 
verdedigd op de terechtzitting van 
de commissie op 9 december 1985; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat de raadsman heeft aangevoerd 
dat eiser in zijn recht van verdedi
ging was geschaad op de in het mid
del aangegeven gronden; dat zodani
ge grief niet voor de eerste maal 
voor het Hof van Cassatie kan wor
den opgeworpen; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

26 maart 1986 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. P. De 
Wispelaere, Bergen. 

Nr. 473 

1' KAMER - 3 april 1986 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING OP 
GROND VAN BEPAALDE FElTEN - WEDER
ZIJDSE EISEN TOT ECHTSCHEIDING BIJ HET
ZELFDE VONNIS INGEWILLIGD - OVER
SCHRIJVING IN DE REGISTERS VAN DE BUR
GERLIJKE STAND VAN HET BESCHIKKEND 
GEDEELTE VAN HET VONNIS WNr EEN VAN 
DIE EISEN BETREFT- HOGER BEROEP WAT 
DE ANDERE EIS BETREFT - INCIDENTEEL BE
ROEP DOOR GEINTIMEERDE INGESTELD TE
GEN HET REEDS OVERGESCHREVEN BE
SCH!KKEND GEDEELTE VAN HET VONNIS. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - INCIDENTEEL BEROEP - ECHTSCHEI
DING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN -
WEDERZIJDSE EISEN TOT ECHTSCHEIDING 
BIJ HETZELFDE VONNIS INGEWILLIGD -
OVERSCHRIJVING IN DE REGISTER VAN DE 
BURGERLIJKE STAND VAN HET BESCHIK
KEND GEDEELTE VAN HET VONNIS WAT EEN 
VAN DIE EISEN BETREFT - HOGER BEROEP 
WAT DE ANDERE EIS BETREFT - INCIDEN
TEEL BEROEP DOOR GEINTIMEERDE INGE
STELD TEGEN HET REEDS OVERGESCHREVEN 
BESCHIKKEND GEDEELTE VAN HET VONNIS. 

1o en 2° Wanneer wederzijdse eisen tot 
echtscheiding bij hetzelfde vonnis zijn 
ingewilligd en een der partijen hager 
beroep heeft ingesteld maar het von
nis, wat haar eis betreft, in de regis
ters van de burgerlijke stand heeft 
doen overschrijven, kan de gei'ntimeer
de na die overschrijving geen inciden
teel beroep meer instellen ten aanzien 
van het overgeschreven beschikkende 
gedeelte van dat vonnis. (Artt. 1275, 
1276, 1277 en 1278 Ger.W.) (1). 

(1) Cass., 1 maart 1985, A.R. nr. 4468 
(A.C., 1984-85, nr. 395). 

{G ... T. W ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4820) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1054 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest het incidenteel be
roep dat eiser instelde bij conclusie van 
22 maart 1984 en dat, luidens de vaststel
lingen van het arrest, het toewijzen van 
de oorspronkelijke vordering van ver
weerster tot voorwerp had, onontvanke
lijk verklaart op de gronden : dat het 
door eiser ingestelde incidenteel beroep 
enkel toelaatbaar zou zijn in de mate dat 
het betrekking heeft op het geschil dat 
door het principaal hoger beroep aan het 
hof van beroep werd onderworpen; dat 
dit immers de juiste betekenis is van de 

. term « incidenteel », dit is het beroep dat 
ingesteld wordt als bijzaak van.het prin
cipaal beroep; dat, aangezien het hager 
beroep van verweerster slechts betrek
king heeft op het feit dat de echtschei
ding in haar nadeel werd uitgesproken 
- en vanzelfsprekend niet tegen het toe
wijzen van haar eigen eis tot echtschei
ding -, alleen de oorspronkelijke tegen
vordering van eiser aan het oordeel van 
het hof van beroep is onderworpen; dat 
het incidenteel beroep dat eiser wil in
stellen een ander voorwerp heeft, met 
name het toewijzen van de oorspronke
lijke vordering van verweerster; dat bei
de vorderingen een afzonderlijk bestaan 
leiden en onafhankelijk van elkaar zijn; 
dat het zogenaamd incidenteel beroep in 
werkelijkheid niet incidenteel is aan het 
beroep ten principale, 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 
1054 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
bepaalt dat de gedaagde in hoger beroep 
te allen tijde incidenteel beroep kan in
stellen tegen aile partijen die in het ge
ding zijn voor de rechter in hoger be
roep, zelfs indien hij het vonnis zonder 
voorbehoud heeft betekend of er v66r de 
betekening in berust heeft, volgt dat de 
gei'ntimeerde te allen tijde incidenteel 
beroep kan instellen tegen aile beschik
kingen van de beroepen beslissing waar
door hij zich gegriefd acht voor zover het 
incidenteel beroep gericht is tegen een 
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partij die in het geding is voor de rech
ter in hager beroep, ongeacht of het 
principaal beroep al dan niet beperkt is; 
derhalve het incidenteel beroep niet be
perkt dient te zijn tot het geschil dat 
door het hoofdberoep aan de appelrech
ter wordt voorgelegd, en eiser op grand 
van de voormelde regel wel degelijk ge
rechtigd was incidenteel beroep in te 
stellen tegen het beroepen vonnis in de 
mate dat het de oorspronkelijke verde
ring van verweerster gegrond verklaar
de, aangezien dit ongetwijfeld een be
schikking betreft van het beroepen von
nis waardoor hij gegriefd werd; zodat het 
arrest niet zonder schending van het in 
artikel 1054 van het Gerechtelijk Wet
hoek voorkomende begrip « incidenteel 
beroep , en van de in dit artikel vervatte 
regel dat de gei:ntimeerde incidenteel be
roep kan aantekenen tegen aile beschik
kingen van het beroepen vonnis waar
door hij zich gegriefd acht, kon oordelen 
dat het incidenteel beroep van eiser on
ontvankelijk was nu het geen betrekking 
had op het geschil dat door het hoofdbe
roep aan het hof van beroep werd voor
gelegd (schending van artikel 1054 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, in de mate dat het 
hof van beroep door bovenvermelde 
overwegingen, althans impliciet, beslist 
dat, gelet op het feit dat de hoofdeis en 
de tegeneis tot echtscheiding een onaf
hankelijk bestaan leiden en onafhanke
lijk van elkaar zijn, eiser slechts hager 
beroep kan instellen tegen de overwegin
gen van het beroepen vonnis, waarbij de 
hoofdeis tot echtscheiding gegrond werd 
verklaard, gedurende een termijn van 
een maand na de betekEming van het 
voormelde vonnis, het arrest eveneens 
schending inhoudt van artikel 1054 van 
het Gerechtelijk Wetboek en van de 
daarin vervatte regels dat gedaagde in 
hager beroep tot aan de sluiting van de 
debatten in hager beroep incidenteel be
roep kan aantekenen tegen alle beschik
kingen van het beroepen vonnis waar
door hij zich gegriefd acht (schending 
van artikel 1054 van het Gerechtelijk 
Wetboek}: 

Overwegende dat uit het arrest en 
de stukken van de rechtspleging 
blijkt : dat de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge, recht doende op 
de hoofdvordering van verweerster 
en op de tegenvordering van eiser, 
bij op tegenspraak gewezen vonnis 
van 23 november 1979 de echtschei
ding op grond van bepaalde feiten 

tegen beide echtgenoten toestond; 
dat eiser het vonnis op 24 december 
1979 deed betekenen en verweerster 
op 23 januari 1980 tegen dit vonnis 
hoger beroep instelde in zoverre het 
de echtscheiding tegen haar had 
toegestaan; dat verweerster na het 
verstrijken van de termijn van ho
ger beroep met toepassing van arti
kel 1275 van het Gerechtelijk Wet
hoek het beschikkende gedeelte van 
het vonnis, waarbij de echtscheiding 
in haar voordeel was toegestaan, op 
22 april 1980 deed betekenen aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand 
die het in zijn registers heeft over
geschreven op 9 mei 1980; 

Overwegende dat het arrest het 
door eiser bij conclusie van 22 
maart 1984 ingestelde incidenteel 
hoger beroep, waarin hij het hof 
van beroep verzocht de hoofdvorde
ring van verweerster als ongegrond 
af te wijzen, op grond van de in het 
middel aangehaalde consideransen 
niet ontvankelijk verklaart; 

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

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

Overwegende dat, al was het mid
del g~grond, het beschikkende ge
deelte van het arrest wettelijk ver
antwoord blijft; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

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

3 april 1986 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 474 

1 e KAMER - 3 april 1986 

1° HUWELIJKSCONTRACT - SCHULD
VORDERING VAN DE GEMEENSCHAP T.A.V. 

EEN DER ECHTGENOTEN, OP GROND VAN OUD 
ART. 1437 B.W. BEWIJS DOOR ALLE M!DDE
LEN. 

2° VERDELING - ONSPLITSBAARHEID VAN 
DE VORDERING TOT VERDELING - GEDEEL
TELIJKE VERDELING NIET UITGESLOTEN. 

1° De schuldvordering die de gemeen
schap heeft krachtens art. 1437 B. W., 
zoals dat luidde v66r de inwerkingtre
ding van de wet van 14 juli 1976 be
treffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels, doordat 
een van de echtgenoten uit de goede
ren van de gemeenschap voordeel 
heeft getrokken, kan door alle midde
len rechtens worden bewezen (1). 

2° De beslissing die de afzonderlijke ver
deling van de lichamelijke roerende 
goederen toestaat, doet geen afbreuk 
aan de onsplitsbaarheid van de vorde
ring tot verdeling (2). 

(BECQUART T. VERPLANCKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4845) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1984 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 553, 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1409, 1436, 1437 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals zij 
luidden v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de we
derzijdse rechten en verplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijksvermogens
stelsels, 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, wat de « kostprijs 
woning te Wijtschate » (vergoeding door 
eiser te betalen aan de gemeenschap) be
treft, beslist : << De instrumenterende no
taris heeft terecht rekening gehoud!m 

(1) Cass., 29 jan. 1953 (A.C., 1953, 364). 

(2) Zie Cass., 31 okt. 1968 (A.C., 1969, 237); 
DE PAGE, Droit civil beige, t. IX, nr. 1069; 
R.P.D.B., V, Succession, nr. 1157; VANQUICKEN
BORNE M., « Examen de jurisprudence, Les suc
cessions et les liberalites "• R.C.J.B., 1975, 
biz. 190. 
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met de kostenraming van architekt Gits 
en met de verzekerde waarde; (eiser) 
kan daartegen geen bewijskrachtige 
stukken inbrengen niettegenstaande hij 
als beheerder van de gemeenschap en 
van eigen goederen gelegenheid heeft ge
had om daarvoor te zorgen. Het is noch
tans wel aanvaardbaar dat er op de kos
ten zal bespaard geweest zijn door eigen 
werk, hulp van de vader van (eiser) en 
grondstoffen uit diens aannemingsbe
drijf, echter slechts in geringe mate 
want (eiser) zelf was geen stielman, zijn 
vader was reeds zeer oud ten tijde van 
het bouwen en diens aannemersbedrijf 
was reeds meer dan twintig jaar voor
dien stopgezet, zodat het niet veel bruik
baars meer zal kunnen verschaft heb
ben; de bewering van (eiser) dat de later 
gebouwde annexe volledig door hem en 
door zijn zuster bekostigd werd, en dus 
niet door de gemeenschap, wordt door 
niets gestaafd. Anderzijds werd ten on
rechte geen rekening gehouden met de 
kosten van tapissering en van afwerking. 
De vraag is niet of dergelijke werken 
normaal ten laste van huurder of van ge
bruiker komen, 't is te zeggen in dit ge
val van de gemeenschap, want nu ze uit
gevoerd werden kort v66r de feitelijke 
scheiding en de alleenbewoning door (ei
ser), eigenaar, heeft de gemeenschap er 
omzeggens niet en de eigenaar er bijna 
uitsluitend van geprofiteerd. Op grand 
van bovenstaande beschouwingen moet 
deze post worden geraamd op 1.750.000 
frank in plaats van 1.500.000 frank », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
verzoekschrift tot hoger beroep had !a
ten gelden dat de ten deze verschuldigde 
vergoeding • beperkt (was) tot de ef
fectieve uitgaven van de gemeenschap, 
zoals ze werkelijk werden betaald »; het 
arrest dit middel uit het verzoekschrift 
tot hoger beroep van eiser onbeantwoord 
laat, en derhalve niet regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, krachtens de artike
len 1409, 1•, 1436 en 1437 van het Burger
lijk Wetboek, zoals zij luidden v66r de 
inwerkingtreding van de wet van 14 juli 
1976 betreffende de wederzijdse rechten 
en verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels, de vergoe
dingen beperkt zijn tot de effectief door 
de gemeenschap uitgegeven sommen; het 
arrest, door onder meer rekening te hou
den met de « verzekerde waarde » van 
het gebouw, deze regels miskent (schen
ding van de vermelde artikelen 1409, 1•, 
1436 en 1437 van het Burgerlijk Wet-

hoek), ten minste vaag en dubbelzinnig 
gemotiveerd is, nu de in het middel aan
gehaalde motivering niet toelaat met ze
kerheid te bepalen of het arrest al dan 
niet oordeelt dat de door eiser verschul
digde vergoeding beperkt diende te blij
ven tot de werkelijk door de gemeen
schap gedragen uitgaven, en derhalve 
niet regelmatig gemotiveerd is (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), 
ten minste niet wettelijk gerechtvaardigd 
is (schending van voormelde artikelen 
1409, 1•, 1436 en 1437 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de uitgaven die 
tot bedoelde vergoeding leiden door 
alle middelen kunnen worden bewe
zen; 

Overwegende dat het hof van be
roep op het oog heeft de werkelijke 
uitgaven van de huwelijksgemeen
schap te achterhalen en daartoe fei
telijke gegevens in acht neemt, zo
als zijn de kostenraming van archi
tekt Gits, de verzekerde waarde, het 
eigen werk van eiser, de hulp van 
zijn vader, grondstoffen herkomstig 
uit het bedrijf van die vader, tapis
sering en afwerking; 

Dat het arrest aldus voldoet aan 
het vereiste van artikel 97 van de 
Grondwet en de beslissing wettelijk 
verantwoordt; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1476 van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals het luidde 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echtgeno
ten en de huwelijksvermogensstelsels, 
815 tot en met 869 van het Burgerlijk 
Wetboek, inzonderheid de artikelen 815, 
816, 827, 829 en 830 van laatstgenoemd 
wetboek, 1207 tot en met 1224 van het 
Gerechtelijk Wetboek en inzonderheid de 
artikelen 1207, 1209, 1211, 1212, 1213, 
1218, 1219, 1222 en 1223 van laatstge
noemd wetboek, en van artikel 97 van de 
Grondwet, 
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doordat het arrest beslist dat de licha
melijke roerende goederen behorende tot 
de ontbonden gemeenschap het voor
werp zullen uitmaken van een afzonder
lijke verdeling, 

terwijl uit de in het middel aangehaal
de wetsbepalingen volgt dat de vordering 
tot verdeling van onverdeelde goederen 
ondeelbaar is en, behoudens anderslui
dend akkoord tussen partijen (ten deze 
niet vastgesteld), de verdeling alle van 
de onverdeeldheid afhangende goederen 
omvat, en dat de procedure van vereffe
ning-verdeling van de onverdeeldheid 
een geheel uitmaakt en alle roerende en 
onroerende goederen die van de onver
deeldheid afhangen, omvat; ten deze ei
ser vorderde dat de lichamelijke roeren
de goederen bij de aan gang zijnde 
vereffening- en verdelingsoperaties zou
den worden betrokken; zodat het arrest 
niet zonder miskenning van de in het 
middel ingeroepen bepalingen heeft kun
nen beslissen dat ten deze de lichame
lijke roerende goeaeren het voorwerp 
zouden uitmaken van een afzonderlijke 
verdeling, en derhalve niet wettelijk ver
antwoord is (schending van alle in het 
middel ingeroepen bepalingen, met uit
zondering van artikel 97 van de Grand
wet) noch regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het arrest de li
chamelijke roerende goederen niet 
uit de verdeling sluit, maar erop 
wijst dat, in het onderhavige geval, 
de verdeling van de overige goede
ren niet ernstig mag vertraagd wor
den door vast te houden aan de ene 
verdelingsverrichting, te meer daar 
eiser niet bewij st dat hij er be lang 
bij heeft om zich tegen een afzon
derlijke verdeling van bedoelde roe
rende goederen te verzetten; 

Overwegende dat, door die vast
stellingen en beschouwingen, het ar
rest zijn beslissing regelmatig moti
veert zonder de regel betreffende de 
ondeelbaarheid van de vordering tot . 
verdeling te schenden; 

Dat het middel derhalve niet kan 
worden aangenomen; 

Om die redenen, ve:rvlerpt de 
voo:rziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

3 april 1986 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Simont 
en van Heeke. 

Nr. 475 

1' KAMER - 3 april 1986 

1° RECHTBANKEN VORDERING IN 
RECHTE - BIJZONDERE RECHTSPLEGINGEN 
- HOGER BOD OP VRIJWILLIGE VERVREE!\1-
DING VOLGEND OP EEN VERKOOP UIT DE 
HAND - VEILINGSVOORWAARDEN - VAST
STELLING - GER.W. AR'IT. 1323 TOT 1332. 

2° KOOP - VERKOOP VAN ONROERENDE 
GOEDEREN - ZUIVERING NA VRIJWILLIGE 
VERKOOP - HOGER BOD OP VRIJWILLIGE 
VERVREEMDING VOLGEND OP EEN VERKOOP 
UIT DE HAND- VEIL!NGSVOORWAARDEN
VASTSTELL!NG- HYPOTHEEKWET, AR'IT. 109 
EN VLG. - GER.W., AR'IT. 1323 TOT 1332. 

1• en 2" Wanneer het hager bod op vrij
willige vervreemding, bepaald in de ar
tikelen 1323 en volgende Ger. W., volgt 
op een verkoop uit de hand, worden de 
veilingsvoorwaarden van de verkoop 
vastgesteld door de schuldeiser die een 
hager bod heeft gedaan. (Ger.W., art. 
1325.) (1). 

(FEMONT N.V., WlLLEBROEKSE BELEGGINGS
MAATSCHAPPIJ N.V. T. CONTAINERDIENST VAN 

DEN BOSCH P.V.B.A., EATEN Q.Q.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4881) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 1984 

(1) Zie: Verslag over de Gerechtelijke Her
vorming, CH. VA!."; REEPINGHEN, biz. 284; WAElr 
BROECK C.F., Saisie immobiliere, t. III, biz. 289; 
LEPINOIS F., De la t1·anscription des privileges 
et des hypotheques, t. VI, biz. 310, nr. 2655; 
MARCOTIT G., £'Expropriation forcee, t. II, 
blz. 545, nr. 842; Pandectes belges, V', Purge 
Hypothecaire et surenchere, kol. 425, nr. 901, 
R.P.D.B., V', Hypotheques et privileges immo
biliers, biz. 655, nr 3120; Rep. Notarial, t. X, 
Traite des hypotheques et de Ia Transcription, 
biz. 990, nr 3120 
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door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1325 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest de vordering van ei
seressen tot inlassing in het lastenkohier 
van het in de dagvaarding geformuleerde 
beding betreffende de gebruikstoestand 
van het te veilen onroerend goed afwijst 
op grond dat « eerste gelntimeerde 
(thans verweerster) terecht stelt dat we
gens afwezigheid van overeenstemming 
de nieuwe openbare verkoop geschiedt 
volgens de oorspronkelijke voorwaarden, 
in toepassing van artikel 1325 van het 
Gerechtelijk Wetboek » en « dat derhalve 
geen aanvullend beding betreffende de 
gebruikstoestand van de goederen kan 
worden ingelast », 

terwijl het tweede lid van artikel 1325 
van het Gerechtelijk Wetboek enkel de 
vervanging van het oorspronkelijk las
tenkohier door nieuwe veilingsvoorwaar
den betreft en derhalve uiteraard enkel 
van toepassing is indien de oorspronke
lijke verkoop openbaar geschiedde, doch 
niet indien het hoger bod volgt op een 
niet openbare verkoop; in het laatste ge
val immers geen « oorspronkelijke voor
waarden » bestaan die als lastenkohier 
voor de bevolen openbare veiling zouden 
kunnen dienen; zodat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de litigieuze 
gronden « bij onderhandse akte verleden 
voor notaris Coppens, te Vosselaar, op 15 
januari 1982 » verkocht werden, ten on
rechte de toepassing van artikel 1325 
van het Gerechtelijk Wetboek weerhoudt 
en derhalve schending inhoudt van voor
meld artikel : 

de nakomende veiling kunnen wor
den gebruikt; 

Dat in dit geval de veilingsvoor
waarden vastgesteld worden door de 
schuldeiser die een hoger bod heeft 
gedaan; 

Dat hij overeenkomstig artikel 
1329 van het Gerechtelijk Wetboek 
die veilingsvoorwaarden ten minste 
tien dagen v66r de toewijzing moet 
neerleggen op het kantoor van de 
notaris; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen eensdeels dat ten deze 
de bedoelde gronden, bij akte verle
den voor notaris Coppens, te Vosse
laar, uit de hand waren verkocht en 
anderdeels dat een meningsverschil 
bestaat tussen de partijen wat de 
voorwaarden van de openbare ver
koop betreft; dat daaruit volgt dat 
het arrest, door te oordelen dat, bij 
gebreke van overeenstemming van 
de belanghebbenden, de veiling ge
schiedt volgens de oorspronkelijke 
voorwaarden met toepassing van ar
tikel 1325 van het Gerechtelijk Wet
hoek, voormelde bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, doch enkel in zover
re het beslist dat de openbare vei
ling volgens de oorspronkelijke 

Overwegende dat artikel 1325, in voorwaarden zal doorgaan tenzij 
fine, van het Gerechtelijk Wetboek nieuwe voorwaarden in onderlinge 
bepaalt dat de verkoop na hoger bod overeenstemming zouden vastge
geschiedt volgens de oorspronke- steld worden door degene die het 
lijke voorwaarden of volgens nieuwe bod tot verhoging van de prijs heeft 
veilingsvoorwaarden, in onderlinge gedaan en de belanghebbende par
overeenstemming vastgesteld door tijen, en in zoverre het uitspraak 
degene die een bod doet tot verho- doet over de kosten; beveelt dat van 
ging van de prijs en de belangheb- dit arrest melding zal worden ge
bende partijen; maakt op de kant van het gedeelte-

Dat evenwel voormelde wetsbepa- lijk vernietigde arrest; houdt de kos
ling niet toepasselijk is wanneer het ten aan en laat de beslissing daar
hoger bod op vrijwillige vervreem- omtrent aan de feitenrechter over; 
ding volgt op een verkoop uit de verwijst de aldus beperkte zaak 
hand waarvoor geen « oorspronke- naar het Hof van Beroep te Brussel. 
lijke voorwaa~den » dienen ~e wor- 3 april 1986 _ lc kamer _ Voorzitter: 
den bepaald d1e als lastenkoh1er van u de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever: de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. De Gry
se. 

Nr. 476 

1" KAMER - 4 april 1986 

DAGVAARDING - AANWIJZING VAN DE 
RECHTER DIE VAN DE ZAAK KENNIS MOET 
NEMEN - BEGRIP. 

De bepaling van de artikelen 702 en 862, 
§ 1, 5', Ger. W:, luidens welke de dag
vaarding « de aanwijzing van de rech
ter die van de zaak kennis moet ne
men, bevat », bedoelt dat de akte het 
gerecht waarbij de zaak aanhangig is 
gemaakt, moet vermelden; die bepaling 
is derhalve niet toepasselijk op het ge
val waarin de rechtbank of het hoi van 
beroep wei is aangewezen en de on
nauwkeurigheid of de vergissing 
slechts betrekking heeft op de aanwij
zing van de kamer die, volgens de wet 
of het reglement van het gerecht, ken
nis moet nemen van het geschil (1). 

(FABECQ T. MERCATOR N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4883) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 december 1984 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 862, § 1, 5°, en 
1057, eerste lid, 5°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg het boger beroep van eiseres niet 

{1) Zie Cass., 11 april 1975 (A.C., 1975, 879); 
FETIWEIS, Manuel de procedure civile, nr. 201, 
blz. 172;'Gu'IT en LINSMEAU, « Examen de juris
prudence "• Rev. crit. beige, 1983, biz. 127; SOE
TAERT, Actuele problemen van gerechtelijk pri
vaatrecht, Leuven, 1976, biz. 41 e.v 

toelaatbaar verklaart, op grand : « dat in 
de akte van de gerechtsdeunvaarder, 
houdende de beroepsakte, vermeld wordt 
dat dagvaarding gegeven werd om te 
verschijnen op maandag, negen januari 
negentienhonderd vierentachtig, om ne
gen uur in de voormiddag, voor de elfde 
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg, van het gerechtelijk arrondisse
ment Antwerpen, zetelende in graad van 
beroep, gerechtsgebouw Antwerpen, eer
ste verdieping, zaal elf, ingang langs de 
Britselei, Antwerpen; ( ... ) dat artikel 1057 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat op straffe van nietigheid moet ver
meld worden, ten 5°, de rechter in boger 
beroep; dat artikel 862 van het Gerechte
lijk Wetboek tevens bepaalt dat onttrok
ken wordt aan de regel van artikel 861 
van het Gerechtelijk Wetboek (schade 
van belangen) : 5o de aanwijzing van de 
rechter die kennis van de zaak moet ne
men; ( ... ) dat in het deurwaardersexploot 
houdende boger beroep de elfde karner 
wordt aangeduid als de rechter in boger 
beroep en rechter die kennis van de 
zaak moet nemen, hetgeen manifest on
juist is; ( ... ) dat derhalve aangevochten 
beroepsakte nietig is en het beroep niet 
toelaatbaar », 

terwijl, luidens artikel 862, § 1, 5°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, de regel van 
artikel 861 weliswaar niet geldt voor een 
verzuim of een onregelmatigheid betref
fende « de aanwijzing van de rechter die 
van de zaak kennis moet nemen », doch 
het voorschrift van artikel 1057, eerste 
lid, 5°, van datzelfde wetboek, naar luid 
waarvan de akte van boger beroep, op 
straffe van nietigheid, « de rechter in bo
ger beroep » moet vermelden, geenszins 
impliceert dat ook de kamer van het ge
recht in boger beroep, die volgens de wet 
of het intern reglement van de zaak ken
nis dient te nemen, in de akte van boger 
beroep moet worden vermeld, en bijge
volg een onnauwkeurigheid of misslag in 
deze vermelding niet begrepen is in het 
verzuim of de onregelmatigheid, bedoeld 
in voormeld artikel 862, § 1, 5°, zodat, 
door niettemin de akte van beroep van 
eiseres nietig te verklaren om de enkele 
reden dat in het deurwaardersexploot 
houdende boger beroep verkeerdelijk de 
elfde kamer wordt aangeduid als de 
rechter in boger beroep, de rechtbank 
van eerste aanleg haar beslissing niet 
naar recht verantwoordt (schending van 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen): 

Overwegende dat de bepaling : dat 
« de aanwijzing van de rechter die 
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van de zaak kennis moet nemen » 
in artikel 862, § 1, 5°, van het Ge
rechtelijk Wetboek bedoelt dat de 
akte het gerecht, waarbij de zaak 
aanhangig is gemaakt, hoegenaamd 
niet opgeeft; dat die bepaling derhal
ve niet toepasselijk is op het geval 
waarin de rechtbank of het hof van 
beroep wel is aangewezen en de on
nauwkeurigheid of de vergissing 
slechts betrekking heeft op de aan
wijzing van de kamer die, volgens 
de wet of het reglement van het ge
recht, kennis nemen van het geschil; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, uit de enkele vaststelling dat 
de aanwijzing in de akte van hoger 
beroep van de elfde kamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen, als rechter voor wie ver
weerster diende te verschijnen, ver
keerd was, niet wettig kon afleiden 
dat die vermelding de nietigheid van 
bedoelde akte meebracht, krachtens 
artikel 1057, eerste lid, 5°, van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Mechelen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

4 april 1986 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Krings, 
procureur-generaal - Advocaat: mr. 
Btitzler. 

Nr. 477 

1' KAMER - 4 april 1986 

1° WRAKING - WRAKING TOEGESTAAN -
RECHTSMIDDEL - PARTIJ DIE HET RECHTS
MIDDEL KAN INSTELLEN 

2° WRAKING - GRONDEN TOT WRAKING -
PARTIJ DIE DE WRAKING KAN AANVOEREN -
BEG RIP. 

1" Wanneer een partij de wraking van een 
rechter heeft voorgedragen, komt het 
aan de tegenpartij in het hoofdgeschil 
toe een voorziening in te stellen tegen 
de beslissing die de wraking toestaat, 
mits zij in het incident is tussengeko
men (1). 

2° De in art. 828, Hf, Ger. W. bepaalde 
grand tot wraking heeft een betrekke
lijke draagwijdte, in deze zin dat hij 
niet kan worden aangevoerd door de
gene die op zijn kosten de rechter 
heeft ontvangen, en slechts kan wor
den voorgedragen door andere par
tijen, die door dat feit gerechtigd zijn 
te vermoeden dat de zaak niet meer 
zal worden onderzocht en berecht met 
de vereiste onpartijdigheid en de nood
zakelijke vrijheid van geweten (2). 

(ARTS Q.Q., BOSTOEN Q.Q. T. DELUYKER, DEN V 
MOTOR GENK N.V., DE BRUYN; ARTS Q.Q., BOS

TOEN Q.Q. T. DELUYKER, LYSENS Q.Q.) 

ARREST 

(A.R. nrs. 4898, 4899 en 4900) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, respectievelijk op 9 ja
nuari 1985 en op 23 januari 1985 
(nrs. 2357/84, 2495/84 en 2496/84) 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Overwegende dat er aanleiding is 
tot voeging van de zaken ingeschre
ven onder de nrs. 4898, 4899 en 4900 
van de algemene rol van het Hof, 
wegens samenhang; 

Over de gronden van niet-ontvan
kelijkheid door eerste verweerder 
tegen de voorzieningen opgeworpen 
en hieruit afgeleid dat het geenszins 

(1) GARSONNET en CESAR-BRU, Traite de prod!
dure civile et commerciale, t. III, nr. 506, biz. 
65. 

(2) BELTJENs, Encyclopedie du droit civil bei
ge, Code de procedure civile, t. I. artt. 378, 379, 
nr. 30, CARRE, Lois de procedure civile, t. III, 
b!z. 100, noot 3; GARSONNET en CESAR-BRU, Op. 
cit .. noot 1, t. III, nr 502, biz. 615, DALLOZ, En 
cyclopedie, Procedure CIVIle, v" recusatwn, 
nr 33 
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duidelijk is en evenmin door de ei
sers aangetoond dat : 1. zij door de 
bestreden arresten zijn benadeeld, 
en 2. zij een bijzonder belang heb
ben bij de behandeling van de zaak 
door een andere dan de gewraakte 
rechter: 

Overwegende dat, wanneer een 
partij wraking van de rechter heeft 
voorgedragen, aan de tegenpartij in 
het hoofdgeschil het recht toekomt 
een voorziening in te stellen tegen 
de beslissing die de wraking toe
staat, mits zij in het incident is tus
sengekomen; 

Overwegende dat zulks ten deze 
het geval is; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid derhalve niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 700 tot 706, 
en 828, 10", van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat de arresten van 23 januari 
1985 overwegen en beslissen : « Overwe
gende dat de verschillende zaken waar
naar verwezen wordt in deze procedure 
van wraking, onderling een continui:teit 
vertonen en een "samenhang ", die on
herleidbaar zijn; dat de vonnissen van 
faillissement van 7 juni 1984 ten aanzien 
van de naamloze vennootschappen ge
volgd werden door de vorderingen tot 
uitbreiding van het faillissement tegen 
de " achterman " persoonlijk, namelijk 
appellant, door dagvaarding van 5 juli 
1984; dat appellant deze " samenhang" 
omschrijft, zoals ook het antwoord van 
weigering van 17 oktober 1984 in fine 
waar de zaak omschreven wordt als " de 
zes faillissementen en de er op geente 
incidenten "; dat, meer bepaald, de ver
richtingen die aanleiding gaven tot de 
werkbezoeken van juni 1984, zoals het 
werkbezoek van 21 juni 1984, duidelijk 
gericht was zowel op bet onderzoek naar 
de " activa " van de zes vennootschappen 
als op bet onderzoek betreffende de per
soonlijke activa van appellanten; dat an
derzijds ondenkbaar zou zijn dat de re
denen van wraking in een van deze 
proceduren van wraking, niet zouden 
gelden voor de twee andere - waarvoor, 
door dezelfde personen, dezelfde midde
len, tegen dezelfde rechter, worden voor
gesteld; dat, indien deze " samenhang " 
mentaal begrepen wordt in de technisch 

juridische betekenis van samenhang, zo
dat een gelijktijdigheid van behandeling 
zich opdringt, en een behandeling door 
dezelfde recher, de materiele scheiding 
van deze zaken volgens de bundels waar
toe zij bijhoren, nochtans verplicht tot 
materieel onderscheiden uitspraken, 
zelfs indien wat de wraking zelf betreft, 
de bundels niet bestemd zijn om daarbij 
gevoegd te blijven; overwegende ten 
gronde, dat meerdere feiten tot bewijs 
voor wraking worden voorgesteld; over
wegende dat als feit dient weerhouden, 
bet aanvaarden van " verfrissingen " bij 
gelegenheid van bet werkbezoek van 21 
juni 1984; dat aan de gewraakte rechter 
- zoals aan andere aanwezige personen 
- dranken werden opgediend door ap-
pellant Deluyker of door zijn echtgenote 
Vanhoudt en op hun kosten, in omstan
digheden die door vergelijking van de 
verklaringen in het antwoord · geen twij
fel toelaten aangaande de toepasselijk
heid van de omschrijving in artikel 828, 
10" van bet Gerechtelijk Wetboek, als re
de~ tot wraking van de rechter die " se
dert de aanvang van bet geding, door 
een partij op haar kosten ontvangen is "; 
dat bet aanvaarden van dranken in de 
gegeven omstandigheden, namelijk bij 
gelegenheid van een werkbezoek dat ge
richt was op bet ontdekken van elemen
ten betreffende een eventuele uitbreiding 
van de faillissementen tot de persoon 
van appellant (" Antwoord " ... van de 
rechter inzake A.R. 84/H/3136/7, bladzij
de 2, onder 8), een dubbelzinnigheid in
sluit die de wet heeft willen vermijden, 
namelijk de dubbelzinnigheid waardoor 
de rechter minstens ~n schijn zijn onaf
hankelijkheid in iets heeft prijsgegeven 
door een indruk van vriendschappelijke 
en vertrouwelijke omgang, nadien omge
keerd tot een al zij het onjuiste indruk 
van de hoogst mogelijke graad van vij
andschap - zoals klaarblijkelijk sub
jectief begrepen door appellant; dat in 
bet antwoord op de middelen van wra
king van 22 september 1984 (stuk 3 bun
del der rechtspleging in eerste aanleg, 
A.R. 84/H/2464, farde 3, bladzijde 4) na 
de vaststelling dat " ... inderdaad, me
vrouw Deluyker heeft op 21 juni verfris
singen aangeboden ... ", de zinsnede "Op 
21 juni was er evenwel geen sprake van 
enig geschil ... " een onjuiste toepassing 
van artikel 828, 10", vooropstelt; dat de 
woorden " sedert de aanvang van bet ge
ding" in artikel 828, 10", door de conti
nu'iteit van verrichtingen en de " samen
hang " tussen de faillissementen van de 
vennootschappen en de faillissementen 
van appellant en zijn echtgenote per-
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soonlijk, geen opening laten voor een 
woordelijke interpretatie; dat het geding 
inderdaad ontstaan is v66r 21 juni en 
een aanvang genomen heeft met de von
nissen van 7 juni 1984 die de vennoot
schappen in faillissement hebben ver
klaard, waarvan de persoonlijke faillisse
menten een uitbreiding waren, waarvan 
de elementen van uitbreiding op 21 juni 
gekend waren en klaarblijkelijk toen on
derzocht werden », 

terwijl, eerste onderdeel, overeen
komstig artikel 828, 10°, van het Gerech
telijk Wetboek, het feit dat de rechter 
door een partij op haar kosten wordt 
ontvangen slechts als wrakingsgrond 
kan worden aanvaard indien deze ont
vangst heeft plaatsgehad sedert de aan
vang van het geding, het geding ten de
ze, te weten: lo het derdenverzet tegen 
de beschikking waarbij de deskundige 
werd aangesteld, een zelfstandig geding 
uitmaakt, dit geding niet werd samenge
voegd met of ook niet verknocht was 
met enig ander geding, en het geding 
overeenkomstig artikel 700 van het Ge
rechtelijk Wetboek een aanvang nam 
met de dagvaarding van 3 oktober 1984; 
2" de vordering strekkende tot afzetting 
van beide eisers alsook van vierde ver
weerder als curatoren, respectievelijk cu
rator ad hoc, een zelfstandig geding uit
maakt, dit geding niet werd samenge
voegd met of ook niet verknocht was 
met enig ander geding, en het geding 
overeenkosmig artikel 700 van het Ge
rechtelijk Wetboek een aanvang nam 
met de dagvaarding van 3 oktober 1984; 
3" de vordering strekkende tot het per
soonlijk faillissement van beide eerste 
verweerders een zelfstandig geding uit
maakt waarbij de aanduiding van de eer
ste twee verweerders als achtermannen 
van bepaalde vennootschappen enkel als 
element werd aangehaald om hun han
delaar zijn te bewijzen, dit geding niet 
werd samengevoegd met of ook niet ver
knocht was met enig ander geding en ge
leid heeft tot een vonnis waarbij aileen 
de persoonlijke faillissementen van de 
eerste twee verweerders werden uitge
sproken zonder samenvoeging met de 
voorgaande faillissementen, en het ge
ding overeenkomstig artikel 700 van het 
Gerechtelijk Wetboek een aanvang nam 
met de dagvaarding van 5 juli 1984; de 
arresten derhalve door de wraking toe te 
staan op de grond dat de rechter door 
een der partijen op haar kosten werd 
ontvangen op 21 juni 1984, dit is v66r de 
aanvang van het geding, de in het mid
del aangehaalde wetsbepalingen schendt; 

tweede onderdeel, overeenkornstig arti
kel 828, 10°, van het Gerechtelijk Wet
hoek en de ratio legis ervan, de wra
kingsgrond gebaseerd op het feit dat de 
rechter sedert de aanvang van het ge
ding door een partij op haar kosten werd 
ontvangen, niet door de ontvangende 
partij zelf, die de rechter aldus heeft 
trachten te bei:nvloeden, doch enkel door 
de andere partijen in het geding kon 
worden ingeroepen; de arresten derhal
ve, door de wrakingsgrond ingeroepen 
door de eerste verweerder en bestaande 
uit het feit dat hijzelf de rechter heeft 
ontvangen, ontvankelijk en gegrond te 
verklaren, artikel 828, 10°, van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt: 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de in artikel 
828, 10°, van het Gerechtelijk Wet
hoek gestelde grond tot wraking een 
betrekkelijke draagwijdte heeft, in 
de zin dat hij niet kan worden aan
gevoerd door degene die op zijn kos
ten de rechter heeft ontvangen, en 
slechts kan worden voorgedragen 
door andere partijen, die daardoor 
gerechtigd zijn te vermoeden dat de 
zaak niet meer zal worden onder
zocht en berecht met de vereiste on
partijdigheid en de noodzakelijke 
vrijheid van geweten; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « aan de gewraakte rechter, 
zoals aan andere aanwezige perso
nen, dranken werden opgediend 
door (eerste verweerder) en door 
zijn echtgenote, op hun kosten », ter 
gelegenheid van een werkbezoek 
dat gericht was op het ontdekken 
van elementen betreffende de even
tuele uitbreiding van de faillisse
menten van verscheidene vennoot
schappen tot de persoon van eerste 
verweerder; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit deze enkele vaststellingen niet 
wettig konden afleiden dat ten deze 
eerste verweerder gerechtigd was te 
vermoeden dat, wegens bedoelde 
grond tot wraking, de betrokken 
rechter niet meer de nodige onaf
hankelijkheid te zijnen opzichte zou 
hebben; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Overwegende dat, nu de betrok
ken rechter geen partij kan zijn in 
het geding strekkende tot wraking, 
er geen aanleiding bestaat om dit 
arrest voor hem bindend te verkla
ren, 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven onder de nrs. 4898, 
4899 en 4900 van de algemene rol; 
vernietigt de bestreden arresten 
nrs. 2357/84, 2495/84 en 2496/84 van 
23 januari 1985 in zoverre zij de te
gen de heer Toppet-Hoegars inge
stelde vordering tot wraking ge
grond verklaren, dientengevolge be
slissen dat deze magistraat zich zal 
onthouden van de behandeling van 
de zaken ingeschreven op de rol van 
de Rechtbank van Koophandel te 
Tongeren, onder de nrs. 84/H/2464, 
84/H/3136 en 84/H/3137 en uit
spraak doen over de kosten; ver
werpt de voorzieningen voor het 
overige; zegt dat er geen aanleiding 
is om dit arrest bindend te verkla
ren; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde ar
resten; houdt de kosten aan en laat 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK
HEID VOOR ZAKEN- BEWARING- BEGRIP. 

1 o Bewaarder van de zaak, in de zin van 
art. 1384, eerste lid, B. w;. is hij die 
voor eigen rekening ervan gebruik 
maakt of het genot ervan h~eft met 
recht van leiding en toezicht (1). 

2° Het wettelijk begrip bewaring, zoals 
opgenomen in artikel 1884, eerste lid, 
B. W., wordt geschonden door het ar
rest dat oordeelt, eensdPels dat een 
partij de structuur van ee.c 1 zaak onder 
haar bewaring heeft, en rmderdeels 
dat andere partijen bewaarrlel's van de 
houding van de zaak zijn o. Y·dat ze de 
zaak voor eigen rekening 'ebruiken 
(2). 

(L'OXHYDR!QUE INTERNATIONALE N.V. 
T. A. DE POTTER EN ZOON P.V.B.A., THIENPONT, 

GERARDI) 

ARREST 

(A.R. nr. 4902) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

de beslissing daaromtrent aan de Over het eerste middel, afgeleid uit de 
feitenrechter over; verwijst de aldus schending van artikel 1384, eerste lid, 
beperkte zaken naar het Hof van van het Burgerlijk Wetboek, 
Beroep te Brussel. doordat het arrest beslist dat eiseres 

op het ogenblik van de ramp als eigena-
4 april 1986 - le kamer - Voorzitter: res enige bewaarder is van de ontplofte 

de h.- Caenepeel, waarnemend voorzitter 1-----------------
- Verslaggever : de h. Poupart, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Krings, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Nelissen Grade en De Gryse. 

Nr. 478 

1 e KAMER - 4 april 1986 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK
HEID VOOR ZAKEN - BEWAARDER - BEG RIP 

(1) en (2) Zie DALCQ, " La garde dans la res
ponsabilite », in Melanges Dumon, biz. 73, 80 
- adde. C., 16 dec. 1966 (A.C., 1967, 492); 25 
maart 1943 (Bull. en Pas., 1943, I, 110), en de 
conclusie van proc.-gen. Cornil, verschenen in 
Rev. crit. jur. beige, 1948, blz. 164; 27 nov. 1969 
(A.C., 1970, 306) en de conclusie van proc.-gen. 
Ganshof van der Meersch, in Bull. en 
Pas., 1970, I, 277; 21 april 1972 (A.C., 1972, 789); 
23 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 196); 28 feb. 
1980 (A.C., 1980-81, nr. 411); 11 sept. 1980 
(A.C., 1980-81, nr. 27); 7 nov. 1980 (A.C., 
1980-81, nr. 154) en de conclusie van 
proc.-gen. Dumon; noten van R. Dalcq, ver
schenen in Rev. crit. jur. beige, 1970, biz. 70; 
1973, blz. 427; 1979; biz. 247; tevens Dabin en 
Lagasse, Rev. crit. jur. beige, 1955, examen et 
jurisprudence, blz 240 e.v.; DALCQ, id., 1973, 
blz. 674, Fagnart, Joum. Trib., 1976, blz. 608, 
nr 106. 
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fles, omdat zij het gas verkoopt en de 
£lessen voor de levering ervan gebruikt; 
dat haar verdelers voor eigen rekening 
hetzelfde doen, maar dat dezen daarbij 
weinig of geen zeggenschap over de £les
sen hebben; dat eiseres over de flessen 
het toezicht houdt in die zin dat zij be
slist of een fles nog langer in gebruik 
moet blijven of niet; dat er geen reden is 
onderscheid te maken en het meester
schap over de zaak in verband te bren
gen met de aard van het gebrek, omdat 
de verweersters P.V.B.A. Boddin en N.V. 
Santens Engineering geen meesterschap 
hebben over de structuur van de £lessen, 
en dat uit artikel 10 van de Depotover
eenkomst geen tegengesteld besluit kan 
getrokken worden omdat het de depot
houder slechts aansprakelijk stelt voor 
de schade die gevolg is van de tekortko
ming aan zijn plichten van bewaarne
mer, 

terwijl, overeenkomstig artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
de bewaarder van de zaak is, hij die de 
zaak gebruikt voor eigen rekening, ze 
behoudt en er het genot van heeft, met 
mogelijkheid tot toezicht, beheer en con
trole, en deze bepaling het onderscheid 
niet maakt tussen de bewaarder van de 
structuur van de zaak - hoedanigheid 
van degene die toezicht houdt over de 
zaak en die beslist over het al dan niet 
verder gebruiken ervan - en, ander
zijds, de bewaarder van de houding van 
de zaak - hoedanigheid van degene die 
de zaak voor eigen rekening gebruikt, 
behoudt en er het genot van heeft -
waarbij dan deze laatste niet als bewaar
der zou zijn te aanzien ingeval de zaak 
met een gebrek zou zijn behept dat uit
sluitend de structuur ervan aanbelangt; 
in werkelijkheid iedereen bewaarder van 
de zaak is die, op het ogenblik van het 
ongeval veroorzaakt door een gebrek aan 
de zaak, van de zaak gebruik maakt en 
het genot ervan heeft voor eigen reke
ning, ongeacht aard of oorsprong van het 
gebrek, zodat het arrest, dat vaststelt 
dat, op het ogenblik van de ramp, de ver
weersters P.V.B.A. Boddin en N.V. San
tens Engineering de bewuste gasfles 
voor eigen rekening hebben gebruikt, 
niet wettig heeft kunnen beslissen, zon
der daarbij schending te begaan van het 
wettig begrip « bewaarder van de zaak », 
de genoemde verweersters niet als be
waarders te beschouwen van de ontplof
te gasfles, op grond van de beschouwing 
dat de ramp is veroorzaakt door een ge
brek in de structuur van de gasfles, en 

genoemde verweersters over die 
structuur geen zeggenschap hadden : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat, op het ogenblik van de 
ramp, eiseres de fles die de ontplof
fing veroorzaakte, onder haar be
waring had en derhalve op grond 
van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is 
voor de ontstane schade; dat het 
zijn beslissing laat steunen op de 
volgende gronden : « (Eiseres) ver
koopt het gas en het is voor de door 
haar uit te voeren levering dat zij 
de flessen gebruikt. Haar verdelers 
doen voor eigen rekening hezelfde 
maar zij hebben daarbij weinig of 
geen zeggenschap over de flessen. 
Het is (eiseres) die er het toezicht 
over houdt in die zin dat zij het is 
die beslist of een fles nog langer in 
gebruik moet blijven of niet. Theore
tisch zou men een onderscheid kun
nen maken en het meesterschap 
over de zaak in verband brengen 
met de aard van het gebrek, bijvoor
beeld wanneer het gebrek enig ver
band zou hebben met het specifiek 
gebruik dat de verdeler er zich voor 
zichzelf van maakt, bijvoorbeeld 
door een fles voor iets anders te ge
bruiken dan voor de levering van 
gas (van eiseres) maar dit is hier 
niet het geval. Het is ter zake duide
lijk dat N.V. Santens Engineering 
noch P.V.B.A. Boddin enige macht 
of toezicht hebben op de structuur 
van de flessen. Zij moeten die aan
vaarden zoals ze hun geleverd wor
den en hebben er geen controle 
op »; 

Overwegende dat bewaker van de 
zaak is, in de zin van voornoemd ar
tikel, degene die voor eigen reke
ning ervan gebruik maakt of het ge
not ervan heeft met recht van 
leiding en toezicht; 

Overwegende dat het arrest, dat, 
eensdeels, oordeelt dat eiseres de 
structuur van de fles onder haar be
waring had en, anderdeels, niet uit
sluit dat bewakers van de houding 
van de fles waren de verweersters 
P.V.B.A. R. en L. Boddin en N.V. 
Santens Engineering waarvan het 
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vaststelt dat zij de fles voor eigen 
rekening gebruikten, het wettelijk 
begrip « bewaring » in de zin van ar
tikel 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat het gebrek aan de fles op 
zichzelf de ontploffing niet heeft teweeg
gebracht en dat twee andere omstandig
heden daartoe nodig waren, met name, 
het ongewild en niet bekend gevuld zijn 
van de fles en de val ervan, beslist dat 
de ontploffing geen noodzakelijk gevolg 
is van die omstandigheden die buiten elk 
oorzakelijk verband staan tot het onge
val en de schade, op grond: « Wat het , 
niet voorzien gevuld zijn van de fles aan-~ 
gaat, dient de vraag ontkennend beant
woord te worden. Het ongeval is welis
waar maar kunnen gebeuren doordat 
een nog gevulde fles bij vergissing mee- , 
genomen werd maar het is niet de ver- ! 
gissing als dusdanig die als oorzaak kan I 
aangemerkt, worden nu zij op zichzelf 
geen enkel risicoscheppend of -verho
gend element betekende. Dit is bijvoor
beeld ook het geval wanneer een ongeval 
zich voordoet op een plaats waar een , 
voertuig zich ingevolge een vergissing 
van de bestuurder aangaande zijn reis
weg normaal niet zou bevonden hebben. 
Zonder deze vergissing zou het ongeval 
zich niet in concreto voorgedaan hebben 
zoals het gebeurd is, maar toch zal nie
mand aannemen dat er een noodzakelijk 
verband bestaat tussen beide. De werke
lijke oorzaak moet elders gezocht wor
den. Ter zake is bovenstaande redene
ring gerechtvaardigd door de niet betllvis
te stelling van de deskundigen dat lege 
£lessen met dezelfde voorzorgen als volle 
moeten behandeld worden, vooral nu ' 
dergelijke vergissingen niet uitzonderlijk 
zijn en het verschil tussen een lege en 
een volle fles nauwelijks merkbaar is "• 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer 
wordt vastgesteld, voor de toepassing 1 

van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat een bepaalde 
schade zich niet zou hebben voorgedaan 
zoals ze zich effectief heeft voorgedaan, , 
zonder een bepaalde omstandigheid of 
een bepaalde fout, deze omstandigheid of 
fout noodzakelijkerwijze in oorzakelijk 
verband staat tot de vastgestelde schade; 
waaruit volgt dat het arrest, dat beslist 

dat geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen de vergissing nopens het al dan niet 
vol zijn van de onplofte fles en de fout 
bij het behandelen van de fles waardoor 
ze viel, enerzijds, en de schade van de 
ontploffing, anderzijds (hoewel uit het 
arrest blijkt dat zonder deze twee om
standigheden de ramp niet zou zijn ge
beurd), het wettelijk begrip « oorzakelijk 
verband » miskent, en derhalve de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, te oordelen dat het aan de gas
fles vastgesteld gebrek op zichzelf de 
ontploffing niet heeft kunnen veroorza
ken en dat voor deze ontploffing twee 
andere oorzaken noodzakelijk waren, te 
weten het ongewild vol zijn van de fles 
en de val bij de manipulatie ervan, en, 
anderzijds, toch te stellen dat het gebrek 
aan de gasfles aileen de ontploffing heeft 
veroorzaakt; zodat de beslissing eiseres 
aileen aansprakelijk te stellen voor de 
schadelijke gevolgen van de ontploffing, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
en artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat bij vergissing een nog ge
vulde fles werd meegenomen, maar 
dat de vergissing op zichzelf geen 
enkel risicoscheppend of -verhogend 
element betekent; 

Overwegende dat het arrest daar
door te kennen geeft dat, ook wan
neer de litigieuze fles om welke re
den ook zonder enige vergissing als 
gevulde fles was meegenomen, het 
ongeval gebeurd zou zijn zoals het 
zich heeft voorgedaan; 

Dat het arrest aldus het begrip 
« oorzakelijk verband » niet mis
kent; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den angenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, voor 
zover het oordeelt dat, voor de ont
ploffing van de fles, naast het ge
brek van de fles en de val bij de 
manipulatie ervan, ook noodzakelijk 
was dat de fles nog gevuld was, 
niettemin niet zegt dat noodzakelijk 
was dat de fles ongewild nog gevuld 
was; 
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Dat het onderdeel feitelijke grand- 4° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
slag mist; - ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROEREN

DE GOEDEREN VAN DE SCHULDENAAR -
VOORRECHT VOOR DE BIJDRAGEN VER
SCHULDIGD AAN DE RIJKSDIENST VOOR SO
CIALE ZEKERHEID- OMVANG. 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de toepassing van 
artikel 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek en over de kosten; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
veroordeelt eiseres in de helft van 
de kosten; houdt de overige kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

4 april 1986 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen, 
raadsheer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, procureur-generaal -
Advocaten : mrs. De Bruyn en Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 479 

3" KAMER - 7 april 1986 

1° VENNOOTSCHAP HANDELSVEN-
NOOTSCHAP - VEREFFENING - BEGINSEL 
VAN DE GELIJKHEID TUSSEN DE SCHULDEI
SERS - DRAAGWIJDTE. 

2° VENNOOTSCHAP HANDELSVEN-
NOOTSCHAP - VEREFFENING - INTERESTEN 
VAN DE SCHULDVORDERINGEN VAN DE 
SCHULDEISERS, WIER SCHULDVORDERING 
NIET DOOR EEN BIJZONDER VOORRECHT OF 
EEN ZAKELIJKE ZEKERHEID WORDT GE
WAARBORGD - LOOP VAN DE INTERESTEN 
GESCHORST OP DE DAG VAN DE VEREFFE
NING. 

3° SOCIALE ZEKERHEID - BIJDRAGEN 
- ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROERENDE 
GOEDEREN VAN DE SCHULDENAAR - OM
VANG. 

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHTSSPREUK VOLGENS WELKE 
DE BIJZAAK DE HOOFDZAAK VOLGT. 

1° Het o.m. in art. 184 Vennootschappen
wet neergelegde beginsel van de ge
lijkheid tussen de schuldeisers van 
een vennootschap in vereffening is 
met name van toepassing op de 
schuldeisers die een algemeen voor
recht bezitten en wier schuldvordering 
is ontstaan v66r de vereffening, nu de 
aard van hun schuldvordering hun en
kel een voorkeurrecht verleent bij de 
verdeling van de opbrengst van de te
geldemaking van de goederen die tot 
het gemeenschappelijk pand behoren. 

2° Voor de onderlinge verhouding tussen 
de schuldeisers wier schuldvordering 
niet door een bijzonder voorrecht of 
door een zakelijke zekerheid is ge
waarborgd, en voor de vaststelling van 
hun wederzijdse rechten, wordt de 
loop van de interest van hun schuld
vorderingen geschorst op de dag van 
de vereffening. (Art. 184 Vennootschap
penwet.) 

3° en 4° Het algemeen voorrecht op de 
roerende goederen van degene die bij
dragen verschuldigd is aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid geldt 
niet voor de bijdrageopslagen en de 
verwijlinterest. (Art. 19, 4°ter, Hypo
theekwet 16 dec. 1851, gewijzigd bij 
art. 41 wet 27 juni 1969.) 

5° De rechtsspreuk volgens welke de bij
zaak de hoofdzaak volgt is geen alge
meen rechtsbeginsel. 

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. INSTITUUT EDITH CAVEL-MARIE DEPAGE 

V.Z.W.) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. 7426) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1985 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 184, inzonderheid 
eerste lid, van de wetten op de handels
vennootschappen gecoiirdineerd bij ko- 1 

ninklijk besluit van 30 november 1935, 
dat is titel IX van hoek I van het Wet
hoek van Koophandel, 1254 van het Bur
gerlijk Wetboek, 19, 4°ter, eerste lid (arti
kel 41 van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeiders) van de 
wet van 16 december 1851 op de herzie
ning van het hypothecair stelsel, dat is 
titel XVIII van hoek III van het Burger
lijk Wetboek, 451 van de wet van 18 april 
1851 inzake faillissement, bankbreuk en 
uitstel van betaling, dat is titel III van 
het Wetboek van Koophandel, en uit de 
miskenning van het algemeen beginsel 
van het recht dat de bijzaak de hoofd
zaak volgt, beginsel dat namelijk wordt 
toegepast in artikel 87 van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851, 

doordat het arrest, hoewel het heeft 
aangenomen dat eisers schuldvordering 
bevoorrecht was en dat .artikel 184 van 
het Wetboek van Koophandel inzake de 
vereffening van de handelsvennootschap
pen van toepassing was, beslist dat de 
loop van de op die schuldvordering ver
schuldigde intrest moet worden afgeslo
ten op 10 augustus 1982, datum van ver
weersters vereffening, op grand « dat 
volgens de vaste rechtspraak van het 
Hof van Cassatie de door dat artikel 
voorgeschreven gelijke behandeling im
pliceert dat de wederzijdse rechten van 
de niet-bevoorrechte schuldeisers op on
herroepelijke wijze worden bepaald van
a£ de vereffening; ( ... ) dat de aanspraak 
op de betaling van intresten, die niet 
door haar voorrecht zijn gedekt, een 
nieuwe en niet-bevoorrechte schuldvor
dering zou doen ontstaan die niet vereist 
is voor de noodwendigheden van de ver
effening en die de onherroepelijk ver
worven rechten van de andere niet-be
voorrechte schuldeisers zou schaden »; 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 184 
van de wetten op de handelsvennoot
schappen, gecoiirdineerd bij koninklijk 
besluit van 30 november 1935, waarin 
het beginsel van de gelijkheid van de 
schuldeisers wordt vastgelegd, bepaalt 
dat « onverminderd de rechten van de 
bevoorrechte schuldeisers, de vereffe
naars aile schulden betalen ( ... ) »; de 
rechtspraak bij de uitlegging van die be
paling duidelijk stelt dat, in de verhou
ding tussen de niet-bevoorrechte schuld
eisers van een handelsvennootschap in 

vereffening, de loop van de intrest van 
hun schuldvorderingen wordt geschorst 
op de datum van de vereffening, wegens 
de samenloop die daardoor tussen die 
schuldeisers ontstaat; derhalve het be
ginsel van de schorsing van de loop van 
de intrest op de datum van de vereffe
ning geen betrekking heeft op de bevoor
rechte schuldeisers; voormeld artikel 184 
geen onderscheid maakt tussen de voor
rechten en het gemaakte voorbehoud ten 
aanzien van de bevoorrechte schuldei
sers dus ook geldt voor de schuldeisers 
die, zoals eiser, een algemeen voorrecht 
op de roerende goederen hebben; daaruit 
volgt dat het arrest niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat de intresten op ei
sers schuldvordering niet verder konden 
lopen na de vereffening van verweerster 
(schending van artikel 184 van de ge
coiirdineerde wetten op de handelsven
nootschappen); 

tweede onderdeel, ingevolge artikel 19, 
4oter, van de wet van 16 december 1851 
op de herziening van het hypothecair 
stelsel, « de bedragen verschuldigd aan 
de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid en die waarvan hij de inning 
verzekert, gedurende drie jaar te reke
nen van de dag waarop de bedragen 
opeisbaar zijn ( ... ) » deel uitmaken van 
de schuldvorderingen bevoorrecht op de 
roerende goederen; de verwijlinterest op 
die bijdragen als toebehoren evenzeer 
bevoorrecht is als de hoofdschuldvorde
ring bedoeld in voornoemd artikel 19, 
4°ter, die zienswijze bevestigd wordt door 
de artikelen 1254 van het Burgerlijk Wet
hoek en 451 van de wet van 18 april 1851 
inzake faillissement, bankbreuk en uit
stel van betaling, dat is hoek III van het 
Wetboek van Koophandel; uit die bepa
lingen volgt dat de schuldenaar van een 
schuldvordering die met name door een 
voorrecht is gewaarborgd, de betaling 
die hij doet eerst moet toerekenen op de 
sedert het vonnis van faillietverklaring 
vervallen intrest; daaruit volgt dat het 
arrest niet zonder schending van de 
voormelde wetsbepalingen kan beslissen 
dat de intrest die vervallen is op de aan 
eiser verschuldigde bijdragen niet zou 
zijn gedekt door het voorrecht van die 
schuldvordering (schending van de arti
kelen 19, 4°ter, van de wet van 16 decem
ber 1851, 1254 van het Burgerlijk Wet
hoek en 451 van de wet van 18 april 1851 
inzake faillissement, bankbreuk en uit
stel van betaling, dat is hoek III van het 
Wetboek van Koophandel, en misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel 

'dat de bijzaak de hoofdzaak volgt); 
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derde onderdeel, zelfs als men aan
neemt dat de schuldvordering van de in
trest die moet worden betaald op de aan 
eiser verschuldigde bijdragen niet is be
voorrecht, quod non, die schuldvordering 
toch niet is ontstaan na de vereffening 
van verweerster; zij immers als toebeho
ren van de hoofdschuldvordering is ont
staan op de datum waarop de aan eiser 
verschuldigde bijdragen opeisbaar wer
den, dit is uiterlijk op 1 juli 1982, aange
zien de bewuste bijdragen het tweede 
kwartaal van het jaar 1982 betroffen; zij 
derhalve v66r 10 augustus 1982, datum 
van verweersters vereffening, was ont
staan; hoewel ingevolge artikel 184 van 
de gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen de loop van de intrest 
vanaf de vereffening wordt geschorst, 
die regel evenwel enkel voor de verhou
ding tussen de niet-bevoorrechte schuld
eisers geldt; de intresten, zelfs als het 
enkel om niet-bevoorrechte intresten 
gaat, ten aanzien van de schuldenaar 
blijven lopen; voornoemd artikel 184 des
aangaande bepaalt dat de vereffenaars 
alle schulden betalen zonder onderscheid 
te maken tussen de op het ogenblik van 
de vereffening opeisbare en niet opeisba
re schulden; daaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat de intrest van ei
sers schuldvordering op de dag van de 
vereffening moet worden afgesloten, de 
later vervallen intrest een beweerde 
nieuwe schuldvordering zijnde, zowel het 
beginsel miskent dat de bijzaak de 
hoofdzaak volgt als de regel dat de veref
fenaars in de verdelingen de schulden 
moet begrijpen, zelfs indien zij nog niet 
opeisbaar zijn, die op de dag van de ver
effening zijn ontstaan; het bovendien 
aan voornoemd artikel 184 een draag
wijdte heeft gegeven die het niet heeft, 
door eiser het recht te ontzeggen zijn 
schuldvordering gerechtelijk te laten 
vaststellen (miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel dat de bijzaak de 
hoofdzaak volgt en schending van artikel 
184, eerste lid, van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Over het middel van niet-ontvan

kelijkheid, hieruit afgeleid dat arti
kel 184 van de wet op de handels
vennootschappen niet « als dusda
nig >> van toepassirig is op de 
vereffening van een vereniging zon
der winstgevend doel : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : « dat de partijen het ermee 

eens zijn dat artikel 184 van het 
W etboek van Koophandel inzake de 
vereffening van de handelsvennoot
schappen ten deze van toepassing 
is >>; dat het middel geen kritiek 
oefent op de toepassing bij overeen
komst van die bepaling; 

Dat, nu geen kritiek wordt uitge
oefend op de toepassing van artikel 
184 « als dusdanig >>, de grond van 
niet-ontvankelijkheid geen betrek
king heeft op het middel zoals het is 
aangevoerd; dat hij derhalve niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, vaststelt dat verweersters 
vereffening op 10 augustus 1982 is 
gebeurd, dat de activa niet volstaan 
om de schuldeisers volledig te beta~ 
len en dat « de partijen het eens 
zijn ( ... ) over de toepassing van arti
kel 184 (van de gecoordineerde wet
ten op de handelsvennootschappen) 
op dit geval >>, waarbij de partijen 
evenwel van mening verschillen om
trent de draagwijdte van die bepa
ling; 

Overwegende dat het beginsel van 
de gelijkheid tussen de schuldeisers, 
onder meer vervat in bedoeld arti
kel, van toepassing is op de schuld
eisers wier schuldvordering v66r de 
vereffening is ontstaan, met uitzon
dering van de schuldeisers wier 
schuldvordering door een bijzonder 
voorrecht of een zakelijke zekerheid 
wordt gewaarborgd; dat het met na
me van toepassing is op de schuldei
sers met een algemeen voorrecht, 
nu de aard van hun schuldvordering 
hun enkel een voorkeurrecht ver
leent bij de verdeling van de op
brengst van de tegeldemaking van 
de goederen die tot het gemeen
schappelijk pand behoren; 

Dat daaruit volgt dat, voor de ver
houding tussen de schuldeisers wier 
schuldvordering niet door een bij
zonder voorrecht of door een zake
lijke zekerheid is gewaarborgd, en 
voor de vaststelling van hun weder
zijdse rechten, de loop van de in-
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trest van hun schuldvorderingen 
wordt geschorst op de dag van de 
vereffening, wegens de samenloop 
die daardoor ontstaat tussen die 
schuldeisers en om een evenredige 
afsluiting van de vereffening moge
lijk te maken wanneer de activa 
niet volstaan om de intrest te beta
len; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 19, eer
ste lid, 4oter, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851, gewijzigd bij 
artikel 41 van de wet van 27 juni 
1969, een algemeen voorrecht in
voert op de roerende goederen van 
de schuldenaar voor « de bijdragen 
verschuldigd aan de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid en 
die waarvan hij de inning verzekert, 
gedurende drie jaar te rekenen van 
de dag waarop de bijdragen opeis
baar zijn ( ... ) »; dat dit voorrecht niet 
geldt voor de bijdrageopslagen en 
de verwijlintrest; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
In zoverre het middel de schen

ding aanvoert van artikel 184 van de 
gecoordineerde wetten op de han
delsvennootschappen, nu het arrest 
wordt bekritiseerd omdat eiser het 
recht wordt ontzegd zijn schuldvor
dering gerechtelijk te Iaten vaststel
len: 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, vaststelt dat « het hoger be
roep enkel de hervorming van het 
vonnis beoogt in zoverre het verwijl
intrest toekent voor de periode na 
(verweersters) vereffening op 10 au- . 
gustus 1982; dat dit hoger beroep ge
grond is op de beginselen inzake sa
menloop van de schuldeisers ingeval 
de activa niet volstaan, welk tekort 
niet wordt betwist door (eiser) die 
enkel de draagwijdte van de door 
(verweerster) aangevoerde regels be
twist »; 

Dat daaruit volgt dat het arrest 
geen uitspraak doet over eisers 
recht « zijn schuldvordering gerech
telijk te laten vaststellen ten aan
zien van verweerster »; 

In zoverre het middel de schen
ding aanvoert van artikel 184 van de 
gecoordineerde wetten op de han
delsvennootschappen en de misken
ning van het beginsel dat de bijzaak 
de hoofdzaak volgt, door aan het ar
rest te verwijten te hebben beslist 
dat de intrest van eisers schuldvor
dering op de dag van de vereffening 
moet worden afgesloten, nu de later 
vervallen intrest zogezegd een nieu
we schuldvordering uitmaakt: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel volgt dat 
het arrest door, in de verhouding 
tussen de schuldeisers, te beslissen 
dat de loop van de intrest van eisers 
schuldvordering wordt geschorst, ar
tikel 184 van de gecoordineerde wet
ten op de handelsvennootschappen 
dat de partijen hebben willen toe
passen, niet schendt, en dat zijn be
slissing naar recht is verantwoord; 

Dat de reden waarop het arrest 
steunt om eisers aanspraak op de 
genoemde intrest als een « nieuwe 
schuldvordering » te omschrijven, 
derhalve ten overvloede is gegeven; 

Overwegende dat de rechtsspreuk 
luidens welke de bijzaak de hoofd
zaak volgt geen algemeen rechtsbe
ginsel is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

7 april 1986 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Anders-
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Juidende conclusie (1) van de h. Duchate
let, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en Kirkpatrick. 

Nr. 480 

3• KAMER - 7 april 1986 

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING- INDEPLAATSSTELLING VAN DE 
VERZEKERINGSINSTELLING - INTEREST. 

2° INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING- VERZEKE
RINGSINSTELLING - INTEREST. 

3° ARBEIDSONGEVAL - KOSTEN- GE
SCHIL TUSSEN EEN VERZEKERINGSINSTEL
LING EN DE VERZEKERAAR VAN DE WERKGE
VER VAN DE GETROFFENE. 

1° en 2° De indeplaatsstelling, ten voorde
Je van de verzelceringsinstelling inzake 
ziekte en invaliditeit, in de rechten 
van de rechthebbende op de sommen 
die hem als schadeloosstelling krach
tens een andere wetgeving of het ge
meen recht verschuldigd zijn, strekt 
zich niet aileen uit tot de terugbetaling 
van het hoofdbedrag, maar ook tot de 
interest, berekend over de bedragen 
die zij op grand van de indeplaatsstel
Jing gerechtigd is te vorderen vanaf el
ke uitbetaling (1). (Art. 70, § 2, Z.I.V.
wet.) 

3° De vordel'ing, door een verzekerings
instelling ingesteld tot terugbetaling, 

Nota arrest nr. 479: 

(1) Het openbaar ministerie heeft geconclu
deerd tot de aanneming van de grond van 
niet-ontvankelijkheid, die door de verweerders 
was aangevoerd tegen het eerste onderdeel en 
ten dele tegen het derde onderdeel van het 
middel en die hieruit was afgeleid dat art. 184 
van de gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen betrekking heeft op de veref
fening van de handelsvennootschappen en niet 
op de vereffening van de verenigingen zonder 
winstgevend doe!. 

Nota 1 arrest nr. 480. 

(1) Cass., 4 maart 1985, A.R. nr. 4526 
(A.C., 1984-85, nr. 396) en Cass., 2 dec. 1985, 
A.R. nr. 4910 (ibid., 1985-86, supra, nr. 223). 

door de verzekeraar van de werkgever 
van de getroffene, van de wettelijke in
terest op de prestaties die zij aan haar 
.aangeslotene heeft verleend met toe
passing van art. 70, § 2, Ziekte- en In
validiteitswet, is geen vordering op 
grand van de Arbeidsongevallenwet in 
de zin van art. 68 van die wet, en het 
arrest waarbij de op haar vordering in 
het ongelijk gestelde verzekeringsin
stelling veroordeeld wordt in de kosten 
van beide instanties, is naar recht ver
antwoord (2). 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7461) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 oktober 1984 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 70, § 2, vierde lid, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit nr. 19 van 4 december 1978, 42, 
derde lid, 58, § 1, 3°, 68 van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, 1249 van 
het Burgerlijk Wetboek en 1017 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat verweerder aan eiser enkel de bedra
gen verschuldigd is die zij werkelijk be
taald heeft aan de verzekeringsinstelling 
van de getroffene van het arbeidsonge
val, bijgevolg de vordering van eiser te
gen verweerder tot betaling van de wet
telijke interesten op de door hem aan de 
getroffene van het arbeidsongeval uitge
keerde bedragen afwijst en eiser veroor
deelt om aan verweerder de kosten van 
beide instanties te betalen op grond : dat 
artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet van 
9 augustus 1963 betreffende de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering bepaalt dat de 
verzekeringsinstelling rechtens in de 
plaats treedt van de rechthebbende; dat 
deze indeplaatsstelling geldt tot beloop 
van het bedrag van de verleende presta
ties, voor het geheel van de sommen die 
krachtens een Belgische wetgeving, een 

Nota 2 arrest nr. 480: 
(2) Cass., 6 dec. 1982, A.R. nr. 3613 

(A.C., 1982-83, nr. 210). 
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buitenlandse wetgeving of het gemeen 
recht verschuldigd zijn en die de in het 
eerste lid bedoelde schade geheel of ge
deeltelijk vergoeden; dat luidens artikel 
42, derde lid, van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 op de in deze wet 
bedoelde uitkeringen van rechtswege in
terest verschuldigd is vanaf het ogenblik 
waarop zij eisbaar worden; dat het geen 
twijfel lijdt dat de heer Hardy, aan wie 
een arbeidsongeval is overkomen, recht 
heeft op de wettelijke interesten op de 
bedragen die de arbeidsongevallenverze
keraar of ten deze verweerder, het 
Fonds voor Arbeidsongevallen, hem ver
schuldigd zijn (artikel 42, derde lid, van 
de wet van 10 april 1971); dat bovendien 
het ziekenfonds, eiser, die provisionele 
ziekte- en invaliditeitsvergoedingen heeft 
uitgekeerd voor een arbeidsongeval, in 
de plaats treedt van zijn verzekerde « tot 
beloop van het bedrag van de door haar 
aan de getroffene verleende prestaties » 
(artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet van 
9 augustus 1963); dat, krachtens die wets
bepaling, het ziekenfonds enkel voor de 
verleende prestaties in de plaats treedt 
van de rechten van de verzekerde; dat 
uit de dossiers van de partijen genoeg
zaam blijkt dat het ziekenfonds aan de 
verzekerde niet de wettelijke interesten, 
waarvan sprake in artikel 42, derde lid, 
van de wet van 10 april 1971, heeft uitbe
taald, maar enkel de bedragen van de 
wettelijke vergoedingen bedoeld in de 
wet van 9 augustus 1963; dat het zieken
fonds thans van de arbeidsongevallen
verzekeraar enkel de aan de getroffene 
betaalde bedragen, dat is 52.224 frank, 
mag terugvorderen, welke som trouwens 
door de arbeidsongevallenverzekeraar 
reeds is terugbetaald; dat de vordering 
van wettelijke interest niet gegrond is; 

terwijl, eerste onderdeel, de wettelijke 
subrogatie van eiser beperkt is tot het 
bedrag van de verleende prestatie, ten 
deze 52.224 frank; die wettelijke inde
plaatsstelling nochtans niet het bedrag 
van de verleende prestaties tot voorwerp 
heeft, maar het geheel van de rechten en 
rechtsvorderingen die de getroffene op 
grond van de arbeidsongevallenwetge
ving tegen verweerder had kunnen aan
wenden; de getroffene onder meer recht 
heeft op interest van rechtswege vanaf 
het ogenblik waarop de vergoedingen 
eisbaar worden; daaruit volgt dat eiser, 
die in de rechtsvorderingen en in de 
rechten van de getroffene gesubrogeerd 
is, van verweerder eveneens interest van 
rechtswege op het bedrag van de aan de 
getroffene verleende prestatie kan vorde-

ren; de wettelijke indeplaatsstelling van 
eiser enkel begrensd is ter zake van het 
bedrag van de aan de getroffene verleen
de prestatie maar niet ter zake van de 
op dat bedrag verschuldigde interesten; 
de omstandigheid dat eiser geen interes
ten heeft betaald op de aan de getroffene 
verleende prestaties bijgevolg geen wet
telijke grand is om geen interesten toe 
te kennen op de door eiser van verweer
der gevorderde sommen (schending van 
de artikelen 70, § 2, vierde lid, van de 
wet van 9 augustus 1963, 42, derde lid, 
58, § 1, 3°, van de wet van 10 april 1971 
en 1249 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de kosten van aile 
op de Arbeidsongevallenwet gegronde 
rechtsvorderingen ten laste van de verze
keraar vallen, behalve wanneer de vorde
ring roekeloos en tergend is; de rechts
vordering van eiser, die in de rechten 
van de getroffene gesubrogeerd was, op 
die wet was gegrond; het arrest bijge
volg, nu het niet vaststelt dat de rechts
vordering van eiser roekeloos en tergend 

•was, eiser ten onrechte veroordeelt in de 
kosten van beide instanties (schending 
van de artikelen 70, § 2, vierde lid, van 
de wet van 9 augustus 1963, 58, § 1, 3°, 68 
van de wet van 10 april 1971, 1249 van 
het Burgerlijk Wetboek en 1017 van het 
Gerechtelijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de indeplaats

stelling, bedoeld in artikel 70, § 2, 
vierde lid, van de wet van 9 augus
tus 1963, geldt tot beloop van het be
drag van de door de verzekeringsin-. 
stelling verleende prestaties; dat bij
gevolg de gevolgen van de inde
plaatsstelling bepaald worden door 
hetgeen de verzekeringsinstelling 
aan of voor de rechthebbende heeft 
betaald; 

Overwegende evenwel dat de in
deplaatsstelling van de verzeke
ringsinstelling niet slaat op het 
bedrag van de door haar verleende 
prestaties, maar op het geheel van 
de rechten en rechtsvorderingen die 
de rechthebbende ingevolge de gele
den schade krachtens het gemeen 
recht of een andere wetgeving had 
kunnen uitoefenen tegen degene die 
de schade moet vergoeden; dat de 
gesubrogeerde verzekeringsinstel
ling, binnen die perken, die rechten 
en rechtsvorderingen kan uitoefe-
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nen tot beloop van elk door haar uit
gekeerd bedrag; dat derhalve, als de 
bedragen die aan de rechthebbende 
moeten worden betaald tot vergoe
ding van de schade interest op
brengen, de verzekeringsinstelling, 
krachtens de indeplaatsstelling, 
recht heeft, niet aileen op terugbeta
ling van de hoofdsom, maar ook op 
de tegen dezelfde rentevoet bereken
de interesten op de bedragen die zij 
op grond van de indeplaatsstelling 
gerechtigd is te vorderen vanaf elke 
uitbetaling; 

Overwegende dat het arrest voor
meld artikel 70, § 2, vierde lid, 
schendt, nu het de vordering tot be
taling van interesten afwijst op de 
enkele grond dat die wetsbepaling 
indeplaatsstelling enkel toestaat tot 
beloop van het toegekende bedrag 
en niets bepaalt over de interesten, 
die krachtens artikel 42 van de Ar
beidsongevallenwet moeten worden 
betaald op de vergoeding wegens ar
beidsongeval; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
W at het tweede onderdeel be

treft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat eiseres, ziekte- en invalidi
teitsverzekeraar, betaling vordert 
van de wettelijke interesten op de 
prestaties die hij aan zijn verzeker
de heeft uitgekeerd en die hem door 
verweerder zijn terugbetaald omdat 
de arbeidsongeschiktheid van de 
verzekerde voortvloeide uit een ar
beidsongeval en derhalve diende te 
worden vergoed door verweerder, nu 
de arbeidsongevallenverzekeraar ten 
deze in gebreke was gebleven; 

Overwegende dat een dergelijke 
vordering, die door een verzeke
ringsinstelling wordt ingesteld op 
grond van artikel 70, § 2, van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsver
zekering, geen vordering is op grond 
van de Arbeidsongevallenwet in de 
zin van artikel 68 van deze wet; 

Dat de beslissing, waarbij de op 
zijn vordering in het ongelijk gestel
de eiser wordt veroordeeld in de 

kosten van beide instanties, naar 
recht is verantwoord; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van het arrest op het eer
ste onderdeel van het middel leidt 

. tot de vernietiging van de beslissing 
over de kosten; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep van verweerder 
ontvankelijk verklaart; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

7 april 1986 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 481 

2' KAMER - 8 april 1986 

1° RECHTE~LIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- STRAFZAKEN - HOGER BEROEP - NIETIG
HEID VAN HET BEROEPEN VONNIS- GEVOLG 
IN HOGER BEROEP - VOORWAARDE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART 
6.1 - N!ET!GHEID VAN HET BEROEPEN VON
NIS, DOOR HET APPELGERECHT NIET OVER
GENOMEN - GEEN MISKENNING VAN HET 
RECHT OP EEN ONAFF..ANKEL!JKE EN ONPAR
TIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE. 
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1° De nietigheid van een vonnis, die het 
gevolg is van een onregelmatige 
samenstelling van het rechtscollege 
dat dit vonnis heeft uitgesproken, 
wordt niet overgenomen door het ap
pelgerecht dat enkel uitspraak doet, 
zonder het vonnis te bevestigen, op 
grond van zijn onderzoek en behande
ling van de zaak (1). 

2o Wanneer een vonnis nietig is wegens 
de onregelmatige samenstelling van 
het rechtscollege dat dit vonnis heeft 
uitgesproken, maakt geen partijdige 
rechterlijke instantie uit, in de zin van 
artikel 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, het appelgerecht dat die 
nietigheid niet overneemt en het von
nis evenmin bevestigt, doch enkel uit
spraak doet op grond van zijn onder
zoek en behandeling van de zaak (2). 

{VAN DOORSSELAER T. POELMAN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9745) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
van 4 november 1950, goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955, en 292 van het Ge
rechtelijk Wetboek, en uit de miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
vereiste onpartijdigheid van de rechter, 

doordat het arrest het vonnis van 21 
november 1983, gewezen door de vijfde 
correctionele kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent, waarbij de 
onderzoeksrechter De Jonge, zoals blijkt 
uit het strafdossier, belast met het ge
rechtelijk onderzoek en die effectief 
ambtsverrichtingen heeft gesteld, tevens 
de magistraat was die het vonnisgerecht 
heeft voorgezeten in de hoedanigheid 
van ondervoorzitter, niet heeft tenietge
daan wegens schending van een substan-

(1) en (2) Raadpl. Cass., 29 mei 1985, A.R. 
nr. 4000 (A.C., 1984-85, nr. 592) met concl. adv.
gen. Piret, in Bull. en Pas., 1985, I, nr. 592; 23 
jan. 1985, A.R. nr. 4033 (A.C., 1984-85, nr. 302); 
4 april 1984, A.R. nr. 2910 (A.C., 1983-84, nr. 
448), met concl. adv.-gen. J. Velu, in Bull. en 
Pas., 1984, I, nr. 448. 

tiEHe regel van rechtsbedeling en wegens 
miskenning van pleegvormen op straffe 
van nietigheid voorgeschreven, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 6 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden bepaalt dat een ieder bij 
het vaststellen van zijn burgerlijke rech
ten en verplichtingen of bij het bepalen 
van de gegrondheid van een tegen hem 
ingestelde strafvervolging, recht heeft op 
een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak, binnen een redelijke ter
mijn, door een onafhankelijke en onpar
tijdige rechterlijke instantie welke bij de 
wet is ingesteld; een onderzoeksrechter 
die in dezelfde zaak als ondervoorzitter 
van het vonnisgerecht heeft gezeteld, ten 
opzichte van elke rechtzoekende, waar
onder de burgerlijke partij, de schijn 
kan verwekken niet onpartijdig te zijn 
omdat de onderzoeksrechter te zamen 
met de magistraten van het openbaar 
ministerie een officier is van gerechte
lijke politie, omdat het vonnisgerecht de 
wettigheid van bepaalde onderzoeks
maatregelen kan beoordelen, en omdat 
de onderzoeksrechter, door zijn grondige 
kennis van het dossier en doordat hij 
reeds een opinie heeft over de zaak, een 
doorslaggevende rol speelt bij de beoor
deling van de gegrondheid of ongegrond
heid van de telastlegging en de burger
lijke vordering; elke rechtzoekende, 
waaronder de burgerlijke partij, in een 
strafproces zich kan beroepen op artikel 
6 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden; het arrest derhalve, 
door niet ambtshalve deze miskenning 
van een substantiiHe regel van rechtsbe
deling en van pleegvormen op straffe 
van nietigheid voorgeschreven op te wer
pen en het beroepen vonnis te vernieti
gen, artikel 6 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden schendt; 

tweede onderdeel, artikel 292 van het 
Gerechtelijk Wetboek stelt dat nietig is 
het vonnis, gewezen door een rechter, 
die vroeger bij het uitoefenen van een 
ander rechterlijk ambt kennis heeft ge
nomen van de zaak; artikel 292 van het 
Gerechtelijk Wetboek in het licht van ar
tikel 6 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden moet worden ge1n
terpreteerd in zoverre voormeld 
verdragsartikel het principe van de ob
jectieve onpartijdigheid poneert, zoals 
werd uiteengezet in het eerste onderdeel 
van dit middel; artikel 292 van het Ue-
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rechtelijk Wetboek met de woorden 
« een ander rechterlijk ambt >> onder an
dere bedoelt elk ambt uitgeoefend in de
zelfde zaak in het kader van de onder
zoeksgerechten en van het gerechtelijk 
onderzoek; het arrest derhalve, door niet 
ambtshalve deze miskenning van een 
substanmHe regel van rechtsbedeling en 
van pleegvormen op straffe van nietig
heid voorgeschreven op te werpen en het 
beroepen vonnis te vernietigen, artikel 
292 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

derde onderdeel, het algemeen rechts
beginsel van de onpartijdigheid van de 
rechter zich verzet tegen de omstandig
heid dat een onderzoeksrechter, die het 
gerechtelijk onderzoek heeft geleid, in 
dezelfde zaak, het vonnisgerecht naar 
hewelk de zaak werd verwezen, zou 
voorzitten in de hoedanigheid van onder
voorzitter; het arrest, door niet ambtshal
ve deze miskenning van een substantiiHe 
regel van rechtsbedeling op te werpen en 
het beroepen vonnis te vernietigen, het 
algemeen rechtsbeginsel van de onpartij
digheid van de rechter miskent : 

Overwegende dat het arrest het 
beroepen vonnis niet tenietdoet, 
maar zegt te beslissen « op grond 
van het onderzoek en de behande
ling van de zaak door het hof (van 
beroep) zelf gedaan, onafgezien het 
onderzoek gedaan door de eerste 
rechter »; dat het arrest, gelet op de 
context, aldus te kennen geeft dat 
het hof van beroep het onderzoek 
van de zaak door de correctionele 
rechtbank en de gegevens welke dit 
onderzoek opleverde, niet in aan
merking neemt; 

Dat het arrest het beroepen von
nis ook niet bevestigt, doch met een 
eigen dispositief, en, wat bepaalde 
punten betreft, anders dan het be
roepen vonnis uitspraak doet over 
de strafvordering en de civielrechte
lijke vordering; 

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

8 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 482 

2' KAMER - 8 april 1986 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING VAN DE HECHTENIS - REGELMATIG
HEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING 
NIET MEER TE BETWISTEN. 

Het onderzoeksgerecht behoeft zich, 
wanneer het te beslissen heeft over de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis, niet meer uit te spreken over de 
regelmatigheid van het bevel tot aan
Jwuding (1). (Art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis 20 april 1874.) 

(DE CUBBER) 

ARREST 

(A.R. nr. 280) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1986 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel van 24 december 1985, waar
bij de voorlopige hechtenis van eiser 
wordt gehandhaafd, bevestigt, na te 
hebben vastsgesteld dat de bestre-

Dat het arrest de beweerde nietig- l------------~--
heid niet overneemt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

(1) Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2616 
(A.C., 1982-83, nr. 187); 18 juli 1985, A.R. 
nr. 9752 (ibid., 1984-85, nr. 662) en 18 feb. 1986, 
A.R. nr. 202, supra, nr 395. 
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den beschikking bij misslag als da
tum van bevel tot aanhouding ver
meldt 30 oktober 1985 in de plaats 
van 31 oktober 1985; 

Over het middel, luidende als volgt : 
Dat aanlegger in cassatie volgende feiten 
en argumenten wenst naar voor te bren
gen aangaande de overtreding der wet
ten, de niet-naleving ervan en op zijn 
minst zwaar verzuim en grote nalatig
heid; ( ... ) de kamer van inbeschuldiging
stelling oordeelt dat « Het bevel tot aan
houding door de heer onderzoeksrechter 
op 30 oktober uitgevaardigd werd en niet 
op 31 oktober 1985, zoals vermeld in het 
bestreden bevelschrift, bij materiiHe ver
gissing »; ( ... ) er noch op 30 oktober noch 
op 31 oktober 1985 een bevel werd uitge
vaardigd ... ; ( ... ) gezien er geen bevel tot 
aanhouding bestaat van 31 oktober 1985, 
de raadkamer het dan ook niet kon be
vestigen; ( ... ) er hier geen sprake kan 
zijn van een « materii:He vergissing » ge
zien de data van 31 oktober 1985, tot 
driemaal voorkomt, tweemaal in machi
neschrift en eenmaal in handschrift; als 
het hier een materiele vergissing zou be
treffen, dan toont zulks pertinent aan 
dat men Iicht omspringt met dergelijke 
zaken, dat men bij verificatie nog niet 
konstateert dat er een vergissing ofte 
missing van data is; ( ... ) de wet uitdruk
kelijk daarin voorziet en meer bepaald 
de artikelen 794 en 797 van het Gerech
telijk Wetboek die bepalen: « Uitlegging 
en verbetering kunnen niet ambtshalve 
geschieden »; hetgeen wil zeggen dat 
noch de raadkamer zelf, noch het hof 
van beroep, in casu de kamer van inbe
schuldigingstelling, de gemaakte fouten 
kan verbeteren en artikel 798 aanhaalt 
dat ze zelfs niet kan worden ingesteld 
wanneer tegen de beslissing hoger be
roep of voorziening in cassatie is inge
steld; ( ... ) derhalve de kamer van inbe
schuldigingstelling niet kon overwegen 
dat het hier om een materiele vergissing 
gaat; ( ... ) men zich dan ook de vraag 
moet stellen of men wel ernstig en be
roepsbewust dergelijke zaken behandelt 
zonder verdere controle, die toch heel be
langrijk moet zijn en dat men zeker der
gelijke onwettigheden niet kan dekken 
onder het mom van materiele vergissin
gen; ( ... ) gezien er geen wettelijke beves
tiging kan gedaan worden van een niet 
bestaand aanhoudingsmandaat, de verde
re aanhouding dan ook vervallen is en 
deze naderhand ook niet meer kan ge
handhaafd worden, noch blijven en ze 
derhalve nog vee! minder kan dienen tot 

een eventuele verwijzing naar de recht
bank onder de banden van het aanhou
dingsmandaat; ( ... ) al de aansluitende 
verbintenissen onrechtmatig zijn en zon
der enige waarde; ( ... ) eveneens de daar
mede gepaard gaande gevolgen zonder 
rechtsgrond zijn vanaf de voorlaatste 
handhaving : 

, Overwegende dat het middel hier
op neerkomt dat de voorlopige hech
tenis van eiser niet kon worden ge
handhaafd, vermits geen bevel tot 
aanhouding werd uitgevaardigd te
gen eiser op 31 oktober 1985 noch 
op 30 oktober 1985, zodat het niet 
kon worden bevestigd en dienvol
gens evenmin kon worden gehand
haafd; 

Overwegende dat op 30 oktober 
1985 ten laste van eiser bevel tot 
aanhouding werd afgeleverd, dat bij 
beschikking van de raadkamer van 
4 november 1985 werd bevestigd; dat 
op eisers hoger beroep die beschik
king werd bevestigd bij arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van 19 november 1985; 

Overwegende dat de regelmatig
heid van het bevel tot aanhouding 
niet meer kan worden betwist wan
neer wordt beslist over de handha
ving van de voorlopige hechtenis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

8 april 1986 - 2" kamer - Voorzitter 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever · de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal. 
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Nr. 483 

2' KAMER - 9 april 1986 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT, ART. 12.2 - OPRIJDEN VAN EEN KRUIS
PUNT - VERPLICHTING TOT BIJZONDERE 
VOORZICHTIGHEID - BEGRIP. 

Art. 12.2 Wegverkeersreglement, volgens 
hetwelk de bestuurder die een kruis
punt oprijdt, dubbel voorzichtig moet 
zijn ten einde alle ongevallen te voor
komen, wordt geschonden door de be
slissing die als regel stelt dat aan de 
weggebruiker die een kruispun t 
oprijdt waar hij voorrang rechts ge
niet, niet de verplichting kan worden 
opgelegd om zich ervan te vergewissen 
dat niemand links komt aangereden, 
daar anders aile betekenis wordt ant
nomen aan de regel rechts gaat voor 
(1). 

(DEROOVER M., VAN GRUNDERBEECK, 
DEROOVER J.-M. T. MARTIN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4821) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1985 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen van de eisers enkel gericht zijn 
tegen de beschikkingen van het ar
rest waarbij uitspraak is gedaan 
over de door hen tegen verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek en 12.2 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 

doordat het arrest op de conclusie van 
de eisers waarin aan verweerder een 
overtreding werd verweten van artikel 
12.2 van het wegverkeersreglement val
gens hetwelk iedere weggebruiker die 

(1) Zie Cass., 8 nov 1983, A.R. nr 7980 
(A.C., 1983-84, nr 136). 

een kruispunt oprijdt « dubbel voorzich
tig moet zijn ten einde alle ongevallen te 
voorkomen », antwoordt dat het niet be
wezen is dat verweerder, beklaagde op 
rechtstreekse dagvaarding, een onvoor
zichtigheid heeft begaan en meer be
paald dat hij de door voormeld artikel 
12.2 opgelegde verplichting om bijzonder 
voorzichtig te zijn, niet is nagekomen, en 
doordat het hof van beroep zich bijge
volg niet bevoegd verklaart om uitspraak 
te doen over de civielrechtelijke vorde
ringen van de eisers tegen verweerder 
op grand dat « ••• ofschoon het wenselijk 
is dat een weggebruiker, op een kruis
punt waar het van rechts komende ver
keer voorrang heeft, zich tevens ervan 
vergewist dat niemand van links komt 
aangereden en afstand doet van zijn 
voorrang als hij meent dat er gevaar is 
voor een ongeval, hij daartoe nochtans 
niet kan worden verplicht zonder dat 
aan de regel dat rechts voorrang heeft 
elke betekenis wordt ontnomen; de recht
streeks gedaagde (thans verweerder) ten 
deze, zonder dat het tegenbewijs is gele
verd, betoogt dat hij de bromfietser 
Jean-Marie Deroover (thans derde eiser) 
niet heeft opgemerkt en dat hij hem om 
die reden niet heeft kunnen ontwijken; 
dat het wanbedrijf dat hem wordt verwe
ten en waarvoor de eerste rechter hem 
heeft veroordeeld - zonder daarvoor 
trouwens ook maar enige grand op te ge
ven - niet bewezen is », 

terwijl de verplichting om bijzonder 
voorzichtig te zijn, vervat in artikel 12.2 
van het Wegverkeersreglement, voor alle 
bestuurders die een kruispunt oprijden, 
de waarde heeft van een reglementair 
voorschrift; de voorranggerechtigde be
stuurder derhalve niet is ontslagen van 
de verplichting om de veiligheidsmaatre
gelen te nemen, die door de omstandig
heden geboden zijn; daaruit volgt dat het 
arrest niet zonder voormeld artikel 12.2 
te schenden, als regel kon aannemen dat 
de weggebruiker, die een kruispunt 
oprijdt en daar voorrang van rechts ge
niet, ontslagen is van elke verplichting 
om zich ervan te vergewissen dat van 
links geen andere weggebruiker aan
komt en bijgevolg kon beslissen dat ver
weerder geen enkele onvoorzichtigheid 
heeft begaan en artikel 12.2 niet heeft 
overtreden, ofschoon hij heeft toegege
ven dat hij de nadering van de derde ei
ser niet had opgemerkt en hem om die 
reden niet had kunnen ontwijken : 

Overwegei1de dat het arrest, nu 
het als reg·al aanneemt dat de weg
gebruiker, die een kruispunt oprijdt 
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waar hij voorrang van rechts geniet, 
niet zonder dat aan de regel dat 
rechts voorrang geniet elke beteke
nis wordt ontnomen, ertoe kan wor
den verplicht zich ervan te verge
wissen dat van links niemand komt 
aangereden, artikel 12.2 van het 
Wegverkeersreglement schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vorderingen van de eisers Marcel 
Deroover, Clara Van Grunderbeeck 
en Jean-Marie Deroover tegen ver
weerder; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; ver
oordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

9 april 1986 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en Simont. 

Nr. 484 

2" KAMER - 9 april 1986 

1" CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARIN NIET WORDT AANGEWE
ZEN IN WELK OPZICHT EEN WETSBEPALING 
IS GESCHONDEN- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN- VOOR
ZIENING VAN DE BESCHULDIGDE TEGEN HET 
VEROORDELEND ARREST - GEVOLG T.A.V 
HET VERWIJZEND ARREST 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- HOF VAN ASSISEN- VOORZIENING TEGEN 

HET VEROORDELEND ARREST - MIDDEL 
WAARIN EEN NIETIGHEID WORDT AANGE
VOERD M.B.T. HET VERWIJZEND ARREST EN 
DE VROEGERE DADEN VAN ONDERZOEK 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

4° HOF VAN ASSISEN - BESCHULDIGDE 

BIJGESTAAN DOOR EEN TOLK - TOLK OP AL
LE TERECHTZITTINGEN AANWEZIG - VER
MOEDEN DAT DE TOLK IS OPGETREDEN TEL
KENS ALS ZULKS NODIG WAS. 

5° HOF VAN ASSISEN - VOORZITTER 

VAN DAT HOF- DISCRETIONAIRE MACHT
UITOEFENING. 

6° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
~ PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 

6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDE
LING VAN ZIJN ZAAK- BEGRIP. 

7° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD VAN DE 
BESCHULDIGDE - BEGRIP. 

8° HOF VAN ASSISEN - WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ART. 321, EERSTE LID -
VOLGORDE WAARIN DE GETUIGEN, IN BEGIN
SEL, MOETEN WORDEN GEHOORD - GEEN OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHRE
VEN OF SUBSTANTIELE RECHTSVORM. 

9° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BUR
GERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 
14.5 - RECHT OP RECHTSPRAAK IN TWEE IN
STANTIES IN STRAFZAKEN - BEPALING NIET 
TOEPASSELIJK OP DE PERSONEN DIE NAAR 
HET HOF VAN ASSISEN WORDEN VERWEZEN. 

10° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - INTERNATIONAAL 
VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN, ART. 14.5 - RECHT OP 
RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES IN 
STRAFZAKEN - BEPALING NIET TOEPASSE
LIJK OP DE PERSONEN DIE NAAR HET HOF 
VAN ASSISEN WORDEN VERWEZEN. 

11° HOF VAN ASSISEN - INTERNATIO
NAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN 
EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 14.5 - RECHT 
OP RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES -
BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP DE PERSO
NEN DIE NAAR HET HOF VAN ASSISEN WOR
DEN VERWEZEN 
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12° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BUR· 
GERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 
14.5 - RECHT OP RECHTSPRAAK IN TWEE IN· 
STANTIES - BEPALING NIET TOEPASSELIJK 
OP DE PEROSNEN DIE NAAR HET HOF VAN 
ASSISEN WORDEN VERWEZEN. 

1• Niet ontvankelijk is het middel waar
in schending van een wetsbepaling 
wordt aangevoerd zonder dat wordt 
aangewezen waarin die schending be
staat (1). 

2• De voorziening van de beschuldigde 
tegen een veroordelend arrest van het 
hoi van assisen slaat niet op het arrest 
tot verwijzing naar dat hoi (2). 

3• Niet ontvankelijk is het middel tot 
staving van de voorziening die alleen 
is ingesteld tegen het vero01·delend ar
rest van het hoi van assisen en waarin 
enkel een nietigheid wordt aangevoerd 
die betrekking heeft op het verwijzend 
arrest en op de voorafgaande daden 
van onderzoek (3). 

4• Als een overeenkomstig art. 332 Sv. 
wettelijk benoemde talk de bij die 
wetsbepaling voorgeschreven eed heeft 
afgelegd en de beschuldigde op elke te
rechtzitting van het hof van assisen 
heeft bijgestaan, wordt vermoed dat 
hij zijn ambtsverrichtingen heeft ver
vuld telkens als zijn optreden noodza
kelijk was (4). 

5• De discretionaire macht die de voor
zitter van het hoi van assisen krach
tens art. 268 Sv. bezit, wordt enkel 
naar eer en geweten van die magis
traat uitgeoefend en heeft geen andere 
grenzen dan de formele verbodsbepa
lingen van de wet. De voorzitter van 
het hoi van assisen kan, binnen die 
grenzen en krachtens of ter voorberei
ding van de uitoefening van zijn dis
cretionaire macht, v66r en tijdens de 
debatten aile ondervragingen bevelen 
of alle aanvullende onderzoeksverrich
tingen gelasten en deze zo ver uitbrei-

<g Cass., 8 juni 1983, A.R. nr. 29\3 
(A. ., 1982-83, nr. 559). 

(2) en (3) Cass., 20 juli 1982, A.R. nr. 2457 
(A.C., 1981-82, nr. 669). 

(4) Cass., 24 feb. 1975 (A.C., 1975, 720). 

den als ziJ m geweten noodzakelijk 
acht om de waarheid te vinden (5). 

6• Uit de enkele omstandigheid dat de 
voorzitter van het hoi van assisen v66r 
of tijdens de debatten ondervragingen 
doet of aanvullende onderzoeksver
richtingen gelast, valt niet af te leiden 
dat de zaak niet eerlijk is behandeld. 
(Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens.) 

7• Uit de enkele omstandigheid dat de 
voorzitter van het hoi van assisen v66r 
of tijdens de debatten ondervragingen 
doet of aanvullende onderzoeksver
richtingen gelast, valt niet af te leiden 
dat het vermoeden van onschuld van 
de beschuldigde is miskend. (Art. 6.2 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens.) 

a• De volgorde waarin de getuigen, in 
beginsel, krachtens art. 321, eerste lid, 
Sv. moeten worden ondervraagd, is 
geen substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvorm (6). 

g•, 10•, 11• en 12• Wegens het door Belgie 
gemaakte voorbehoud betreffende art. 
14.5 Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, dat 
het recht toekent om de veroordeling 
en het vonnis opnieuw te doen beoor
delen door een hager rechtscollege, is 
die bepaling van dat verdrag niet toe
passelijk op de personen die krachtens 
de Belgische wet rechtstreeks naar het 
hof van assisen worden verwezen (7). 

(EL BARDIAI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4967) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 januari 1986 gewe
zen door het Hof van Assisen van 
de provincie Brabant; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, § 3, van 

~----------------------------
(~ Cass., 20 juli 1982, A.R. nr. 2457 

(A. ., 1981-82, nr. 669). 

(6) Cass., 24 feb. 1981, A.R. 6538 nr. 
(A.C., 1980·81, nr. 377). 

(2 Cass., 19 sept. 
(A. ., 1984-85, nr. 52). 

1984, A.R. nr 3562 
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het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 294 van het Wetboek van 
Strafvordering en van het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging, 

doorda.t eiser is veroordeeld tot tien 
jaar opsluiting, 

terwijl hij tijdens bepaalde verhoren, 
die voor het vinden van de waarheid 
nochtans zeer belangrijk waren, niet is 
bijgestaan door een tolk die zijn taal en 
het Frans machtig was; eiser herhaalde
lijk, bij essentiiHe onderzoeksverrichtin
gen, niet werd bijgestaan door een tolk, 
ofschoon uit de processtukken, en met 
name uit de beslissing van de voorzitter 
van het hof van assisen, genoegzaam 
blijkt dat hij geen Frans spreekt en die 
taal niet voldoende begrijpt om zijn ver
weermiddelen volledig uiteen te zetten; 
er bovendien bij zijn verschijningen voor 
de verwijzende rechtscolleges, namelijk 
raadkamer en kamer van inbeschuldi
gingstelling waarover de kwalificatie van 
de feiten is beslist en waar de zaak naar 

,het Hof van Assisen van de provincie 
Brabant is ver-wezen, geen enkele tolk is 
opgeroepen en hem dus ook niet voor 
de hele duur heeft kunnen bijstaan; het 
hof van assisen, telkens als een getuige 
geen Frans sprak en zich in het Ara
bisch wenste uit te drukken, de talk die 
was aangewezen om eiser tijdens de ge
hele duur van de rechtspleging bij te 
staan, verplicht zijn plaats te verlaten 
om de woorden van de getuige te verta
len; dergelijke incidenten zich onder 
meer bij het verhoor van verschillende 
getuigen a charge hebben voorgedaan; 
eiser niet de bijstand van een talk kon 
krijgen op de cruciale ogenblikken van 
de debatten voor het hof van assisen; de 
zittingsbladen duidelijk genoeg melding 
maken van de aanwezigheid van een 
tolk, die was aangewezen om eiser bij 
·het getuigenverhoor bij te staan, de tolk, 
de h. Chabbi, toch niet overal kan zijn 
en het bijgevolg evident lijkt dat eiser 
tijdens de debatten voor het hof van as
sisen herhaaldelijk de bijstand heeft 
moeten missen van de tolk, die nochtans 
was aangewezen om hem tijdens de hele 
duur van de rechtspleging bij te staan; 
er niet is voldaan aan het vereiste, ver
vat zowel in het beginsel zelf van het 
recht van verdediging als in het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
het W etboek van Strafvordering, name
lijk dat een tolk moet worden aangewe
zen om de beschuldigde bij te staan, als 
deze de taal van de debatten niet 

spreekt of begrijpt; eiser bovendien tij
dens de mondelinge debatten voor het 
hof van assisen werd verweten uiteenlo
pende versies van de feiten te hebben 
gegeven; het feit indachtig dat eiser tij
dens belangrijke verhoren herhaaldelijk 
niet door een tolk werd bijgestaan, die 
uiteenlopende versies alleen maar te wij
ten konden zijn aan de afwezigheid van 
een vertaler die zijn woorden en verkla
ringen voldoende had kunnen nuance
ren; het feit dat eiser op verschillende 
tijdstippen van de rechtspleging niet 
door een tolk werd bijgestaan, hem ken
nelijk ernstig en onherroepelijk nadeel 
heeft berokkend in de uitoefening van 
zijn recht van verdediging: 

Oven"!egende dat het middel niet 
aangeeft in welk opzicht artikel 294 
van het Wetboek van Strafvordering 
is geschonden; 

Dat, in zoverre, het middel niet 
ontvankelijk is wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het zich beroept op een nie
tigheid van het verwijzend arrest of 
van de daaraan voorafgaande daden 
van onderzoek, terwijl de voorzie
ning enkel tegen het eindarrest is 
ingesteld, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat voor het overige 
uit de vaststellingen in de proces
sen-verbaal van de terechtzittingen 
van het hof van assisen blijkt dat ei
ser op elke terechtzitting werd bij
gestaan door de h. Chabbi-Ammar, 
die wettelijk als tolk was aangewe
zen overeenkomstig artikel 322 van 
het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende, enerzijds, dat de 
tolk, wanneer hij de door de wet 
voorgeschreven eed heeft afgelegd 
en er is vastgesteld dat hij elke te
rechtzitting heeft bijgewoond, ge
acht wordt zijn taak te hebben ver
vuld telkens als zijn optreden nood
zakelijk was; 

Overwegende, anderzijds, dat uit 
de gedingstukken niet blijkt dat ei
ser voor het hof van assisen heeft 
aangevoerd dat zijn recht van verde
diging in dat opzicht miskend was; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 
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Over het tweede middel, afgeieid uit 
de schending van de artikeien 97 van de 
Grondwet, de miskenning van het recht 
van verdediging, het vermoeden van on
schuid, dat ais aigemeen rechtsbeginsei 
vervat ligt in artikei 6, § 2, van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamenteie Vrij
heden en van het beginsei dat de voorzit
ter van het hof van assisen krachtens 
het Wetboek van Strafvordering over een 
discretionaire macht beschikt, 

doordat eiser tot tien jaar opsiuiting is 
veroordeeid, 

terwijl de voorzitter van het Hof van 
Assisen van Brabant, met gebruikma
king van zijn discretionaire macht, v66r 
de opening van de zitting van het hof 
van assisen bevoien heeft bij het dossier 
een nieuw strafdossier te voegen, dat te
gen eiser was aangeiegd in november 
1985 en dat door de raadkamer bij een 
beschikking van januari was verwezen 
naar de correctioneie rechtbank, zonder 
dat daarover reeds een vonnis was gewe
zen of zelfs reeds een rechtsdag was be
paaid voor een correctioneie kamer van 
die rechtbank; de voorzitter van het hof 
van assisen verschillende aanvullende 
onderzoeksverrichtingen heeft gelast in 
dat onderzoek, ofschoon het betrekking 
had op feiten die niet aanhangig waren 
bij het hof van assisen; hij met name bij 
de politie inlichtingen heeft ingewonnen 
omtrent de kostprijs van de drug, de 
hoeveelheden die toxicomanen aanwen
den voor hun persoonlijk verbruik naar 
geiang van de ernst van hun verslaving; 
het feit dat de verdediging in principe 
heeft ingestemd met de voeging « ter in
formatie » van dat dossier waarover nog 
geen uitspraak was gedaan, niet bete
kende dat ze instemde met een onvolle
dige en tendentieuze behandeling ter zit
ting door de voorzitter die bovendien de 
indruk wekte dat hij eiser reeds schuldig 
achtte aan die feiten waarover nog geen 
uitspraak was gedaan en die door 
laatstgenoemde uitdrukkelijk werden be
twist; de vragen, die de voorzitter v66r 
de opening van de zitting van het hof 
van assisen gesteld had betreffende de 
verbruikte hoeveelheden drugs, de ver
bruikersprijs ... , kennelijk tot doel had
den ten overstaan van de jury aan te to
nen dat eiser thans niet over voldoende 
inkomsten beschikte om er zijn eigen 
druggebruik mee te betalen, en dat hij 
bijgevoig wei moest beschikken over 
onwettige inkomsten, zoals bijvoorbeeld 
de opbrengst van de doorverkoop van 
een gedeelte van de aangekochte drugs; 

eiser door die voor hem wei bijzonder 
nadelige uitiating, die bewust ais zodanig 
was bedoeid door de voorzitter en die 
door de verdediging in haar conclusie 
werd aangeklaagd, ernstig in zijn recht 
van verdediging is geschaad; zuiks te
vens een schending inhoudt van artikel 
6, § 2, van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden waarin het vermoe
den van onschuld is vervat dat op eiser 
moest worden toegepast voor de nieuwe, 
hem ten laste gelegde feiten; de voeging 
van dat dossier en de tendentieuze uit
legging ervan door het hof van assisen 
in de loop van de debatten voor eiser 
een reden kon zijn om te denken dat hij 
geen eerlijk proces heeft gekregen in de 
zin van de algemene rechtsbeginselen en 
van artikel 6, § 1, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden; 
het hof van assisen niet heeft geant
woord op de door de verdediging neerge
legde conclusie waarin zij haar bezorgd
heid uitsprak over de omstandigheden 
waaronder die voeging was gebeurd en 
over de tendentieuze manier waarop het 
dossier in openbare terechtzitting werd 
behandeld voor het Hof van Assisen van 
de provincie Brabant; het hof van assi
sen in een arrest op een niet passende 
wijze heeft geantwoord op de conclusie 
van de verdediging en aldus artikel 97 
van de Grondwet heeft geschonden; het 
hof van assisen zich in de redengeving 
beperkte tot de vermelding dat de verde
diging niet gekant was tegen de voeging, 
ter informatie, van het dossier en boven
dien een getuige had doen dagvaarden 
wiens naam in die nieuwe zaak naar vo
ren kwam, de heer Asselman, die reden
geving tegen nadere ontleding geen 
stand houdt, nu de verdediging welis
waar ingestemd heeft met het principe 
van de voeging ter informatie, maar zich 
in haar conclusie verzet had tegen de 
tendentieuze en eenzijdige manier waar
op dat dossier door het hof van assisen 
op de openbare terechtzitting was behan
deld; de getuige Asselman de wijkagent 
was van de beschuldigde en de verdedi
ging hem in elk geval zou hebben doen 
dagvaarden, zelfs als er geen nieuw on
derzoek kwam, vermits hij niet opgeroe
pen werd als getuige van de feiten maar 
als eenvoudige getuige over de morali
teit; het hof van assisen bijgevolg niet 
heeft geantwoord op de door eiser in zijn 
conclusie geopperde bezwaren : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aan een incidenteel ar-
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rest verwijt niet of niet voldoende te 
zijn gemotiveerd, zonder aan te ge
ven om welk arrest het gaat, niet 
ontvankelijk is wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat de voeging van 
het in het middel aangegeven dos
sier is bevolen door de voorzitter 
van het hof van assisen zonder ver
zet vanwege eiser en dat het dossier 
is medegedeeld, zowel aan de be
schuldigde als aan diens raadslie
den, die derhalve de gegevens ervan 
hebben kunnen tegenspreken; 

Dat het middel, in zoverre het aan 
·het rechtscollege verwijt die voeging 
te hebben gelast of eisers recht van 
verdediging te hebben miskend, niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat voor het overige 
de voorzitter van het hof van assi
sen, krachtens de hem door artikel 
268 van het Wetboek van Strafvor
dering verleende discretionaire 
macht, v66r en tijdens de debatten 
alle ondervragingen mag bevelen of 
alle aanvullende onderzoeksverricht
ingen mag gelasten en deze zover 
mag uitbreiden als hij in gemoede 
noodzakelijk acht om de waarheid 

1 

te vinden; dat die macht geen ande
re beperkingen heeft dan de uit
drukkelijke verbodsbepalingen van 
de wet; 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de voorzitter van 
het hof van assisen die wettelijke 
verbodsbepalingen heeft overtreden 
of bij de ondervragingen partijdig is 
geweest of zijn overtuiging aangaan-. 
de de schuld van eiser heeft laten 
blijken; 

Overwegende dat uit het enkele 
feit dat de voorzitter van het hof 
van assisen een verhoor afneemt of 
v66r of tijdens de debatten aanvul
lende onderzoeksverrichtingen be- , 
veelt, niet kan worden afgeleid dat · 
de artikelen 268 van het Wetboek 
van Strafvordering en 6, §§ 1 en 2, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden zijn ge
schonden; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 321 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
tien jaar opsluiting, 

terwijl de volgorde van de getuigen 
herhaaldelijk ambtshalve werd gewijzigd 
door het hof van assisen; die veranderin
gen en meer bepaald de vertraging waar
mee de officier van gerechtelijke politie 
Renwaert is gehoord, tot gevolg hadden 
dat het hof van assisen de getuigen, 
voorgebracht door de vervolgende partij, 
als laatste heeft verhoord; het Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat de getui
gen van de vervolgende partij eerst moe
ten worden ondervraagd en pas daarna 
de getuigen van de verdediging; de volg
orde van de getuigen mag worden gewij
zigd zonder dat de procespartijen zich 
hiertegen kunnen verzetten, voor zover 
aileen de volgorde van de getuigen van 
de vervolgende partij of aileen de volgor
de van de getuigen van de verdediging 
wordt gewijzigd, zonder dat zulks tot ge
volg mag hebben dat de getuigen van de 
vervolgende partij worden ondervraagd 
na de getuigen van de verdediging : 

Overwegende dat de volgorde 
waarin de getuigen in beginsel 
krachtens artikel 321, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafvordering 
moeten worden ondervraagd, geen 
substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvorm is; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het vierde middel, afgeieid uit de 

schending van de wet van 15 juni 1935 
op het taalgebruik in gerechtszaken, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
tien jaar opsluiting, 

terwijl de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel, die 
eiser verwees wegens moord, werd voor
gezeten door rechter Beaupain die uit
sluitend Frans spreekt; de meeste be
langrijke stukken, die de magistraat van 
de raadkamer in staat hebben gesteld 
om de middelen te verwerpen waarin de 
verdediging zich met name beriep op ar
tikel 71 van het Strafwetboek en aan
voerde dat de hem ten laste gelegde fei
ten subsidiair anders waren gekwalifi
ceerd, in het Nederlands waren gesteld 
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en op dat ogenblik niet vertaald waren; 
het hier met name gaat om het ballis
tisch verslag, het verslag van de autop
sie, verschillende bij de aanvang van het 
onderzoek opgemaakte processen-ver
baal ... ; bijgevolg de bepalingen van de 
wet op het taalgebruik tijdens de rechts
pleging niet zijn nageleefd en de schen
ding ervan eiser in zijn belangen aan
zienlijk heeft geschaad : 

Overwegende dat het middel 
waarin een nietigheid van de be
schikking tot gevangenneming en 
tot overzending van de processtuk
ken aan de procureur-generaal 
wordt aangevoerd, niet kan dienen 
tot staving van een voorziening die 
enkel tegen het eindarrest wordt in
gesteld; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, opgemaakt te New York op 19 
december 1966 en goedgekeurd bij de et 
van 15 mei 1981, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
tien jaar opsluiting, 

terwijl het in het middel vermelde ver
drag rechtstreekse werking heeft in het 
Belgische recht en artikel 14, § 5, bepaalt 
dat « een ieder die wegens een strafbaar 
feit is veroordeeld, het recht heeft zijn 
veroordeling en vonnis opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscollege, 
overeenkomstig de wet »; de rechtsple
ging van het hof van assisen, zoals ze 
ten deze wordt gevoerd, die bepaling 
schendt vermits eiser zich niet tot een 
hoger rechtscollege kan wenden : 

Overwegende dat artikel 48.2 van 
het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, 
opgemaakt te New York op 19 de
cember 1966, bepaalt « dat dit Ver
drag moet worden bekrachtigd »; 

Overwegende dat Belgie, bij de 
neerlegging, op 21 april 1983, van de 
akte tot bekrachtiging van dat Inter
nationaal Verdrag het voorbehoud 
heeft gemaakt dat § 5 van artikel14 
van dat Verdrag niet van toepassing 
zou zijn op personen die « krachtens 
de Belgische wet rechtstreeks naar 
een hoger rechtscollege, zoals het 

Hof van Cassatie, hof van beroep, 
hof van assisen, worden verwezen »; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

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

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

9 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten :. mrs. P. Chome en D. De Quevy. 

Nr. 485 

2• KAMER - 9 april 1986 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- WET 20 APRIL 
1974, ART. 5 - REDENGEVING. 

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

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
5.3 - RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE 
TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF HANGEN
DE HET PROCES IN VRIJHEID TE WORDEN GE
STELD - BEGRIP. 

1° De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
dermate raken dat de voorlopige hech
tenis moet worden gehandhaafd, wor
den, onder vermelding van gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijk
heid van de verdachte, nauwkeurig 
omschreven door het arrest van de ka-
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mer van inbeschuldigingstelling, dat, 
na de ernst van de feiten te hebben 
vastgesteld, erop wijst dat die feiten 
zelf al bewijzen dat verdachte door 
zijn geestesgesteldheid een zeer groat 
gevaar betekent voor de open'?_are ve~~ 
Jigheid en doen vrezen dat hiJ, zo hiJ 
in voorlopige vrijheid werd gesteld, ge
let op zijn geestesgesteldheid, opnieuw 
aanslagen zal plegen tegen het leven 
of de Jichamelijke integriteit van ande
ren te meer daar hij reeds vier jaar 
gel~den tot een gevangenisstraf van 
drie jaar is veroordeeld wegens diet- . 
stal door middel van geweld of bedrei
ging, gepleegd bij nacht, in bende, met 
gebruik van wapens en een voertuig 
en wegens zware diefstal. 

2' en 3° APt. 5.3 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens wordt niet geschon
den door het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat de handha
ving van de voorlopige hechtenis be
veelt en dat op de conclusie waarin de 
verdachte de overschrijding van de in 
die bepaling bedoelde redelijke termijn 
aanvoerde op grand dat de door de 
procureur des }(onings gevorderde 
aanvullende onderzoeksverrichtingen 
enkel strekten tot het verhoor van ge
tuigen over de moraliteit, die al bij de 
aanvang van het onderzoek hadden , 
kunnen worden ondervraagd, ant
woordt, enerzijds, dat die onderzoeks- ' 
verrichtingen bedoeld waren om da
ders aandeel in de verweten feiten 
juist te kunnen vaststellen en dat ze 
niet Jaattijdig waren bevolen, gelet op 
het ingewikkeld karakter van het mis
drijf, de vele uiteenlopende versies die ~ 
de verdachten hebben gegeven betref- ' 
fende hun deelneming, anderzijds, dat 
de voorlopige hechtenis van de ver
dachte wegens ernstige en uitzonder
Jijke omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken, moet worden gehand

zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 5 van de wet van 20 april 
1874 betreffende de voorlopige hechtenis, 

doordat het bestreden arrest, dat de 
gronden van de vordering van de advo
caat-generaal overneemt, uit de enkele 
opsomming van de ernstige aanwijzin-
gen van eisers schuld aan de hem ten 
laste gelegde moord, welke aanwijzingen 
ten grondslag lagen aan de tegen hem 
ingebrachte beschuldigingen, afleidt dat 
hij en zijn medeverdachten - want be
doelde uitdrukking (« de daders ervan ») 
staat in het meervoud - « door hun 
geestesgesteldheid een gevaar opleveren 
voor de openbare veiligheid, nu ze niet 
de minste achting blijken te kunnen op
brengen voor de persoon en het leven 
van anderen, zodat er ernstige redenen 
zijn om te vrezen dat de verdachte, zo 
hij in voorlopige vrijheid werd gesteld, 
gelet op zijn geestesgesteldheid, opnieuw 
aanslagen zal plegen tegen het leven of 
de lichamelijke integriteit van anderen », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest al-
dus de handhaving van de voorlopige 
hechtenis uiteindelijk uitsluitend grondt 
op de ernst van de feiten, vermits die fei
ten noodzakelijkerwijs en also£ er een 
wezenlijke correlatie bestond, « wijzen 
op de gevaarlijke geestesgesteldheid van 
de daders, die geestestoestand vervol
gens de puur ideele en niet nader om
schreven gevoelens van vrees voor reci-
dive opwekt, dat zijn dus consideransen 
die in gelijk welke beslissing tot handha
ving van de voorlopige hechtenis kunnen 
voorkomen; 

haafd (1). 

(DE SMEDT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4973) 

tweede onderdeel, zo de redenering 
van het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling werd gevolgd, eisers 
geestestoestand, die een gegeven is ei-

1 gen aan zijn persoonlijkheid, noodzake
lijkerwijs een gevaar zou opleveren voor 
de openbare veiligheid, omdat er tegen 
hem ernstige aanwijzingen bestaan dat 
hij zich schuldig zou hebben gemaakt 
aan de feiten die ten grondslag liggen 
aan de tegen hem ingebrachte beschuldi
gingen; 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1986 gewe-

(1) Zie Cass., 29 maart 1985, A.R. nrs. 4171 
en 4177 (A.C., 1984-85, nrs. 439 en 440), 24 april 
1985, A.R. nr. 4229 (ibid., 1984-85, nr. 505). 

derde onderdeel, eiser geen gerechte
lijk verleden heeft waarvan de aard en 
de nauwe betrekking tot de feiten van de 
zaak de vrees voor recidive zouden kun
nen rechtvaardigen, zodat het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, door het louter uitspreken van zoda-
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nige vrees, die op niets anders berust 
dan op de opgesomde schuldaanwijzin
gen, de beslissing niet ten genoege van 
recht verantwoordt naar het wettelijk 
vereiste dat de openbare veiligheid in ge
vaar is; 

vierde onderdeel, het arrest, om regel
matig met redenen te zijn omkleed, ver
plicht was te antwoorden op het betoog 
van eiser die, in zijn conclusie, op de 
door de advocaat-generaal vooraf opge
stelde redengeving antwoordde dat de 
aanneming van die redengeving - het
geen de kamer van inbeschuldigingstel
ling heeft gedaan - erop neerkwam dat 
geen rekening werd gehouden, zoals 
nochtans had moeten gebeuren, met de 
voor eiser gunstige gegevens, die tijdens 
het onderzoek waren verzameld door het 
psychiatrisch verslag (waaruit onder 
meer bleek dat de vier beklaagden niet 
het opzet hadden te doden), de verslagen 
van het persoonlijkheids- en sociaal on
derzoek, en de verklaringen van de ge
tuigen over de moraliteit, aangezien die 
gegevens, samengenomen, de stelling dat 
eiser noodzakelijkerwijs in een gevaar
lijke geestestoestand verkeerde, volko
men ontzenuwen; het arrest dus niet uit 
het enkele algemeen onderzoek van de 
feiten van de zaak, die overigens werden 
betwist, de « gevaarlijke geestesgesteld
heid » van eiser en de gevolgen daarvan 
kon afleiden, ook al had eiser een straf
blad; het arrest aldus niet nauwkeurig 
aangeeft in welk opzicht de gegevens die 
het opsomt en die eigen zijn aan de per
soonlijkheid van eiser ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden opleveren die 
in het belang van de openbare veiligheid 
de handhaving van de voorlopige hechte
nis verantwoorden : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending van artikel 
97 van de Grondwet aanvoert, faalt 
naar recht, nu die bepaling niet van 
toepassing is op de beslissingen van 
onderzoeksgerechten, die uitspraak 
doen inzake voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aan het arrest verwijt 
het gevaar voor recidive enkel te 
hebben afgeleid uit de ernst van de 
feiten, berust op een onjuiste lezing 
van het arrest; dat het arrest het ge
vaar voor recidive ook afleidt uit het 
feit dat eiser « reeds door het hof 
van beroep, met name bij het arrest 
van 26 mei 1982, is veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van drie jaar 
wegens diefstal door middel van ge
weld of bedreiging, gepleegd bij 
nacht, in bende, met gebruik van 
wapens en een voertuig, en wegens 
zware diefstal »; dat het middel, wat 
dat betreft, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat eiser, om het 
bestaan van ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden die de hand
having van de hechtenis noodzake
lijk maken, te betwisten, in zijn 
appelconclusie alleen aanvoerde dat 
« hij volgens de psychiater geen ge
vaar oplevert voor de maatschappij, 
meer nog, bij hem geen opzet om te 
doden op de dag van de feiten heeft 
vastgesteld, ( ... ) dat de laatste onder
zoeksverrichtingen twijfels hebben 
doen rijzen omtrent de wil om te do
den, ( ... ) dat hij een woonplaats 
heeft in Belgie, evenals al zijn rela
ties (en) dat hij dus niet van plan is 
om zich aan het gerecht te onttrek
ken »; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt : « de hierna nader omschre
ven gegevens, die eigen zijn aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, zijn ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden die nog al
tijd bestaan en die de openbare vei
ligheid dermate raken dat de voorlo
pige hechtenis moet worden gehand
haafd; ( ... ) er bestaan immers tegen 
de verdachte ernstige aanwijzingen 
dat hij te zamen met drie medever
dachten opzettelijk de dood heeft 
veroorzaakt van de negentienjarige 
Mostapha Chenguite, door hem met 
dat doel een zware dosis heroine in 
te spuiten of te doen inspuiten, na
dat ze van plan waren geweest het 
slachtoffer te doden door hem met 
een mes de buik open te snijden of 
hem de keel over te snijden en na
dat ze gepoogd hadden een embolie 
op te wekken door hem lucht in de 
aderen te blazen; ( ... ) zodanige feiten 
tonen aan dat de daders wegens 
hun geestesgesteldheid een zeer 
groot gevaar opleveren voor de 
openbare veiligheid, nu ze niet de 
minste achting blijken te kunnen 
opbrengen voor de persoon en het 
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leven van anderen, zodat er ernstige 
redenen zijn om te vrezen dat de 
verdachte, zo hij in voorlopige vrij
heid werd gesteld, gelet op zijn 
geestesgesteldheid opnieuw aansla
gen zal plegen tegen het leven of de 
lichamelijke integriteit; ( ... ) zodanige 
vrees is gegrond, te meer daar de 
verdachte reeds door dit hof van be
roep bij arrest van 26 mei 1982 tot 
een gevangenisstraf van drie jaar is 
veroordeeld wegens diefstal door 
middel van geweld of bedreiging, ge
pleegd bij nacht, in bende, met ge
bruik van wapens en een voertuig, 
en wegens zware diefstal »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de ernstige en uitzonderlijke om
standigheden die de openbare veilig
heid dermate raken dat de hechte
nis van eiser moet worden gehand
haafd, nauwkeurig omschrijft onder 
vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid 
van de verdachte; dat het aldus ant
woordt op de conclusie van eiser en 
de beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel, wat dat betreft, 
niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5.3 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben herin
nerd aan de bij artikel 5.3 van het Ver
drag bepaalde voorwaarden die bij de be
oordeling van de redelijke termijn in 
acht te nemen zijn, dat is dus « in con
creto in het licht van de gegevens van el
ke zaak », op grand van de talrijke on
derzoeksverrichtingen die gebeurd zijn 
tot het dossier op 11 december 1985 aan 
de procureur des Konings werd overge
zonden, het doel van het onderzoek en 
van de aanwllende vorderingen, de tallo
ze versies die de verdachten hebben ge
geven en die het onderzoek ingewikkeld 
maken, dit alles met inaanmerkingne
ming van de ernst van de ingebrachte 
beschuldigingen, beslist dat de rechtsple
ging geen onverantwoorde vertraging 
heeft opgelopen die een schending van 
artikel 5.3 van het Verdrag zou kunnen 
opleveren, 

terwijl het arrest, om regelmatig met 
redenen te zijn omkleed, diende te ant
woorden op het betoog van eiser die in 
zijn conclusie onder meer aanvoerde dat 
de aanvullende vorderingen tot het ver
horen van getuigen die het slachtoffer 
hebben ontdekt en van getuigen over de 
moraliteit, onvermijdelijk het verloop 
van het onderzoek aanzienlijk en op een 
onverantwoorde wijze zouden vertragen, 
te meer daar op dezelfde gronden als die 
welke in het arrest zijn aangevoerd niets 
de vervolgende partij verhinderde of ver
hindert om de getuigen over de morali
teit of andere te doen dagvaarden voor 
het gerecht dat uitspraak zal moeten 
doen over de zaak zelf en waar zij hun 
verklaring onder eed zullen moeten af
leggen: 

Overwegende dat eiser in zijn ap
pelconclusie aanvoerde dat het 
openbaar ministerie « aanvullende 
onderzoeksverrichtingen had gevor
derd ten einde getuigen over de mo
raliteit te doen verhoren, ofschoon 
een dergelijke verrichting bij de 
aanvang van het onderzoek had 
kunnen worden gelast door de on
derzoeksrechter of door het par
ket »; dat volgens eisers betoog « het 
feit dat hiermee meer dan 18 maan
den werd gewacht, ontoelaatbaar is 
en getuigt van weinig eerbied voor 
het recht van verdediging, vooral in 
deze zaak waarin beklaagde de hem 
ten laste gelegde feiten betwist »; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt: « Wat de volgorde betreft, 
dient erop te worden gewezen dat 
tal van onderzoeksverrichtingen 
zonder onderbreking werden uitge
voerd vanaf de ontdekking van de 
feiten en de vermoedelijke daders 
tot december 1985; ( ... ) vervolgens 
moet worden vastgesteld dat het 
dossier van de rechtspleging door de 
onderzoeksmagistraat op 11 decem
ber 1985 voor de goede orde werd 
overgezonden aan de procureur des 
Konings; ( .•. ) op 26 december 1985 
heeft de procureur des Konings aan
vullende vorderingen genomen ten 
einde een aantal getuigen door de 
onderzoeksrechter zelf te doen on
dervragen; ( ... ) die onderzoeksver
richtingen alsook die welke voordien 
waren uitgevoerd op last van de on-
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derzoeksrechter beantwoorden aan 
het doel van het onderzoek, name
lijk: de ontdekking van de waarheid 
en de vaststelling van de aansprake
lijkheid van ieder van de verdachten 
gelet op hun aandeel in de zaak, ten 
einde het dossier in staat van wij
zen te stellen; ( ... ) bovendien moet, 
zoals ten deze, rekening worden ge
houden met de talrijke versies die 
de verdachten hebben gegeven be
treffende hun deelneming aan de 
hen verweten feiten, alsook met het 
ingewikkeld karakter van het onder
zoek, dat daarvan noodzakelijk het 
gevolg is, en dit alles met inaanmer- · 
kingneming van de ernst van de 
ingebrachte beschuldigingen »; dat 
het arrest besluit « dat in het licht 
van die beschouwingen de rechtsple
ging geen onverantwoorde vertra
ging heeft opgelopen die een schen
ding van artikel 5.3 van voormeld 
verdrag zou kunnen opleveren »; 

Overwegende dat het arrest op 
het betoog van eiser, volgens het
welk de aanvullende onderzoeksver
richtingen enkel betrekking hadden 
op het verhoor van getuigen over de 
moraliteit, die reeds bij de aanvang 
van het onderzoek hadden kunnen 
worden ondervraagd, antwoordt dat 
die verrichtingen bedoeld waren om 
ieders aansprakelijkheid wegens 
deelneming aan de ten laste gelegde 
feiten nauwkeurig te kunnen vast
stellen en dat ze niet laattijdig wer
den gelast, gelet op de talrijke ver
sies van de verdachten in verband 
met hun deelneming en gelet op het 
ingewikkeld karakter van het onder
zoek; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

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

9 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. F. Mot
te de Raedt en D. De Quevy, Brussel. 

Nr. 486 

2• KAMER - 9 april 1986 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLOPI
GE HECHTENIS, ART. 5 - CONCLUSIE VAN DE 
VERDACHTE - REDENGEVING. 

Daar art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis 
voorschrijft dat het onderzoeksgerecht, 
dat beslist de voorlopige hechtenis te 
handhaven, de ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden die de openbare 
veiligheid dermate raken dat de hech
tenis moet worden gehandhaafd, 
nauwkeurig moet omschrijven en de 
gegevens eigen aan de zaak of de per
soonlijkheid van de verdachte moet 
vermelden, moet dat gerecht, op straf
fe van schending van genoemd artikel, 
antwoorden op de conclusie waarin 
o.a. wordt betwist dat dergelijke ern
stige en uitzonderlijke omstandighe
den bestaan (1). 

(POELEMANS) 

ARREST ( vertaJinff} 

(A.R. nr. 4975) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1986 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond-

(1) Cass., 27 sept. 1977 en 21 maart 1978 
(A.C., 1978, 128 en 843); 24 jan. 1979 

· (ibid., 1978-79, 584); 2 dec. 1981, A.R. nrs. 2028 
en 2029 (ibid., 1981-82, nr. 220). Zie Cass., 12 
juni 1984, A.R. nr. 8835 (ibid., 1983-84, nr. 587); 
2 okt. 1985, A.R. nr. 4626 (ibid., 1985-86, supra, 
nr. 60). 
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wet en 5 van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis, 

doordat het bestreden arrest, dat de 
gronden van de vordering van de advo
caat-generaal overneemt, uit de enkele 
opsomming van de ernstige aanwijzin
gen van eisers schuld aan de hem ten 
laste gelegde moord, welke aanwijzingen 
ten grondslag lagen aan de tegen hem 
ingebrachte beschuldigingen, afleidt dat 
hij en zijn medeverdachten - want be
doelde uitdrukking (« de daders ervan ») 
staat in het meervoud - « door hun 
geestesgesteldheid een gevaar opleveren 
voor de openbare veiligheid, nu ze niet 
de minste achting blijken te kunnen op
brengen voor de persoon en het leven 
van anderen, zodat er ernstige redenen 
zijn om te vrezen dat de verdachte, zo 
hij in voorlopige vrijheid wordt gesteld, 
gelet op zijn geestesgesteldheid, opnieuw 
aanslagen zal plegen tegen het leven of 
de lichamelijke integriteit van anderen », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest al
dus de handhaving van de voorlopige 
hechtenis uiteindelijk uitsluitend grondt 
op de ernst van de feiten, v~rmits die fei
ten noodzakelijkerwijs en alsof er een 
wezenlijke correlatie bestond, « wijzen » 
op de gevaarlijke geestesgesteldheid van 
de daders, die geestestoestand vervol
gens de puur ideele en niet nader om
schreven gevoelens van vrees voor reci
dive opwekt, dat zijn dus consideransen 
die in gelijk welke beslissing tot handha
ving van de voorlopige hechtenis kunnen 
voorkomen; 

tweede onderdeel, zo de redenering 
van het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, werd gevolgd, eisers 
geestestoestand, die een gegeven is ei
gen aan zijn persoonlijkheid, noodzake
lijkerwijs een gevaar zou opleveren voor 
de openbare veiligheid, omdat er tegen 
hem ernstige aanwijzingen bestaan dat 
hij zich schuldig heeft gemaakt aan de 
feiten die ten grondslag liggen aan de te
gen hem ingebrachte beschuldigingen; 

derde onderdeel, eiser geen gerechte
lijk verleden heeft waarvan de aard en 
de nauwe betrekking tot de feiten van de 
zaak de vrees voor redicive zouden kun
nen rechtvaardigen, zodat het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, door het loutere uitspreken van zo
danige vrees, die op niets anders berust 
dan op de opgesomde schuldaanwijzin
gen, die beslissing niet ten genoegen van 
recht verantwoordt naar het wettelijke 
vereiste dat de openbare veiligheid in ge
vaar is; 

vierde onderdeel, het arrest, om regel
matig met redenen te zijn omkleed, ver
plicht was te antwoorden op het betoog 
van eiser die, in zijn conclusie, op de 
door de advocaat-generaal vooraf opge
stelde redengeving antwoordde dat de 
aanneming van die redengeving - het
geen de kamer van inbeschuldigingstel
ling heeft gedaan - erop neerkwam dat 
geen rekening werd gehouden, zoals 
nochtans had moeten gebeuren, met de 
voor eiser gunstige gegevens, die tijdens 
het onderzoek waren verzameld, zoals 
het ontbreken van een gerechtelijk verle
den, de verslagen van het persoonlijk
heids- en het sociaal onderzoek, het psy
chiatrisch deskundigenonderzoek en de 
verklaringen van de getuigen over de 
moraliteit, aangezien die gegevens sa
mengenomen de stelling als zou eiser 
noodzakelijkerwijs in een gevaarlijke 
geestestoestand verkeren, volkomen ont
zenuwen; het arrest dus niet uit het en
kel algemene onderzoek van de feiten 
van de zaak, die overigens werden be
twist, de « gevaarlijke geestesgesteld
heid » van eiser en de gevolgen daarvan 
kon afleiden; het arrest aldus niet nauw
keurig aangeeft in welk opzicht de gege
vens die het opgeeft en die eigen zijn 
aan de persoonlijkheid van eiser, ernsti
ge en uitzonderlijke omstandigheden 
zijn die in het belang van de openbare 
veiligheid de handhaving van de voorlo
pige hechtenis noodzakelijk maken : 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de onderzoeks

gerechten, ofschoon de beslissingen 
ervan niet worden vermeld in artikel 
97 van de Grondwet, bij de uit
spraak over de verlenging van de 
voorlopige hechtenis, krachtens de 
artikelen 5, 19 en 20 van de wet van 
20 april 1874, verplicht zijn te ant
woorden op de conclusie waarin het 
bestaan van ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden, die de verlen
ging zouden verantwoorden, wordt 
betwist; 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie, na in zijn vordering voor 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling te hebben onderstreept dat er 
tegen verdachte ernstige aanwijzi
gen van schuld bestonden en na te 
hebben herinnerd aan de feiten 
waarvan eiser werd verdacht, heeft 
betoogd dat « zodanige feiten aanto
nen dat de daders wegens hun gees-
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tesgesteldheid een zeer groot gevaar 
opleverden voor de openbare veilig
heid, nu ze niet de minste achting 
blijken te kunnen opbrengen voor 
de persoon en het leven van ande
ren, zodat er ernstige redenen zijn 
om te vrezen dat de verdachte, zo 
hij in voorlopige vrijheid werd ge
steld, gelet op zijn geestesgesteld
heid, opnieuw aanslagen zal plegen 
tegen het leven of de lichamelijke 
integriteit van anderen »; 

Overwegende dat eiser in zijn ap
pelconclusie tegen die vordering in
bracht « dat het hof (van beroep), zo 
het een dergelijke redenering 
volgde, geen rekening zou houden 
met de gegevens die in het voordeel 
spraken van de persoonlijkheid van 
de conclusienemer en die tijdens het 
onderzoek werden verzameld, zoals 
het ontbreken van een gerechtelijk 
verleden, de verslagen betreffende 
het persoonlijkheids- en sociaal on
derzoek, het psychiatrisch deskundi
genonderzoek en de getuigenverkla
ringen betreffende eisers moraliteit, 
nu die samengevoegde gegevens de 
bewering dat de conclusienemer 
noodzakelijkerwijs verkeerde in een 
gevaarlijke geestestoestand, volko
men ontzenuwt » 

Overwegende dat het arrest, wat 
dat betreft, zich beperkt tot de over
neming van de tekst van de vorde
ring van het openbaar ministerie, 
zonder te antwoorden op het door 
eiser aangevoerde verweer; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door eiser aangevoerde overige on
derdelen van het middel en van het 
overige middel, die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 

het Hof van Beroep te Bergen, ka
mer van inbeschuldigingstelling. 

9 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. M. 
Lancaster en D. de Haan, Brussel. 

Nr. 487 

1' KAMER - 10 april 1986 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' 
BURGERLIJKE ZAKEN - ART. 1326 B.W. -
WERKINGSSFEER. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - BEGRIP. 

1' Art. 1326 B.W. betreft enkel de eenzij
dige verbintenissen tot betaling van 
een geldsom of tot levering van ver
vangbare zaken; het is niet van toepas
sing op eenzijdige verbintenissen met 
een ander voorwerp noch op de weder
kerige overeenkomsten (1). 

2' Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel dat geen betrekking 
heeft op een wettelijke bepaling van 
openbare orde of van dwingend recht, 
en dat gericht is tegen een beslissing 
van de appelrechters die conform een 
beslissing van de eerste rechter is en 
waarop eiser tot cassatie in hager be
roep geen kritiek heeft geoefend (2). 

(DAMAN 
T. NATIONALE KAS VOOR BEROEPSKREDIET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7387) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1984 

(1) Zie Cass., 30 april 1970 (A.C., 1970, 803). 

(2) Zie Cass., 21 jan. 1985, A.R. nr. 456fJ 
(A.C., 1984-85, nr. 295) en de verwijzingen in 
noot 2; zie ook Cass., 6 okt. 1982, A.R. nr 2192 
(ibid., 1982-83, nr 95). 
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door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1325, 1326 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, ten minste, de ver
bintenis van eiser als hoofdelijk mede
kredietnemer afleidt uit de onderteke
ning van het aanhangsel nr. 250, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel1326 van het Burgerlijk Wetboek, een 
onderhands biljet of een onderhandse 
belofte waarbij een enkele partij zich te
genover de andere verbindt om haar een 
geldsom of een waardeerbare zaak te be
talen, geheel geschreven moet zijn met 
de hand van de ondertekenaar; of ten 
minste dat hij, benevens zijn handteke
ning, met de hand een « goed voor '' of 
een « goedgekeurd » geschreven zou heb
ben, waarbij de som of de hoeveelheid 
van de zaak voluit in letters is uitge
drukt; eisers verbintenis als hoofdelijke 
medekredietnemer, die enkel verplichtin
gen en geen rechten inhoudt, een eenzij
dige verbintenis uitmaakt die aan de 
voorwaarden van dat artikel moest vol
doen, nu de hoofdelijke verbintenis die 
van eiser wordt gevraagd een bepaald 
bedrag, zijnde het bedrag van de krediet
opening, betreft; overigens het niet nale
ven van de vormvereiste « goed voor » of 
« goedgekeurd » de wettelijke bewijs
waarde van de titel aantast, zodat hij 
geen bewijs oplevert tegen de onderteke
naar; derhalve het arrest, dat niet vast
stelt dat in het door eiser ondertekende 
aanhangsel nr. 250 de geschreven ve:r
melding van het bedrag van de aangega
ne verbintenis voorkomt, terwijl eiser in 
conclusie, met toepassing van artikel 
1326 van het Burgerlijk Wetboek, uit
drukkelijk aanvoerde dat die titel tegen 
hem geen bewijs kon opleveren, noch 
naar recht is verantwoord (schending 
van artikel 1326 van het Burgerlijk Wet
hoek) noch regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, zelfs als men er zou 
van uitgaan dat artikel 1325 van het Bur
gerlijk Wetboek ten deze van toepassing 
is - quod non - de vaststelling van het 
arrest dat de toekenningsbrief en het 
aanhangsel nr. 250 « in verschillende 
exemplaren zijn opgemaakt », het Hof 
niet in staat stelt na te gaan of de dub
bele vormvereiste van dat a:rtikel is ver-

vuld, te weten dat de akte in zoveel ori
ginelen moet opgemaakt zijn als er 
partijen zijn die een onderscheiden be
lang hebben en dat in elk origineel moet 
worden vermeld hoeveel originelen zijn 
opgemaakt; het arrest derhalve noch 
naar recht is verantwoord (schending 
van artikel 1326 van het Burgerlijk Wet
hoek) noch regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat, in tegenstelling tot het
geen in het middel wordt aange
voerd, eisers verbintenis geen be
trekking had op een bepaald bedrag, 
te weten het bedrag van de krediet
opening, maar dat het door eiser on
dertekende « aanhangsel 250 » 
« voornamelijk de waarborgen be
trof die (eiser) persoonlijk moest le
veren » aan verweerster om die kre
dietopening te bekomen; dat het 
arrest verder vaststelt dat dienaan
gaande een onderhandse overeen
komst was gesloten en dat eiser 
« moest verschijnen bij het verlijden 
van de authentieke akte die noodza
kelijk was om de overeenkomst, die 
reeds bindend was voor de onderte
kenaars, aan derden tegenstelbaar 
te maken »; 

Overwegende dat artikel 1326 van 
het Burgerlijk Wetboek enkel be
trekking heeft op de eenzijdige ver
bintenissen die de betaling van een 
. geldsom of de levering van vervang
bare zaken tot voorwerp hebben; dat 
het niet van toepassing is op de een
zijdige verbintenissen met een an
der voorwerp, noch op de wederkeri
ge overeenkomsten; 

Overwegende dat het arrest, door 
te zeggen dat « (eisers) beschouwin
gen omtrent de grond- en vormvoor
waarden van de zekerheidstelling 
ten deze doelloos zijn », impliciet 
maar zeker beslist dat eisers verbin
teni.s niets uitstaande heeft met arti
kel 1326 van het Burgerlijk Wet
hoek; dat het aldus zijn beslissing 
die wetsbepaling niet toe te passen, 
naar recht verantwoordt; 
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Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk
heid, hieruit afgeleid dat het onder
deel nieuw is : 

Overwegende dat eiser voor het 
hof van beroep de schending van ar
tikel 1325 van het Burgerlijk Wet
hoek niet heeft aangevoerd; 

Dat die wetsbepaling noch van 
openbare orde noch van dwingend 
recht is, zodat de grond van niet
ontvankelijkheid dient te worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser veroor
deelt als medekredietnemer die een 
hoofdelijke en ondeelbare verbintenis 
had aangegaan, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
vaststelt dat de toekenningsbrief, waarop 
het zijn beslissing tot veroordeling van 
eiser laat steunen, niet vermeldt dat hij 
« een hoofdelijke en ondeelbare verbinte
nis heeft gesloten », maar dat hij als 
hoofdelijke medekredietnemer bij de ak
te van kredietopening moet verschijnen; 
derhalve het arrest, dat eiser niettemin 
veroordeelt als medekredietnemer die 
een hoofdelijke en ondeelbare verbinte
nis had aangegaan, tegenstrijdig is; die 
tegenstrijdigheid gelijkstaat met het ont
breken van motivering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest dat eiser 
veroordeelt als medekredietnemer die 
een ondeelbare verbintenis had aange
gaan, na te hebben vastgesteld dat hij 
geen ondeelbare verbintenis had geslo
ten, althans de verbindende kracht van 
de overeenkomst miskent (schending 
van artikel 1134 van bet Burgerlijk Wet
hoek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de hoofdelijk

heid niet onverenigbaar is met de 
ondeelbaarheid die daarvan een 
aanvulling kan zijn; 

Dat het derhalve niet tegenstrij
dig is, enerzijds, vast te stellen dat 
een partij de hoedanigheid van hoof
delijk medekredietnemer heeft en, 
anderzijds, te beslissen dat, in de 
omstandigheden van de zaak, de 
hoofdelijke verbintenis van die me
dekredietnemer ook ondeelbaar is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk
heid, hieruit afgeleid dat het middel 
nieuw is: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis van 20 januari 1982 voor 
recht zegt dat eiser hoofdelijk en 
ondeelbaar gehouden is tot betaling 
van het saldo dat is verschuldigd 
wegens het door verweerster ge
opende krediet; 

Overwegende dat eiser voor het 
hof van beroep heeft betoogd dat 
hij, buiten de hypothekering van 
zijn pand, geen enkele persoonlijke 
verbintenis had aangegaan en dat 
hij namelijk geen persoonlijke ver
bintenis als hoofdelijk medekrediet
nemer had aangegaan; dat hij even
wei geen kritiek heeft geoefend op 
de beslissing van het beroepen von
nis volgens welke zijn verbintenis, 
benevens hoofdelijk, ook nog on
deelbaar was; 

Overwegende dat het middel, dat 
geen wettelijke bepali:ng van open
bare. orde of van dwingend recht be
treft, gericht is tegen een beslissing 
van het arrest die overeenstemt met 
een door eiser voor het hof van be
roep niet bekritiseerde beslissing 
van het beroepen vonnis; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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10 apri11986 - 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Van Ommeslaghe. 

Nr. 488 

1" KAMER - 10 april 1986 

1° F AILLISSEMENT, F AILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - PERSOONLIJKE LE
NING OP AFBETALING- FAILL!SSEMENT VAN 
DE LENER - VERSCRULDIGDE MAANDE
LIJKSE TERMIJNEN- VONNIS VAN FAILLIET
VERKLARING - NIET VERVALLEN MAANDE
LIJKSE TERMIJNEN - OPNEMING IN RET 
NIET BEVOORRECRT PASSIEF- AFTREK VAN 
DE INTEREST. 

2° LENING - PERSOONLIJKE LENING OP 
AFBETALING - FAILLISSEMENT VAN DE LE
NER - VERSCRULDIGDE MAANDELIJKSE 
TERMIJNEN- VONNIS VAN FAILLIETVERKLA
RING - NIET VERVALLEN MAANDELIJKSE 
TERMIJNEN - OPNEMING IN RET NIET BE
VOO~tRECRT PASSIEF- AFTREK VAN DE IN
TEREST. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - PERSOONLIJKE LE
NING OP AFBETALING- FAILLISSEMENT VAN 
DE LENER - VERSCRULDIGDE MAANDE
LIJKSE TERMIJNEN- VONNIS VAN FAILLIET
VERKLARING - NIET VERVALLEN MAANDE
LIJKSE TERMIJNEN - OPNEMING IN RET 
NIET BEVOORRECRT PASSIEF - AFTREK 
VAN DE IN DE« LASTEN, BEGREPEN KOSTEN. 

4° LENII'l"G - PERSOONLIJKE LENING OP 
AFBETALING - FAILL!SSEMENT VAN DE LE
NER - VERSCRULDIGDE MAANDELIJKSE 
TERMIJNEN- VONNIS VAN FAILLIETVERKLA
RING - N!ET VERVALLEN MAANDELIJKSE 
TERMIJNEN - OPNEMING IN RET NIET BE
VOORRECRT PASSIEF - AFTREK VAN IN DE 
« LASTEN » BEGREPEN KOSTEN. 

5° OVEREENKOMST - LENING - PER
SOONLIJKE LENING OP AFBETAL!NG - FAIL-

LISSEMENT VAN DE LENER- VERSCRULDIG
DE MAANDELIJKSE TERMIJNEN - VONNIS 
VAN FAILLIETVERKLARING - NIET VERVAL
LEN MAANDELIJKSE TERMIJNEN - OPNE
MING IN RET NIET BEVOORRECRT PASSIEF -
AFTREK VAN DE IN DE« LASTEN, BEGREPEN 
KOSTEN. 

6° LENING - PERSOONLIJKE LENING OP 
AFBETALING- WET VAN 9 JULI 1957 AANGE
VULD BIJ DIE VAN 5 MAART 1965- INTEREST 
- LASTENPERCENTAGE - BEGRIP. 

7° OVEREENKOMST - FAILLISSEMENT 
VAN EEN CONTRACTANT- STRAFBEDING
SANCTIE OP EEN TEKORTKOMING AAN RET 
CONTRACT - GEVOLG. 

8° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - OVEREENKOMST -
FAILLISSEMENT VAN EEN CONTRACTANT -
STRAFBEDING - SANCTIE OP EEN TEKORT
KOMING AAN RET CONTRACT - GEVOLG. 

1 o en 2° De totale « lasten » van een per
soonlijke lening op afbetaling omvat
ten onder meer de rente, zodat de 
maandelijkse termijnen tot terugbeta
ling van die lening, die niet vervallen 
zijn op de dag van het vonnis van fail
lietverklaring van de lener, niet kun
nen worden aangemerkt als schulden 
die geen interest opbrengen; te reke
nen van dat yonnis houdt de interest 
op te lopen ten aanzien van de boedel 
en wordt de schuldvordering van de 
uitlener tot terugbetaling van die 
maandelijkse termijnen in het niet be
voorrecht passief van het faillissement 
enkel opgenomen onder aftrek van de 
interest. (Artt. 450, tweede lid, en 451, 
eerste lid, wet van 18 april 1851; art. 
19ter, 3° en 5°, wet van 9 juli 1957; art. 
9ter K.B. van 23 dec. 1957.) 

3°, 4° en 5° Noch art. 1134 B. W:, noch art. 
451 Faillissementswet worden door de 
rechter geschonden wanneer hij, ener
zijds, erop gewezen heeft dat de gefail
leerde een persoonlijke lening op afbe
taling had aangegaan, terugbetaalbaar 
in termijnen die een lastenpercentage 
omvatten waarin de kosten zijn begre
pen en, anderz1jds, in feite heeft vast
gesteld dat, wegens het faillissement 
van de lener, de kosten begrepen in de 
« lasten » van de niet vervallen maan
delijkse termijnen niet meer door de 
uitlener behoeven te worden gemaakt, 
en vervolgens beslist dat de schuldvor-
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dering van de uitlener, voor de terug
betaling van die maandelijkse termij
nen, in het niet bevoorrecht passief 
enkel wordt opgenomen onder aftrek 
van die kosten. (Art. 1134 B.W.; art. 451 
wet van 18 april 1851; art. 19ter, 3" en 
5", wet van 9 juli 1957; art. 9ter K.B. 
van 23 dec. 1957.) 

6" Het rentepercentage dat wettig kan 
worden gevorderd voor een persoon
Jijke Jening op afbetaling, die valt on
der de wet van 9 juli 1957, aangevuld 
bij die van 5 maart 1965, is mede be
grepen in het « lastenpercentage », 
waarvan sprake is in de artt. 19ter en 
11kJ.uater van die wet en dat, zoals het 
ter uitvoering van die wetsbepalingen 
is vastgesteld bij de artt. 9bis en 9ter 
K.B. van 23 dec. 1957, aangevuld bij 
dat van 19 mei 1965, forfaitair is vast
gesteld en wordt uitgedrukt in een 
maandelijks percentage berekend op 
het nominaal bedrag van de lening (1). 

7" en 8" De gevolgen van een strafbeding, 
dat onder meer een tekortkoming aan 
het contract moet sanctioneren, blijven 
voortbestaan, niettegenstaande het 
faillissement van een contractant en 
kunnen aan de gezamenlijke schuldei
sers worden tegengeworpen, ook al is 
het naar aanleiding van het faillisse
ment dat de gefailleerde zijn contrac
tuele verplichtingen niet nakomt. 

(«BANK BRUSSEL LAMBERT» N.V. T. HAVENITH) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7415) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1984 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

ment, bankbreuk en uitstel van betaling, 
en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, dat erop 
wijst dat op 1 februari 1980 tussen eise
res en Rocks een persoonlijke lening op 
afbetaling is gesloten en dat Rocks op de 
dag van zijn faillietverklaring aan eise

, res nog 23 niet vervallen maandelijkse 
· termijnen verschuldigd bleef ingevolge 
vorenbedoeld contract, het hoger beroep 
van eiseres ontvankelijk maar niet ge
grond verklaart omdat artikel 451 van de 
Faillissementswet ten deze van toepas
sing was, met uitsluiting van artikel 450, 
tweede lid, op grond « dat overeen
komstig de wet van 5 maart 1965 (artikel 
19ter van de wet van 9 juli 1957) het con
tract van de persoonlijke lening op afbe
taling een lastenpercentage vermeldt, 
dat luidens artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 19 mei 1965 ter aanvulling 
van artikel 9ter van het koninklijk be
sluit van 23 december 1957 houdende be
paalde uitvoeringsmaatregelen van de 
wet van 9 juli 1957, de totale lasten, die 
gelijk zijn aan het verschil tussen het in 
termijnen terug te betalen bedrag en het 
nominaal bedrag van de toegestane le
ning, enerzijds de rente omvatten en an
derzijds de informatiekosten, de kosten 
tot samenstelling van een dossier, de be
heers-, administratie- en inningskosten 
en in het algemeen alle kosten gevraagd 
bij de persoonlijke lening op afbetaling; 
dat uit die bepaling volgt dat de litigieu-
ze, op de dag van het vonnis van failliet
verklaring niet vervallen maandelijkse 
termijnen rente opbrengen; dat bijgevolg 
de bepaling van het tweede lid van arti
kel 450 van de Faillissementswet, die be
trekking heeft op de « niet vervallen 
schulden die geen interest opbrengen », 
daarop niet van toepassing is; dat, gelet 
op vorenbedoelde bepalingen, vruchte
loos wordt betoogd dat, met het oog op 
de toepassing van artikel 450, de per
soonlijke lening op afbetaling na de fail
lietverklaring van de schuldenaar, een 
niet vervallen schuld zou zijn « die geen 

Over het eerste middel, afgeleid uit de interest opbrengt », op grond dat zij zou 
schending van de artikelen 9ter van het begrepen zijn· in de hoofdschuld of dat 
koninklijk besluit van 23 december 1957 de oorspronkelijke schuldvordering ge
houdende bepaalde uitvoeringsmaatrege- wijzigd zou zijn in een schuldvordering 
len van de wet van 9 juli 1957 tot rege- op termijn die geen interest opbrengt; ... 
ling van de verkoop op afbetaling en van dat partijen contractueel en met inacht
zijn financiering, gewijzigd bij het neming van de wettelijke bepalingen in
koninklijk besluit van 19 mei 1965 en bij zake leningen op afbetaling zijn overeen
dat van 18 september 1974, 451 van de gekomen dat het totale lastenpercentage 
wet van 18 april 1851 op het faillisse- 89.279 frank zou bedragen voor een no
~~-~----==-=====""""1 minaal bedrag van de lening van 300.001 

(1) Cass., 28 juni 1968 (A.C., 1968, 1327}. 
frank, en dat het volledige bedrag in 48 
maandelijkse termijnen van 8.110 frank 
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zou worden terugbetaald; dat het maan
delijks lastenbedrag 89.279 frank : 48 = 
1.860 frank bedraagt; ... dat, voor de 23 
niet vervallen maandelijkse termijnen, 
de lasten een bedrag van 1.860 frank x 
23 = 42.780 frank belopen; ... dat de 
vraag is of in dat bedrag van 42.780 
frank geen onderscheid moet worden ge
maakt tussen de rente en de andere be
standdelen van de totale lasten, omschre
ven in voormeld artikel 9 ter van het 
koninklijk besluit van 23 december 1957; 
... dat zodanig onderscheid ten deze zon
der belang is; dat ten gevolge van het 
faillissement het verschuldigde saldo van 
de hoofdsom onmiddellijk opeisbaar is 
geworden; dat daaruit volgt dat als de 
loop van de interest krachtens de wet 
(artikel 451) ophoudt, ook de loop van de 
administratiekosten in feite ophoudt, nu 
zij wegens verval van de termijn niet 
meer moeten worden gedaan; dat bijge
volg de schuldvordering van appellante 
(eiseres) in het niet bevoorrecht passief 
van het faillissement enkel moet worden 
opgenomen ten belope van het nog ver
schuldigd saldo in kapitaal, met uitslui
ting van de lasten, te weten 23 maande
lijkse termijnen van 8.110 frank = 
186.530 frank - 42.780 frank = 143.750 
frank; dat, rekening houdende met het 
inzake hoofdsom nog verschuldigde sal
do van 1.099 frank op de v66r de failliet
verklaring vervallen maandelijkse ter
mijn, de schuldvordering van appellante 
(eiseres) in totaal 143.750 frank + 1.099 
frank = 144.849 frank bedraagt, welk be
drag door de eerste rechter is aangeno
men », 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel arti
kel 9tervan het koninklijk besluit van 23 
december 1957, gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 19 mei 1965 en bij dat 
van 18 september 1974, bepaalt dat het 
lastenpercentage waarvan sprake is in 
artikel 19ter, 5°, van de wet van 9 juli 
1957, uitgedrukt in het maandelijks per
centage berekend op het nominaal be
drag van de persoonlijke lening op afbe
taling, zoals vermeld bij artikel 19ter, 3°, 
van voormelde wet, en verminderd met 
de eerste betaling, indien deze bij het 
sluiten van het contract aan lener wordt 
gedaan, en dat het de rente, de informa
tiekosten, de kosten tot samenstelling 
van het dossier, de beheers-, administra
tie- en inningskosten en in 't algemeen 
alle kosten gevraagd bij de persoonlijke 
lening op afbetaling alsmede de premie 
inzake verzekeringskrediet omvat, met 
uitzondering nochtans van de kosten bij 
gedwongen uitvoering van het contract, 

valt uit die wetsbepaling niet af te leiden 
dat de maandelijkse termijnen, waarvan 
het lastenpercentage deel uitmaakt, inte
rest opbrengen; waaruit volgt dat het hof 
van beroep, dat beslist dat uit artikel 5 
van het koninklijk besluit van 19 mei 
1965 ter aanvulling van artikel 9ter van 
het koninklijk besluit van 23 december 
1957 houdende bepaalde uitvoerings
maatregelen van de wet van 9 juli 1957 
volgt dat de litigieuze maandelijkse ter
mijnen interest opbrachten, artikel 9ter 
van het koninklijk besluit van 23 decem
ber 1957 houdende bepaalde uitvoerings
maatregelen van de wet van 9 juli 1957 
tot regeling van de verkoop op afbetaling 
en van zijn financiering, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 19 mei 1965 en 
bij dat van 18 september 1974, schendt; 

tweede onderdeel, de feitenrechter, 
overeenkomstig artikel1134 van het Bur
gerlijk Wetboek, aan een overeenkomst 
de gevolgen moet toekennen die er, vel
gens de uitlegging die hij ervan geeft, 
wettig uit voortvloeien; overeenkomstig 
artikel 451 van de wet van 18 april 1851 
op het faillissement, bankbreuk en uit
stel van betaling, enkel de loop van de 
interest van de schuldvordering die niet 
door voorrecht, pand of hypotheek is ge
waarborgd, wordt afgesloten ten aanzien 
van de failliete boedel te rekenen van 
het vonnis van faillietverklaring; waaruit 
volgt dat het hof van beroep, dat in feite 
erop wijst dat op 1 februari 1980 tussen 
eiseres en de heer Rocks een persoon
lijke lening op afbetaling was gesloten, 
dat de heer Rocks op de dag van zijn 
faillietverklaring aan eiseres nog 23 niet 
vervallen maandelijkse termijnen ver
schuldigd bleef, ingevolge vorenbedoeld 
contract, en dat krachtens artikel 451 en
kel de interest ophield te lopen vanaf de 
faillietverklaring, de artikelen 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek .en 451 van de 
wet van 1851 op het faillissement, bank
breuk en uitstel van betaling schendt, 
door te beslissen dat de administratie
kosten, die deel uitmaken van het lasten
percentage en dus in de maandelijkse 
termijnen zijn inbegrepen, niet in het 
niet bevoorrecht passief kan worden op
genomen, op grond dat zij in feit.e niet 
meer gemaakt moesten worden, wegens 
verval van de termijn ten gevolge van de 
faillietverklaring, vermits artikel 451 van 
de Faillissementswet enkel betrekking 
heeft op de interest, met uitsluiting van 
de andere kosten, zodat eiseres volgens 
het contract van 1 februari 1980 voor een 
persoonlijke lening op afbetaling de liti
gieuze administratiekosten in het niet 



Nr. 488 HOF VAN CASSATIE 1081 

bevoorrecht passief mocht doen opne
men: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat « (eiseres) op 1 februari 
1980 aan Jean Rocks, met het oog 
op de bouw van garages, een per
soonlijke lening op afbetaling heeft 
toegestaan ten belope van een totaal 
bedrag van 389.280 frank, terugbe
taalbaar in 48 maandelijkse termij
nen van 8.110 frank », en dat « lui
dens het tussen partijen gesloten 
contract het nominaal bedrag van 
de lening 300.001 frank bedroeg, met 
een totaal lastenpercentage van 
89.279 frank »; 

Overwegende dat uit artikel 9ter 
van het koninklijk besluit van 23 de
cember 1957, zoals het is gewijzigd, 
blijkt dat de totale lasten van een 
persoonlijke lening op afbetaling 
« de interesten bevat », alsmede een 
aantal kosten die het opsomt; 

Dat het hof van beroep derhalve 
uit die vaststelling, op grond van 
voormeld artikel 9 ter, wettig heeft 
afgeleid « dat de maandelijkse ter
mijnen ... die niet zijn vervallen op 
de dag van het vonnis van failliet
verklaring, interest opbrengen »; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat << het in hoofdsom verschuldigde 
saldo ten gevolge van de faillietver
klaring onmiddellijk opeisbaar is ge
worden (en) dat, derhalve, als de in
terest krachtens artikel 451 van de 
wet ophoudt te lopen, de administra
tiekosten in feite ophouden te lopen, 
daar deze niet meer moeten worden 
gemaakt, wegens het verval van de 
termijn »; 

Dat het arrest aldus, in feite, vast
stelt dat de lasten begrepen in de 
niet vervallen maandelijkse termij
nen eensdeels bestaan uit de rente 
en anderdeels uit de terugbetaling 
van kosten, onder meer de beheers-, 
administratie- en inningskosten, die 
eiseres nadien had moeten maken, 
maar die, ten gevolge van het faillis-

sement van haar schuldenaar, niet 
meer zullen worden gemaakt; 

Dat die vaststellingen impliceren 
dat de schuldvordering van eiseres, 
in zoverre zij de betaling van onbe
staande kosten vertegenwoordigt, 
geen reden van bestaan meer heeft; 

Dat het arrest, op grond van die 
vaststellingen en overwegingen, zon
der schending van de enkele in dat 
onderdeel van het middel aangewe
zen wettelijke bepalingen, beslist 
<< dat de schuldvordering van (eise
res) slechts ten belope van het saldo 
van het nog verschuldigde kapitaal 
in het niet bevoorrecht passief van 
het faillissement moet worden opge
nomen »; 

Dat beide onderdelen van het 
middel niet kunnen worden aange
nomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9 ter van 
het koninklijk besluit van 23 december 
1957 houdende bepaalde uitvoerings
maatregelen van de wet van 9 juli 1957 
tot regeling van de verkoop op afbetaling 
en van zijn financiering, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 19 mei 1965 en 
bij dat van 18 september 1974, 27 bis, 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1976 met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen en 
1254 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
artikel 451 van de Faillissementswet ten 
deze van toepassing is en de middelen 
van eiseres afgeleid, enerzijds, uit artikel 
1254 van het Burgerlijk Wetboek met be
trekking tot de toerekening van de rente, 
anderzijds, uit de degressie van de rente 
afwijst, op grond dat: « •.. de lasten, als 
hiervoren vermeld en bij de wet om
schreven, een deel van de rente omvat
ten en, ingevolge artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 19 mei 1965, aan
gevuld bij artikel 9ter van het koninklijk 
besluit van 23 december 1957, wordt uit
gedrukt in een maandelijks percentage 
berekend op het nominaal bedrag van de 
persoonlijke lening op afbetaling; daaruit 
volgt dat het de bedoeling was van de 
wetgever het nominaal bedrag van de le
ning als basis voor de berekening te ne
men, zonder te !etten op de opeenvolgen
de bedragen die nog moeten worden 
terugbetaald na elke vervaldag; het las
tenpercentage forfaitair is en de hestand-
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delen ervan bij iedere termijn een vast 
bedrag belopen, hetgeen uitsluit dat de 
gedane betalingen eerder op de interes
ten worden toegerekend en dat deze de
gressief zijn; ... het schijnbaar lastenper
centage niet behoeft te worden vervan
gen door het werkelijke percentage; 
(eiseres) tevergeefs verwijst naar artikel 
27 bis, § 2, tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976 met betrek
king tot de jaarrekening van de onderne
mingen, die om de evidente redenen die 
de wet van 17 juli 1975 opgeeft, luidens 
artikel 3 van die wet, duide1ijk moet wor
den opgesteld en getrouw en stelselma
tig, onder meer, het bedrag van de bezit
tingen en rechten van de onderneming, 
van haar schulden en verplichtingen 
weergeven "• 

terwijl, hoewel artikel 9 ter van het 
koninklijk besluit van 23 december 1957, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
19 mei 1965 en bij dat van 14 september 
1974, het volgende bepaalt: « Het lasten
percentage waarvan sprake is in artikel 
19ter, 5•, van de wet van 9 juli 1957 dient 
te worden uitgedrukt in een maandelijks 
percentage berekend op het nominaal 
bedrag van de persoonlijke lening op af
betaling, zoals vermeld bij artikel 19ter, 
a·, van bovengenoemde wet, verminderd 
met de eerste betaling, indien deze bij 
het sluiten van het contract aan lener 
wordt gedaan; het dient tevens uitge
drukt te worden in een jaarlijks percen
tage berekend volgens een der formules 
opgenomen in bijlage I van dit besluit; 
de totale lasten zijn gelijk aan het ver
schil tussen het door termijnen terug te 
betalen bedrag, met uitzondering van de 
eerste betaling indien deze bij het slui
ten van het contract wordt gedaan, en 
het nominaal bedrag van de persoonlijke 
lening op afbetaling, eveneens vermi.n
derd met de eerste betaling indien deze 
bij het sluiten van het contract aan lener 
wordt gedaan; zij omvatten de rente, de 
informatiekosten, de kosten tot samen
stelling van het dossier, de beheers-, ad
ministratie- en inningskosten en in het 
algemeen alle kosten gevraagd bij de 
persoonlijke lening op afbetaling alsme
de de premie inzake verzekeringskrediet, 
met uitzondering nochtans van de kosten 
gedaan bij gedwongen uitvoering van het 
contract •, uit die wetsbepaling niet kan 
worden afgeleid dat het lastenpercentage 
forfaitair is en dat de bestanddelen er
van bij iedere maandelijkse termijn een 
vast bedrag belopen, te meer daar val
gens die wetsbepaling het lastenpercen
tage kan worden uitgedrukt in een jaar-

lijks percentage en uit artikel 27 bis, 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1976 met betrekking tot de 
jaarrekening van de ondernemingen 
volgt dat het werkelijk lastenpercentage 
niet hetzelfde is voor elke termijn, en ar
tikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek in 
algemene bewoordingen bepaalt dat de 
schuldenaar van een schuld die interest 
geeft of rentetermijnen opbrengt, buiten 
de toestemming van de schuldeiser, de 
betaling die hij doet, niet kan toereke
nen op het kapitaal eerder dan op de 
rentetermijnen of de interesten, en dat 
de betaling die op het kapitaal en de in
teresten wordt gedaan, maar waarmee 
de gehele schuld niet is gekweten, in de 
eerste plaats op de interesten wordt toe
gerekend; waaruit volgt dat het hof van 
beroep de artikelen 9ter van het konink
lijk besluit van 23 december 1957 hou
dende bepaalde uitvoeringsmaatregelen 
van de wet van 9 juli 1957 tot regeling 
van de verkoop op afbetaling en van zijn 
financiering, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 19 mei 1965 en bij dat van 18 
september 1974, 27bis, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 
met betrekking tot de jaarrekening van 
de ondernemingen en 1254 van bet Bur
gerlijk Wetboek schendt, door te beslis
sen dat, n"\1 het lastenpercentage forfai
tair is, de bestanddelen ervan bij iedere 
termijn een vast bedrag belopen en dat 
daaruit kon worden afgeleid dat is uitge
sloten dat de gedane bepalingen eerder 
op de interesten worden toegerekend en 
dat deze degressief zijn : 

Overwegende dat het rentepercen
tage, dat wettig kan worden geeist 
voor een persoonlijke lening op af
betaling, onder toepassing van de 
wet van 9 juli 1957, aangevuld bij 
die van 5 maart 1965, begrepen is in 
het « lasten »-percentage, waarvan 
sprake in de artikelen 19ter en 
19quater van die wet en dat, zoals 
het ter uitvoering van die wetsbepa
lingen is vastgesteld bij de artikelen 
9bis en 9ter van het koninklijk be
sluit van 23 december 1957, aange
vuld bij dat van 19 mei 1965, forfai
tair is vastgesteld en wordt uitge
d:rukt in een maandelijks percenta
ge berekend op het nominaal bedrag 
van de lening; 

Dat artikel 27 bis, § 2, tweede lid, 
van het koninklijk besluit van 8 ok
tober 1976 met betrekking tot de 
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jaarrekening van de ondernemin
gen, van die bepalingen niet afwijkt; 

Dat het arrest derhalve wettig be
slist dat « nu het lastenpercentage 
forfaitair is ... de bestanddelen er
van bij iedere termijn een vast be
drag belopen », hetgeen uitsluit dat 
de gedane betalingen eerder op de 
interesten worden toegerekend en 
dat deze degressief zijn »; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de Hypo
theekwet van 16 december 1851, 444, 470, 
479, 528 van de wet van 18 april 1851 op 
het faillissement, bankbreuk en uitstel 
van betaling en van het algemeen rechts
beginsel inzake de gelijkheid van de 
schuldeisers, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben aangenomen dat het door eiseres 
aangevoerde strafbeding geldig is, echter 
besluit dat het niet aan verweerder kon 
worden tegengeworpen op grond : « dat 
het geldig is met de volgende beperkin
gen : 1. dat het niet in aanmerking kan 
worden genomen als het afhangt van het 
bestaan van een staat van faillissement, 
alsmede in de gevallen waarin de wet 
zegt dat schulden met tijdsbepaling 
opeisbaar zijn (artikel 2, tweede lid, ini
tio, van het contract), daar anders het 
beginsel van de gelijkheid van de schuld
eisers wordt miskend; 2. dat, bij even
tuele toepassing van de bepaling van het 
tweede lid van artikel 19octies van de 
wet van 9 juli 1957, de rechter de over
eengekomen strafbepalingen of schade
vergoeding mag verminderen of de lener 
er geheel van ontslaan; dat de vraag rijst 
of het strafbeding aan de boedel kan 
worden tegengeworpen als het betrek
king heeft op een " tekortkoming aan het 
onderhavige contract"; dat, hoewel het 
v66r het faillissement gesloten contract 
in beginsel blijft voortbestaan, het voort
bestaan niettemin verenigbaar moet zijn 
met de regels inzake het faillissement; 
dat dus, buiten de bij de wet gestelde 
gronden van voorrang, de gelijkheid tus
sen de schuldeisers moet worden ge
waarborgd en dat het strafbeding moet 
worden ter zijde gelaten wanneer het 
toepassing krijgt door een gebeurtenis 
van na het faillissement; dat, in het on
derhavige geval, het strafbeding in geval 
van " niet-nakoming van het contract" 
buiten toepassing blijft als de niet-beta
ling het gevolg is van het verbod van 

openbare orde, dat wegens het faillisse
ment aan de schuldenaar is opgelegd, 
om zelf nog enige betaling te verrichten; 
dat het faillissement het litigieuze be
ding ongedaan maakt; ... dat, nu het 
strafbeding aan de boedel niet kan wor
den tegengeworpen, het irrelevant is te 
onderzoeken of het verminderd of opge
heven kan worden op basis van het 
tweede lid van artikel 19octies van de 
wet van 9 juli 1957 », 

terwijl, eerste onderdeel, overeen
komstig de artikelen 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek, 7 en 8 van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851 en 
het algemeen rechtsbeginsel inzake de 
gelijkheid van de schuldeisers, de toe
passing van een strafbeding bij niet uit
voering van een overeenkomst na het 
faillissement van de schuldenaar, haar 
oorzaak niet vindt in de faillietverklaring 
van de schuldenaar, maar in de niet uit
voering van een contractuele verbintenis, 
nu de curator, de wettelijke vertegen
woordiger van de gefailleerde schulde
naar, overigens bevoegd is om de con" 
tractuele verbintenissen van de gefail
leerde verder uit te voeren; waaruit volgt 
dat het hof van beroep, na erop gewezen 
te hebben dat het litigieuze strafbeding 
betrekking had op de " tekortkoming " 
aan het contract en dat ten deze de 
schuldenaar niet heeft betaald, de ver
bindende kracht van de overeenkomst 
met het litigieuze strafbeding miskent, 
alsmede de artikelen 7 en 8 van de Hy
potheekwet van 16 december 1851 en het 
algemeen rechtsbeginsel inzake de ge
lijkheid van de schuldeisers schendt, 
door te beslissen dat dit strafbeding aan 
de boedel niet kan worden tegengewor
pen, op grond dat de gelijkheid tussen 
de schuldeisers dient te worden gevrij
waard (schending van de artikelen 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van 
de Hypotheekwet van 16 december 1851 
en van het algemeen rechtsbeginsel inza
ke de gelijkheid van de schuldeisers); 

tweede onderdeel, de curator, overeen
komstig de artikelen 444, 470, 479 en 528 
van de wet van 18 april 1851 op het fail
lissement, bankbreuk en uitstel van be
taling, niet enkel de gezamenlijke niet 
bevoorrechte schuldeisers vertegen
woordigt, maar ook de gefailleerde schul
denaar, en hij in die beide hoedanighe
den het recht heeft om de door de 
gefailleerde gesloten overeenkomsten 
voort te zetten; waaruit volgt dat het hof 
van beroep de artikelen 444, 470, 479 en 
528 van de wet van 18 april 1851 op het 
faillissement, bankbreuk en uitstel van 
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betaling schendt, door te beslissen dat 
het litigieuze strafbeding niet aan de 
boedel kon worden tegengeworpen, op 
grond dat de gefailleerde, ingevolge zijn 
faillissement, zelf generlei betaling meer 
kon verrichten, aangezien de gefailleerde 
en zijn niet bevoorrechte schuldeisers 
vanaf de faillietverklaring zijn vertegen
woordigd door de curator die, in die bei
de hoedanigheden, zelfs na het faillisse
ment, kan betalen ter uitvoering van de 
door de failliete schuldenaar gesloten 
overeenkomsten : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres aan het 

arrest verwijt dat het beslist dat het 
strafbeding, waarvan sprake is in 
artikel 2 van het met Jean Rocks 
gesloten contract, niet aan verweer
der kan worden tegengeworpen : 

Overwegende dat het arrest, hoe
wei het vaststelt dat dit strafbeding 
inzonderheid een tekortkoming aan 
dat contract « sanctioneert », niette
min beslist dat het beding ingevolge 
het faillissement geen effect meer 
sorteert; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

mend voorzitter Gelijkluidende con
clusie van mevr. Liekendael, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 489 

1" KAMER - 10 april 1986 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - UIT
SPRAAK IN OPENBARE TERECHTZITTING -
GRONDWET, ART. 97 - TOEPASSINGSGEBIED. 

2° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK - AD
MINISTRATIEF RECHTSCOLLEGE - OPEN
BAARHEID - BEHANDELING VAN DE ZAAK 
EN UITSPRAAK VAN DE BESLISSING. 

3° BESTENDIGE DEPUTATIE - DI
RECTE GEMEENTEBELASTINGEN - OPEN
BAARHEID - UITSPRAAK VAN DE BESLIS
SING. 

1° en 2° Art. 96 Gw., volgens hetwelk de 
terechtzittingen openbaar moeten zijn, 
en art. 97 Gw., in zoverre het bepaalt 
dat elk vonnis in openbare terechtzit
ting wordt uitgesproken, zijn van 
rechtswege enkel toepasselijk op de 
rechtbanken, bedoeld in de artt. 92 en 
93 Gw., d. w.z. op de vonnisgerechten 
van de Rechterlijke Orde (1). 

3° De beslissingen van de bestendige de
putatie inzake directe gemeentebelas
tingen behoeven niet in openbare te
rechtzitting te worden uitgesproken, 
daar geen enkele wettelijke bepaling 
die openbaarheid uitdrukkelijk of im
pliciet voorschrijft (2). 

(GEMEENTE GREZ-DOICEAU T. « I.B.W. , C.V.) 

ARREST ( vertaling} 

(A.R. nr. F 711 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 februari 1985 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van 
het derde middel dat niet tot ruime
re cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het de 
opname weigert van het door eise
res als strafbeding gevorderde be
drag van 18.763 frank in het niet 
bevoorrecht passief van het faillisse
ment; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan ..._ ______________ _ 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

10 april 1986 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Bosly, waarne-

(1) Zie Cass., 18 jan. 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 644) en de noten 2 en 3; zie ook 
Cass., 27 nov. 1985, A.R. nr. 4484 (A.C., 1985-86, 
nr. 211). 

(2) Cass., 18 jan. 1966, waarvan sprake is in 
noot (1). 
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door de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Brabant gewezen; 

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

doordat uit de bestreden beslissing 
niet blijkt dat zij in openbare terechtzit
ting is uitgesproken, 

terwijl ingevolge artikel 97 van de 
Grondwet elk vonnis in openbare te
rechtzitting wordt uitgesproken : 

Overwegende dat, in zoverre arti
kel 97 van de Grondwet bepaalt dat 
elk vonnis in openbare terechtzit
ting moet worden uitgesproken, het 
tot doel heeft een openbaar toezicht 
op de gewezen beslissing mogelijk 
te maken; dat dit toezicht niet onaf
scheidbaar is van de taak van de 
rechter, zodat die bepaling, zoals die 
van artikel 96 van de Grondwet 
waarin openbaarheid van de terecht
zittingen wordt voorgeschreven, van 
rechtswege enkel toepasselijk is op 
de rechtbanken, als bedoeld in de 
artikelen 92 en 93 van de Grondwet, 
dat wil zeggen op de rechtbanken 
van de rechterlijke orde; 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling uitdrukkelijk of 
impliciet voorschrijft dat de beslis
singen van de bestendige deputatie 
inzake directe gemeentebelastingen 
in openbare terechtzitting worden 
uitgesproken; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, ... 
derde onderdeel, de bestreden beslis

sing niet antwoordt op het middel van 
eiseres ... 

W at het derde onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

naar de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Henegouwen. 

10 april1986 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick. 

Nr. 490 

1 • KAMER - 11 april 1986 

1° CASSATIEMIDDELEN- MIDDEL TEN 
BETOGE DAT DE RECHTER HEEFT NAGELA
TEN DE WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING 
VAST TE STELLEN - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING 
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOOR
GEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD -
NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

1 • Zander belang en derhalve niet ont
vankelijk is het middel dat aanvoert 
dat de rechter heeft nagelaten de wet
telijke schuldvergelijking vast te stel
len, nu een schuld kan worden betaald 
met een andere schuld zonder de ge
rechtelijke vaststelling van de schuld
vergelijking (1). 

2" Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij een vordering 
wordt aangenomen, zonder dat wordt 
geantwoord op een in de conclusie van 
de tegenpartij regelmatig voorgedra
gen verweer (2). 

(1) Zie H. DE PAGE, Traite elementaire, 
d. III, 19673

, nr. 618; G. BAUDRY-LACANTINERIE en 
L. BARDE, Traite theorique et pratique du droit 
civil, des obligations, d. III, 1908', nr. 1863. 

(2) Zie Cass., 25 april 1985, A.R. nrs. 7081 en 
7135 (A.C., 1984-85, nr. 510). 
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(VANDER STEEN, DE BAERDEMAEKER 
T. PLETINCKX, MERTENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4825) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1290 en 1291 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet bestreden vonnis de door 
de eisers in hun appelconclusie geformu
leerde vordering tot schuldvergelijking 
tussen, enerzijds, de sommen die de ver
weerders hun verschuldigd zijn op grond 
van tussen partijen gevoerde vroegere 
procedures en die gepreciseerd werden 
op blz. 5 van de appelconclusie van de ei
sers en, anderzijds, de vervallen pacht
gelden die de eisers aan de verweerders 
verschuldigd zijn op grond van het be
streden vonnis zelf ten belope van bon
derdzevenentwintigduizend driehonderd 
vijfentwintig frank, verwerpt op volgen
de gronden, overgenomen uit bet beroe
pen vonnis van 25 oktober 1982 : dat al 
de door de eisers geciteerde bedragen 
betrekking hebben op veroordelingen in 
verband met vroegere tussen de partijen 
gevoerde procedures; dat de pachters de 
mogelijkheid hadden deze vonnissen te 
laten uitvoeren en/of de afrekening aan 
de tegenpartij over te maken; dat de 
werking van een eventuele compensatie 
tussen wederzijds verschuldigde bedra
gen geen imiloed heeft op bet verscbul
digd zijn van de pachtgelden; dat com
pensatie slechts voor een beperkt gedeel
te zou kunnen worden ingeroepen; dat 
de pachter bovendien zelf de oorzaak is 
van bet feit dat de compensatie niet kan 
spelen; dat de schuldvorderingen niet ze
ker zijn; dat de pachter immers zelf, 
ingevolge bet geciteerde vonnis van 25 
april 1979, de nodige stavingsstukken 
moet voorleggen om terugbetaling van 
door hem betaalde belastingen te beko
men; dat hij dit blijkbaar niet doet on
clanks het desbetreffende aandringen 
van de pacbters (lees verpachters), 

terwijl uit de artikelen 1290 en 1291 
van het Burgerlijk Wetboek volgt dat 
schuldvergelijking van recbtswege 
plaatsheeft tussen twee schulden die bei
de tot voorwerp hebben een geldsom en 
die beide vaststaande en opeisbaar zijn; 

de rechtbank vaststelt, met overname 
van de motieven van de eerste rechter, 
dat de door de eisers in hun appelconclu
sie gepreciseerde sommen alle bedragen 
zijn die betrekking hebben op veroorde
lingen in verband met vroegere tussen 
partijen gevoerde procedures en dat de 
schuld van de verweerders bestaande uit 
de terugbetaling van de door de eisers te 
veel betaalde belastingen niet zeker is, 
gelet op bet feit dat de eisers tot op he
den de nodige stavingsstukken niet voor
legden; de rechtbank aldus vaststelt dat 
alle door de verweerders aan de eisers 
verschuldigde bedragen, met uitzonde
ring van bet bedrag ten belope van de te 
veel betaalde belastingen, vaststaand en 
opeisbaar zijn, nu bet alle bedragen zijn 
waartoe de verweerders veroordeeld wer
den tijdens vroegere tussen partijen ge
voerde procedures; de schuld van de ei
sers aan de verweerders ten belope van 
de vervallen pachtgelden tot betaling 
waarvan zij veroordeeld werden, bij het 
bestreden vonnis in ieder geval vast
staand en opeisbaar is; de rechtbank der
halve gehouden was de schuldvergelij
king vast te stellen tussen, enerzijds, de 
schuldvordering van de eisers ten belope 
van de in hun voormelde appelconclusie 
gepreciseerde bedragen, met uitzonde
ring van het bedrag ten belope van de 
ten onrechte betaalde grondbelastingen, 
en, anderzijds, de schuldvordering van 
de verweerders ten belope van de verval
len pachtgelden tot betaling waarvan de 
verweerders veroordeeld werden bij het 
bestreden vonnis, zodat bet bestreden 
vonnis niet zonder schending van de ar
tikelen 1290 en 1291 van bet Burgerlijk 
Wetboek de verweerders kan veroorde
len tot het betalen van de totaliteit van 
de vervallen pachtgelden zonder de 
schuldvergelijking tussen de beide voor
melde schulden vast te stellen (schen
ding van de artikelen 1290 en 1291 van 
bet Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de eisers de 
schuldvergelijking op twee verschil
lende ogenblikken situeren; 

Dat in hun conclusie, neergelegd 
op 30 mei 1983 ter griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg, de ei
sers de stelling verdedigen dat zij 
geen achterstallige pachtprijzen ver
schuldigd waren, aangezien die ge
compenseerd werden met schulden 
van de verweerders jegens de ei
sers; 
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Dat het middel stelt dat, na de uit
spraak van de rechtbank over het 
bedrag van de verschuldigde pacht
prijzen, de rechtbank de schuldver
gelijking tussen de schulden had 
moeten constateren; 

Overwegende dat het middel zon
der belang is, nu ook zonder die 
constatering de schuld van de ene 
bij schuldvergelijking betaald kan 
worden met de schuld van de ande
re; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 46.6 (lees 45.6) van de Pacht
wet, vervat in artikel I van de wet van 4 
november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving be
treffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom
men, 

doordat het bestreden vonnis, met 
overneming van de motieven van de eer
ste rechter, de eisers veroordeelt de ge
pachte goederen, derhalve zowel de wei
den als het hoevegebouw, ter vrije be
schikking te stellen van de eisers (lees 
de verweerders) in perfecte staat van on
derhoud, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis noch door bovenstaande overwe
gingen noch door enige andere overwe
ging antwoordt op het middel, door de ei
sers in hun appelconclusie aangevoerd : 
dat zij slechts gehouden waren de kwes
tieuze goederen, meer bepaald de hoeve- · 
gebouwen, ter beschikking van de ver
weerders te stellen in de staat waarin 
deze zich bevonden op 30 november 1958, 
dag waarop zij in pacht werden geno
men; dat uit geen enkel bewijskrachtig 
gegeven blijkt dat deze goederen zich 
alsdan in « perfecte staat van onderhoud 
bevonden » en dat, door aldus te oorde
len, de eerste rechter zonder enige 
rechtsgrond de gevolgen van de normale 
staat (lees sleet) ten laste legt van de ei
sers, zodat het bestreden vonnis, in de 
mate het bovenvermeld middel in de ma
te het betrekking heeft op de staat van 
het hoevegebouw op het einde van de 
pachtovereenkomst onbeantwoord laat, 
schending inhoudt van artikel 97 van de 
Grondwet; 

tweede onderdeel, uit artikel 46 (lees 
45) van de Pachtwet volgt dat de pachter 
op het einde van de pachtovereenkomst 

de goederen dient ter beschikking te 
stellen van de verpachter in dezelfde 
staat waarin hij ze ontvangen heeft en 
de pachter geacht wordt het goed te heb
ben ontvangen in de staat waarin het 
zich bevindt op het ogenblik dat hij het 
verlaat, behoudens tegenbewijs; het be
streden vonnis, met overname van de 
motieven van de eerste rechter, het be
staan van dit tegenbewijs vaststelt be
treffende de weiden, namelijk de inhoud 
van het verslag van de heer Paternoster, 
doch geen uitspraak inhoudt betreffende 
een tegenbewijs in verband met de hoe
vegebouwen, zodat het bestreden vonnis 
niet zonder schending van artikel 46.6 
(lees 45.6) van de Pachtwet de eisers kan 
veroordelen de hoevegebouwen in een 
perfecte staat ter beschikking te stellen, 
nu het bestreden vonnis het bestaan niet 
vaststelt van een door de verweerders 
geleverd tegenbewijs en de eisers derhal
ve geacht worden de goederen te hebben 
ontvangen bij de aanvang van de pacht
overeenkomst in de staat waarin deze 
zich bevonden op het ogenblik dat ze de
ze verlieten (schending van artikel 46.6 
(lees 45.6) van de Pachtwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers bij 

conclusie aanvoerden : dat, nu er bij 
de aanvang van de pacht geen 
plaatsbeschrijving werd opgemaakt, 
zij behoudens tegenbewijs geacht 
worden de hoevegebouwen te heb
ben ontvangen in de staat waarin 
zij zich bevonden op het ogenblik 
dat zij deze verlieten; dat de eerste 
rechter hen ten onrechte heeft ver
oordeeld om de hoevegebouwen in 
een perfecte staat van onderhoud 
ter beschikking van de verweerders 
te stellen, aangezien deze laatsten 
het bewijs niet hebben geleverd dat 
de gebouwen zich bij de aanvang 
van de pacht in die staat bevonden; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met overneming van de mo
tieven van de eerste rechter, enkel 
vaststelt dat de eisers de hoevege
bouwen niet als een goed huisvader 
hebben beheerd en deze hebben la
ten vervallen; dat het vonnis echter 
niet constateert dat het bewijs is ge
leverd dat de eisers bij de aanvang 
van de pacht de gebouwen in een 
perfecte staat van onderhoud heb-
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ben ontvangen, zodat het de conclu
sie van de eisers niet beantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat het tweede on

derdeel van het middel niet tot rui-
mere cassatie kan leiden; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het beslist 
over de staat waarin de hoevegebou
wen door de eisers ter beschikking 
van de verweerders moeten worden 
gesteld; 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 de ei
sers in de helft van de kosten en, 
wat de overige kosten betreft, laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven, zitting 
houdende in hoger beroep. 

11 aprill986 - 1" kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Houtekier. 

Nr. 491 

1' KAMER - 11 april 1986 

1° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE
MINGSCONTRACT - OPRICHTING VAN EEN 
GEBOUW - CONSTRUCTIEFOUTEN DIE DE 
STEVIGHEID VAN HET GEBOUW OF VAN EEN 
AANZIENLIJK DEEL ERVAN IN GEVAAR BREN
GEN - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE ARCHITECT EN DE AANNEMER- BE
GRIP. 

2° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE
MINGSCONTRACT - OPRICHTING VAN EEN 
GEBOUW - CONSTRUCTIEFOUTEN DIE DE 
STEVIGHEID VAN HET GEBOUW OF VAN EEN 
AANZIENLIJK DEEL ERVAN IN GEVAAR BREN-

GEN - B.W., ARTT. 1792 EN 2270 - WETSBEPA
LINGEN TOEPASSELIJK OP DE ONDERAANNE
MER T.O.V. DE HOOFDAANNEMER. 

1" De tienjarige aansprakelijkheid van 
de architect en de aannemer t.o. v. de 
opdrachtgever wegens constructiefou
ten die de stevigheid van het gebouw 
of van een aanzienlijk deel ervan in 
gevaar brengen, bestaat ongeacht of 
het werk al dan niet is opgeleverd en 
of de gebreken zichtbaar dan wei ver
borgen zijn (1). (Artt. 1792 en 2270 
B.W.) 

2" Wanneer een gebouw geheel of ge
deeltelijk tenietgaat wegens een ge
brek in de bouw, te wijten aan de on
deraannemer, is deze gedurende tien 
jaar aansprakelijk t.o. v. de hoofdaan
nemer (2). (Artt. 1792 en 2270 B.W.) 

{• J. OOSTERLINCK & ZONEN • P.V.B.A. T. • ACRO
POLE » P.V.B.A., « HOUTINDUSTRIE DECOENE & 

CIE > N.V. IN VEREFFENING) 

ARREST 

(A.R. nr. 4903) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1982 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 18 okt. 1973 (A.C., 1974, 202) en de 
noot, getekend W.G.; DALCQ, « Traite de !a res
ponsabilite civile » in Les Novelles, Dr. civil, 
dee! V, vol. 1, druk 1967, nrs. 801 tot 805; DEL
VAUX, Traite general des batisseurs, druk 1968, 
nr. 427. 

(2) COLIN en CAPITANT, Cours elementaire de 
droit civil fran{Jais, dee! II, druk 1953, nr. 1105; 
LEPAFFE, « Les contracts d'entreprise du bati
ment (1940-1955) », in Journ. Trib., 1956, 369 
tot 373, nr. 42; FLAMME en LEPAFFE, Le contrat 
d'entreprise, druk 1966, nrs. 635 en 636, en 
Rep. prat. dr. beige, compl. II, druk 1966, 
trefw. Devis et marches, nrs. 635 en 636; DA
VID, « La responsabilite decennale des archi
tectes et entrepreneurs dans les jurispruden
ces fran9aise et beige •, nr. 11, in Melanges 
Voirin, druk 1967; DELVAUX, Traite juridique 
des batisseurs, dee! II, druk 1968, nr. 625, 5°; 
BRICMONT, La responsabilite des architecte et 
entrepreneur, druk 1971, nrs. 87 tot 93; HANNE
QUART, Le droit de la construction, druk 1974, 
nr. 154; DE PAGE, dee! IV, druk 1972, nr. 899; 
FLAMME M. en PH., Le droit des constructeurs, 
druk 1984, nr. 252, en de noot 513 op biz. 230. 
Contra: MAZEAUD, Le!;!ons de droit civil, t. III, 
druk 1960, nr. 1366; PLANIOL et RIPERT, 
« Traite prat. de dr. civ. fran{Jais "• dee! XI, 
druk 1954, nr. 952; DALCQ, « Traite de la res
ponsabilite civile », in Les Novelles, Dr. civil, 
dee! V, vol. 1, druk 1967, nrs. 822 en 823. 
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Overwegende dat het arrest, recht 
doende op de door de provincie 
West-Vlaanderen tegen haar hoofd
aannemer, de P.V.B.A. Acropole, in
gestelde vordering, deze laatste ver
oordeelt « tot herstelling van de 
gebreken aan de beglazing van de 
wand van het overdekte zwembad »; 
dat het, recht doende op de door de 
P.V.B.A. Acropole tegen haar onder
aannemers, de P.V.B.A. J. Doster
linck en Zonen en de N.V. Houtin
dustrie Decoene en Cie, ingestelde 
vordering tot tussenkomst en vrij
waring, beslist dat deze laatste in 
solidum gehouden zijn haar voor die 
veroordeling te vrijwaren; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de P.V.B.A. Acropole : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
vvet, 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1150, 
1319, 1320, 1322, 1641, 1642, 1792 en 2270 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de door eerste ver
vveerder « Acropole » ingestelde vorde
ring tot tussenkomst en vrijvvaring tegen 
eiseres in verband met het herstel van 
de beglazing van de vvand van het over
dekte zvvembad te Kortrijk gegrond ver
klaart en verstaat dat eiseres en tvveede 
vervveerster « Decoene " in solidum ge
houden zijn ten opzichte van « Acropo
le », op de volgende gronden : « Het ge
ding houdt verband met de schade die 
vastgesteld vverd aan het zvvembad van 
de provincie West-Vlaanderen te Kort
rijk, vvaarvan de ruvvbouvv vverd toever
trouvvd aan de P.V.B.A. Acropole, die zelf 
beroep gedaan heeft, enerzijds, op De
coene, anderzijds, op de P.V.B.A. Coster
linck. Het is gebleken dat een groot aan
tal ruiten van de onderscheiden gevels 
-van het gebouvv gecondenseerd en/of ge
barsten zijn. Nadat reeds een eerste des
kundigenverslag vverd opgemaakt inge
volge een beslissing in kort geding, vverd 
ingenieur Hervvig Declercq door de eer
ste rechter belast met een deskundigen
onderzoek. Na een beschrijving te heb
ben gegeven van de gevels en van de 
beschadigde ruiten komt hij tot volgend 
besluit : " alle ruiten vvaaraan schade 
vastgesteld wordt, vverden in slechte om
standigheden geplaatst (blz. 19); het glas 
vverd ongetvvijfeld op een slechte manier 
met veel te weinig speling aangebracht, 
vvaardoor beschadiging praktisch onver-

mijdelijk is (blz. 22) - ofvvel is er te vvei
nig speling tussen glas en raam, ofvvel 
zijn de bevestigingsplaatjes van de alu
dvvarsliggers niet ingekapt, zodat er min
stens plaatselijk een te geringe speling 
ontstaat (blz. 26) -; de te geringe spe
ling is enerzijds ongetvvijfeld toe te 
schrijven aan een slordige en onjuiste 
uitvoering van de raamopeningen door 
de firma Decoene, tervvijl anderzijds de 
firma Oosterlinck het glas toch aange
bracht heeft, ook al moet het voor haar 
bij de plaatsing duidelijk zijn dat de spe
ling onvoldoende vvas " (blz. 30). De 
P.V.B.A. Oosterlinck noch de N.V. Decoe
ne betvvisten op ernstige vvijze die beslui
ten; vvel houden zij voor niet verantvvoor
delijk te zijn voor de vastgestelde schade 
( ... ). Voor het hier behandelde schadege
val geldt de tienjarige aansprakelijkheid, 
omdat het vastgestelde gebrek in de be
glazing, de stevigheid van het gebouvv, 
minstens van een zeer belangrijk onder
dee! ervan, namelijk de vvanden rond het 
eigenlijk zvvembad, in het gedrang 
brengt. De deskundige heeft vastgesteld 
dat een aantal ruiten gebarsten zijn, met 
het gevolg dat uiteindelijk de veiligheid 
van de gebruikers van het zvvembad -
een der doeleinden van de tienjarige 
aansprakelijkheid - in het gedrang kan 
komen (cfr. trouvvens de conclusie van 
de P.V.B.A. Oosterlinck van 21 septem
ber 1981 vvaarin vastgesteld vvordt dat 
brokstukken langs de binnenkant tegen
gehouden vvorden door plexiglas). ( ... ) 
Het principe van artikel 1792 van het 
Burgerlijk Wetboek is ook toepasselijk 
op de verhouding tussen de P.V.B.A. 
Acropole en de P.V.B.A. Oosterlinck. Dit 
principe is van openbare orde. Derhalve 
kan de P.V.B.A. Oosterlinck het voorbe
houd, dat zij met betrekking tot de plaat
sing van de ruiten na de vverfvergaderin
gen van 27 september 1963 en 3 oktober 
1963 heeft gemaakt, niet inroepen tegen 
de P.V.B.A. Acropole. Door het verslag 
van ingenieur Declercq staat vast dat er 
een fout vverd begaan bij de plaatsing 
van het glas (cfr. blz. 22: "Aangezien de 
normale speling die voor het plaatsen 
van dergelijke ramen noodzakelijk is 
minstens een drietal millimeter be
draagt, komen vvij tot het besluit dat het 
glas ongetvvijfeld op een slechte manier 
met veel te vveinig speling aangebracht 
vverd, vvaardoor beschadiging praktisch 
onvermijdelijk is "). De deskundige stel
de ook vast : " dat,zelfs na de aanpassing 
van de door ingenieur Simoens aange
duide gebreken,de resultaten nog niet 
bevredigend zijn, aangezien er nog 
steeds bevestigingsstukken van de alu-
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profielen uitsteken en de raamopeningen 
soms niet rechthoekig zijn" (biz. 30}. De 
fout van de P.V.B.A. Oosterlinck kan der
halve niet betwist worden. Zij is op basis 
van artikel 1792 van het Burgerlijk Wet
hoek tot vrijwaring van de P.V.B.A. 
Acropole gehouden. ( ... ) Daar de schade 
haar oorzaak vindt in de samenlopende 
fouten van de N.V. Decoene en de 
P.V.B.A. Oosterlinck, en dat zonder de 
fout van ieder van hen de schade niet 
kon veroorzaakt zijn, zijn beide vennoot
schappen in solidum gehouden ten op
zichte van Acropole. Om een veroorde
ling in solidum uit te spreken is niet 
vereist dat de diverse fouten de scherr
ding uitmaken van een verplichting die 
uit eenzelfde contractuele verbintenis is 
ontstaan », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, de bepalingen val

gens welke architect en aannemer gedu
rende tien jaren aansprakelijk zijn in
dien het gebouw geheel of ten dele 
tenietgaat wegens een gebrek in de 
bouw, zelfs door ongeschiktheid van de 
grond, of met betrekking tot de grote 
werken die zij hebben uitgevoerd of ge
leid, slechts toepasselijk zijn op verbor
gen gebreken, en niet op zichtbare ge
breken of gebreken die de meester van 
het werk. kent of moet kennen; dienten
gevolge eiseres ten onrechte wegens de 
gebreken van de beglazing der wanden 
veroordeeld werd, daar het ter zake niet 
om een verborgen gebrek gaat (scherr
ding van de artikelen 1792 en 2270 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, de bepalingen val
gens welke architect en aannemer gedu
rende tien jaren aansprakelijk zijn in
dien het gebouw geheel of ten dele 
tenietgaat wegens een gebrek in de 
bouw, zelfs door ongeschiktheid van de 
grond, of met betrekking tot de grote 
werken die zij hebben uitgevoerd of ge
leid, niet toepasselijk zijn op eiseres die 
ter zake slechts als onderaannemer ge
contracteerd heeft met de hoofdaanne
mer Acropole; immers de strenge bepa
lingen inzake tienjarige verantwoorde
lijkheid van architecten en aannemers 
tot doel hebben de eigenaars te bescher
men, en niet de aannemers zelf, zodat ei
seres, als onderaannemer, ten onrechte 
op die grond tot vrijwaring van de hoofd
aannemer veroordeeld wordt (schending 
van de artikelen 1792 en 2270 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, ... 

zesde onderdeel, 
zevende onderdeel, .. . 
achtste onderdeel, .. . 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de architect en 

de aannemer overeenkomstig de ar
tikelen 1792 en 2270 van het Burger
lijk Wetboek gedurende tien jaren 
jegens de opdrachtgever aansprake
lijk zijn wegens constructiefouten 
die de stevigheid van het gebouw of 
van een aanzienlijk deel ervan in 
gevaar brengen, ongeacht of het 
werk al dan niet aanvaard is en of 
de gebreken zichtbaar dan wei ver
borgen zijn; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1792 van 

het Burgerlijk Wetboek in algemene 
termen « de aannemer » gedurende 
tien jaren aansprakelijk stelt, zon
der die aansprakelijkheid afhanke
lijk te stellen van de voorwaarde dat 
de aannemer heeft gecontracteerd 
met iemand die niet als hoofdaanne
mer optreedt; 

Overwegende dat de tienjarige 
aansprakelijkheid van architecten 
en aannemers een dubbele bescher
ming nastreeft : die van de opdracht
gever van het werk en die van de 
openbare veiligheid welke stevige 
gebouwen vergt; 

Overwegende dat die bescherming 
van de opdrachtgever van het werk 
ook ten aanzien van een hoofdaan
nemer verantwoord is, nu deze on
deraanneming veelal toevertrouwt 
aan specialisten in bepaalde technie
ken waarmee hij zelf minder ver
trouwd is, terwijl de bescherming 
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van de openbare veiligheid vergt dat 
ook de onderaannemer aansprake
lijk is ingeval een gebouw geheel of 
gedeeltelijk tenietgaat ten gevolge 
van een gebrek van de bouw dat 
aan de onderaannemer te wijten is; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

W at het zevende onderdeel be
treft: 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het zesde en het achtste on
derdeel betreft : 

Dat de onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de N.V. Houtindustrie 
Decoene en Cie : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door verweer
ster opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
eiseres tegen haar geen geding heeft en 
het arrest geen veroordeling ten laste 
van eiseres ten gunste van verweerster 
uitspreekt : 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

11 april1986 - 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 492 

1' KAMER - 11 april 1986 

OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING 
WANPRESTATIE- NIET DOOR OPZET VAN DE 
SCHULDENAAR VEROORZAAKT - SCHADE
VERGOEDING - B.W., ARTT. 1149 en 1150 -
SCHADE DIE WAS VOORZIEN OF KON WORDEN 
VOORZIEN TEN TIJDE VAN HET AANGAAN 
VAN HET CONTRACT- BEGRIP. 

Zo al op grand van art. 1150 B. W. de 
schuldenaar die zonder opzet in gebre
ke is gebleven een door hem aangega
ne verbintenis uit te voeren, slechts 
gehouden is tot vergoeding van de 
schade die was voorzien of kon wor
den voorzien ten tijde van het aangaan 
van het contract, tach betreft die voor
zienbaarheid slechts de oorzaak van 
de schade en niet de omvang ervan (1). 

(« KIMMENADE BELGIUM » N.V. T. « DI GIORGIO 
INTERNATIONAL » BESLOTEN VENNOOTSCHAP 

NAAR NEDERLANDS RECHT) 

ARREST 

Overwegende dat eiseres voor de 
feitenrechter geen geding heeft ge
voerd tegen verweerster en dat het 
arrest geen veroordeling van eiseres (A.R. nr. 4908) 
ten gunste van verweerster uit- HET HOF; _ Gelet op het best:re-
spreekt; den arrest, op 30 oktober 1984 door 

Dat het middel van niet-ontvanke- 1------------~--
lijkheid moet worden aangenomen; 

Overwegende dat de voorziening 
dan ook slechts geldt als oproeping 
tot bindendverklaring van het ar
rest; 

Overwegende evenwel dat de ver
werping van de door eiseres tegen 
de P.V.B.A. Acropole ingestelde 
voorziening elk belang ontneemt 
aan deze oproeping tot bindendver
klaring; 

· (1) Zie Cass., 23 feb. 1928 (Bull. en 
Pas., 1928, I, 85) en 5 jan. 1962 (ibid., 1962, I, 
531); LIMPENS en VAN DAMME, « Examen de 
jurisprudence (1956 a 1959) - Les obliga
tions », in Rev. crit. jurispr. beige, 1961, biz. 57 
tot 120, nr. 19; DE PAGE, dee! III, druk 1967, 
nr. 112; DEKKERS, Handboek Burgerlijk Recht, 
dee! II, druk 1971, nr. 350; VAN 0MMESLAGHE, 
" Examen de jurisprudence (1968 a 1973) -
Les obligations », in Rev. crit. jurispr. beige, 
1975, biz. 423 en vlg., nr. 57, en « La sanction 
de !'inexecution des obligations contractuel
les », in Tijdschr. voor Privaatrecht, 1984, blz. 
197 tot 232, nr 53. 
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het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1149 en 1150 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben vastgesteld dat eiseres zich aan een 
contractuele fout schuldig heeft gemaakt, 
erin bestaande te hebben nagelaten de 
naar het oordeel van het hof van beroep 
vereiste voorzorgsmaatregelen te treffen, 
ten einde te vermijden dat leislagschil
fers, quartz- en silexkorrels in de met de 
filterinstallatie in verbinding staande 
ontluchtingspijp konden terechtkomen, 
beslist dat zij tot vergoeding is gehouden 
zowel van de herstellingskosten van de 
filterinstallatie, als van de bedrijfsscha
de, voortvloeiend uit vernietiging van 
een deel van de produktie, en dit op 
grond: « dat zonder de door (eiseres) be
gane contractuele tekortkoming de scha
de waarvoor vergoeding gevorderd 
wordt, niet zou ontstaan zijn; dat uit ho
gervermelde beschouwingen blijkt dat de 
kwestieuze schade voor (eiseres) voor
zienbaar was; dat het al dan niet voor
zienbaar karakter van de schade betrek
king heeft op het ontstaan ervan en niet 
op de omvang; dat de door (verweerster) 
gevorderde bedragen van 418.754 frank 
hoofdens herstellingskosten aan de fil
terinstallatie en van 878.847 frank hoof
dens bedrijfsschade door vernietiging 
van een deel van de produktie, zijnde 
vruchtensappen, hetzij in totaal 1.297.601 
frank, blijken uit het deskundigenonder
zoek en het onmiddellijk en rechtstreeks 
gevolg zijn van de door (eiseres) begane 
tekortkoming •, 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 
1149 en 1150 van het Burgerlijk Wet
hoek, de bij een contractuele wanpresta
tie aan de schuldeiser verschuldigde 
schadevergoeding in het algemeen be
staat in het verlies dat hij heeft geleden 
en in de winst die hij heeft moeten der
ven, tenzij, wanneer het niet uitvoeren 
van de verbintenis niet door het opzet 
van de schuldenaar is veroorzaakt, de 
berokkende schade ten tijde van het 
aangaan van het contract niet was voor
zien of kon worden voorzien; zodat het 
hof van beroep, door te beslissen dat het 
al dan niet voorzienbaar karakter van de 
schade enkel op het bestaan ervan, en 
niet op haar omvang betrekking heeft en 
aldus het middel te verwerpen waardoor 
eiseres bij conclusie deed gelden dat zij 
de schade die werd veroorzaakt, niet 
voorzag noch kon voorzien, de artikelen 

1149 en 1150 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, waarvan de bewoordingen alge
meen zijn en niet toestaan een onder
scheid te maken tussen de voorspelbaar
heid van het bestaan en van de omvang 
van de schade, te meer daar de voorspel
baarheid van het bestaan van schade be
trekking heeft op de beoordeling van het 
al dan niet bestaan van een - contrac
tuele - fout en derhalve geen invloed 
kan uitoefenen op de door artikel 1150 
van het Burgerlijk Wetboek beoogde be
perking van de verplichting tot schade
vergoeding : 

Overwegende dat het middel ge
richt is tegen de beslissing « dat het 
al dan niet voorzienbaar karakter 
van de schade betrekking heeft op 
het ontstaan ervan en niet op de 
omvang »; 

Overwegende dat die beslissing in 
overeenstemming is met de artike
len 1149 en 1150 van het Burgerlijk 
Wetboek; dat immers, opdat de 
schuldenaar wegens wanprestatie 
kan worden veroordeeld tot vergoe
ding van de schade die was voorzien 
of die men heeft kunnen voorzien 
ten tijde van het aangaan van het 
contract, niet vereist is dat reeds de 
omvang van de schade was voorzien 
of kon worden voorzien; 

Dat ten deze het criterium van de 
voorzienbaarheid niet gehanteerd 
wordt om over het bestaan van de 
wanprestatie of van de contractuele 
fout te oordelen, en het slechts aan
gewend wordt om de vergoedbare 
schade te bepalen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Dat de twee onderdelen van het 
middel feitelijke grondslag missen; 

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

11 april 1986 - lc kamer - Voorzitter 
en versla.ggever : de h. Caenepeel, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con-
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clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Nelissen Grade. 

Nr. 493 

1' KAMER - 11 april 1986 

1° SCHULDVERGELIJKING - WETTE
LIJKE SCHULDVERGELIJKING - B.W., ART. 
1291 - VEREISTE DAT DE TWEE SCHULDEN 
VASTSTAANDE ZIJN- BEGRIP. 

2° SCHULDVERGELIJKING - WETTE
LIJKE SCHULDVERGELIJKING - B.W., ART. 
1291 - FAILLISSEMENT - WETTELIJKE 
SCHULDVERGELIJK!NG TUSSEN EEN SCHULD 
VAN DE GEFAILLEERDE JEGENS EEN 
SCHULDEISER EN EEN SCHULD VAN DEZE JE
GENS DE GEFAILLEERDE- VOORWAARDE. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -
WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING - B.W., 
ART. 1291 - WETTELIJKE SCHULDVERGELIJ
KING TUSSEN EEN SCHULD VAN DE GEFAIL
LEERDE JEGENS EEN SCHULDEISER EN EEN 
SCHULD VAN DEZE JEGENS DE GEFAILLEER
DE- VOORWAARDE. 

SCHULD VAN DE GEFAILLEERDE NOG TE BE
PALEN OP RET TIJDSTIP VAN DE FAILLIET
VERKLARING DOOR EEN DESKUNDIGENON
DERZOEK - GEVOLG. 

1" Voor de wettelijke schuldvergelijking 
is onder meer vereist dat de twee 
schulden vaststaande zijn, wat inhoudt 
dat ieder van die schulden ellen is, al
thans gemakkelijk en prompt ellen 
kan worden gemaakt (1). (Art. 1291 
B.W.) 

2° en 3° De voorwaarden voor wettelijke 
schuldvergelijking tussen een schuld 
van de gelailleerde jegens een schuld
eiser en een schuld lran deze jegens de 
gelailleerde zijn slechts aanwezig als 
beide schulden v66r de laillietverkla
ring vaststaande waren (Impliciet.) (2). 
(Artt. 444, 445, 561 Faillissementswet; 
art. 1298 B.W.) 

4° en 5° Niet wettelijk verantwoord is de 
beslissing die, na te hebben vastge
steld dat op het tijdstip van de lailliet
verklaring een schuld van een schuld
eiser jegens de gelailleerde vaststaan
de was doch de schuld van de gelail
leerde jegens die schuldeiser nog dien
de bepaald te worden door een deskun
digenonderzoek, aanneemt dat aile 
voorwaarden vooz· de toepassing van 
de wettelijke schuldvergelijking tussen 
die schulden waren vervuld v66r het 
tijdstip van de faillieiverklaring (3). 
(Art. 1291 B.W.) 

(MRS. ARTS EN BOSTOEN, Q.Q. T. « BOUWMAAT-

40 SCHULDVERGELIJKING - WETTE- SCHAPPIJ DE NIEUWE STAD » N.V.) 

LIJKE SCHULDVERGELIJKING - B.W., ART. 
1291 - FAILLISSEMENT - WETTELIJKE 
SCHULDVERGELIJKING TUSSEN EEN SCHULD 
VAN DE GEFAILLEERDE JEGENS EEN 
SCHULDEISER EN EEN SCHULD VAN DEZE JE-
GENS DE GEFAILLEERDE - SCHULD VAN DE 
SCHULDEISER JEGENS DE GEFAILLEERDE 
VASTSTAANDE - SCHULD VAN DE GEFAIL
LEERDE NOG TE BEPALEN OP HET TIJDSTIP 
VAN DE FAILLIETVERKLARING DOOR EEN 
DESKUNDIGENONDERZOEK - GEVOLG. 

5° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -
B.W., ART. 1291 - WETTELIJKE SCHULDVER

GEL!JKING TUSSEN EEN SCHULD VAN DE GE
FAILLEERDE JEGENS EEN SCHULDEISER EN 
EEN SCHULD VAN DEZE JEGENS DE GEFAIL
LEERDE- SCHULD VAN DE SCHULDEISER JE
GENS DE GEFAILLEERDE VASTSTAANDE -

ARREST 

(A.R. nr. 4943) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1985 door 

(1) (2) en (3) Zie DE PAGE, dee! III, druk 
1967, nrs. 636 tot 644; DEKKERS, Handboek Bur
gerlijk Recht, dee! II, druk 1971, nrs. 590, 595 
en 600; DE WILDE, « Overzicht van rechtspraak 
(1969-1974) - Faillissement •, in Tijdschr. voor 
Privaatrecht, 1974, blz. 787 en vlg., nr. 21; FRE:
DERICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, 
dee! IV, druk 1981, nr. 2163; CWQUET, « Les 
concordats et Ia faillite », in Les Novelles, Dr. 
comm., dee! IV, druk 1985, nrs. 1746-1747. Zie 
ook Cass., 12 mei 1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 
1050); 15 sept. 1983, A.R. nr. 6870 
(A.C., 1983-84, nr. 29) en cone!. van advocaat
generaal Liekendael, in Bull. en Pas., 1984, 
nr 29 
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het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1291, 1298, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
445 van het derde baek van het Wetboek 
van Kaaphandel en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben enerzijds dat de schuld van ver
weerster tegenover Van Munster reeds 
v66r het faillissement van Van Munster 
vaststaand, effen en eisbaar was en an
derzijds dat, ap grand van het deskundi
genverslag van architect Bassaerts na 
het faillissement (29 en 30 september 
1981), is komen vast te staan dat Van 
Munster 1.167.822 frank verschuldigd 
was aan verweerster, beslist dat alle 
vaarwaarden vervuld waren vaar het tae
passen van wettelijke schuldvergelijking, 
zulks op grand dat de vordering van ver
weerster op het agenblik van het faillis
sement 891.938 frank beliep, zaals uit de 
aangifte blijkt en dat niet in ernst kan 
betwist worden dat allerminst dit gedeel
te van de schuldvordering vaststaand, ef
fen en eisbaar was, daar een eenvoudige 
expertise volstond om aan te tonen dat 
de schuldvordering van de Nieuwe Stad 
in werkelijkheid nag hoger lag, 

terwijl, eerste onderdeel, de overwe
ging dat uit de expertise gebleken is dat 
de schuldvordering van verweerster ha
ger lag dan het in de aangifte van 
schuldvordering vermeld provisioneel be
drag, onverenigbaar is met de bewoor
dingen van de aangifte van schuldvorde
ring die de schuldvordering pravisioneel 
vermeldt als belopende 1.216.898 frank, 
zodat de bewij skracht van de aangifte 
van schuldvordering wordt miskend en 
die overweging tevens onverenigbaar is 
met de vaststelling van de schuldvorde
ring na kennisneming van het deskundi
genverslag op 1.167.822 frank, wat de 
motivering van het arrest met tegenstrij
digheid aantast (schending van de arti
kelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, een vordering waar
van het bedrag pas op grand van een 
deskundigenverslag na het faillissement 
bekend is geworden, niet kan worden be
schouwd reeds v66r het faillissement ef
fen te zijn (schending van de artikelen 
1291, 1298 van het Burgerlijk Wetboek 

en 445 van het derde boek van het Wet
hoek van Koophandel) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 1291 van het Burgerlijk Wet
hoek, voor de wettelijke schuldver
gelijking onder meer vereist is dat 
de twee schulden vaststaande zijn; 
dat een schuld moet worden geacht 
van meet af aan vast te staan, als ze 
gemakkelijk en prompt effen kan 
worden gemaakt; 

Overwegende dat de vaststellin
gen van het arrest tegenspreken dat 
de schuld van de gefailleerde Van 
Munster vaststaande is; dat immers, 
blijkens het arrest, op het tijdstip 
van de faillietverklaring eerst nog 
moest worden overgegaan tot een 
expertise betreffende drie « wer
ven » door een daartoe als deskundi
ge benoemde architect; 

Dat het arrest derhalve, door te 
beslissen dat alle voorwaarden voor 
het toepassen van wettelijke schuld
vergelijking vervuld waren v66r het 
tijdstip van de faillietverklaring, ar
tikel 1291 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is tot het onderzoek van het 
eerste onderdeel dat niet tot ruime
re cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
daarin het hoger beroep van ver
weerster toelaatbaar wordt ver
klaard; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

11 april 1986 - 1• kamer - Voorzitter 
en versla.ggev-er : de h. Caenepeel, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-ge
neraal - Advocaat· mr. van Heeke. 
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Nr. 494 

3• KAMER - 14 april 1986 

LOON (BESCHERMING, GELIJKHEID) 
- BESCHERMING - VOORDELEN IN NATURA 
- SCHATTING EN KENNISGEVING AAN DE 
WERKNEMER. 

De waarde van de voordelen in natura 
mag niet als loon worden aangere
kend, wanneer het gedeelte van het 
loon dat in natura wordt betaald, niet 
vooraf schrif'telijk is geschat en ter 
kennis van de werknemer is gebracht. 
(Art. 6, § 1, tweede lid, Wet Bescher
ming Loon.) 

(OMNI-CHEMIE N.V. T. CLAERHOUT) 

ARREST 

(A.R. nr. 5104) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1985 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het algemeen rechtsbeginsel 
dat de partijen de grenzen van het bur
gerlijk geschil bepalen, van artikel 1138, 
2", van het Gerechtelijk Wetboek dat dit 
beginsel bekrachtigt, van het algemeen 
rechtsbeginsel van de noodzakelijke eer
biediging van het recht van verdediging, 
en van artikel 6, § 1, van de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, 

doordat het arrest, na te hebben be
slist dat verweerder bij eiseres was te
werkgesteld als bediende en in die hoe
danigheid aanspraak kon maken op een 
loon vastgesteld volgens het barema op
gesteld door de Algemene Pharmaceu
tische Bond voor apotheker-provisor, bij 
het onderzoek naar de gegrondheid van 
de door verweerder uit dien hoofde ge
vorderde bedragen, beslist « dat de voor
delen in natura niet in rekening (mogen) 
gebracht worden, daar deze niet vooraf 
werden geschat en ter kennis gebracht 
van de werknemer », 

terwijl, . 

derde onderdeel, artikel 6, § 1, van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers, 

luidens hetwelk « een gedeelte van het 
loon in natura mag worden uitbetaald 
wanneer deze wijze van betaling gebrui
kelijk of wenselijk is wegens de aard 
van de betrokken bedrijfstak of het be
trokken beroep » en « dit gedeelte schrif
telijk geschat en ter kennis gebracht 
moet worden van de werknemer bij zijn 
indienstneming », niet inhoudt dat - bij 
gebreke van voorafgaande schatting en 
kennisgeving - geen rekening mag wor
den gehouden met de werkelijke waarde 
van de toegekende voordelen in natura 
(uiteraard onder eerbiediging van de 
grenzen bepaald in voormeld artikel 6, 
§ 1, derde, vierde en vijfde lid), namelijk 
om te bepalen of aan de betrokken werk
nemer het bij barema bepaalde loon is 
betaald en of hij desgevallend recht 
heeft op bijpassingen; het arrest derhal
ve, door te beslissen dat, wegens het ge
brek aan voorafgaande schatting en ken
nisgeving, met de toegekende voordelen 
in natura helemaal geen rekening mocht 
worden gehouden, artikel 6 van de wet 
van 12 april 1965 schendt : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, ingevolge arti

kel 6, § 1, van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, de 
voorafgaande schriftelijke schatting 
van het gedeelte van het loon dat in 
natura zal worden uitbetaald en de 
voorafgaande kennisgeving ervan 
aan de werknemer, twee van de 
voorwaarden zijn opdat de waarde 
van de voordelen in natura, bepaald 
overeenkomstig het voorschrift van 
artikel 6, als loon mag worden toe

·gerekend; 
Dat het onderdeel faalt naar 

recht; 

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

14 april 1986 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten mrs. De 
Gryse en B'litzler 
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Nr. 495 

3' KAMER - 14 april 1986 

DIENSTPLICHT - UITSTEL OF VRIJLATING 
OP MORELE GROND - INGESCHREVENE ON
MISBAAR VOOR EEN BEDRIJF - BEGRIP. 

Niet onmisbaar voor een landbouw-, nij- . 
verheids- of handelsbedrijf dat hij voor 
eigen rekening dan wel voor die van 
zijn ouders drijft, is de ingeschrevene 
die zijn activiteit uitoefent voor reke
ning van een vennootschap met rechts
persoonlijkheid (1). (Art. 10, § 7, 7°, 
Dienstplichtwet.) 

(JORGE) 

ARREST 

(A.R. nr. M 593 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 februari 1986 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 10, § 1, 7°, van de 
Dienstplichtwet, 

doordat de Hoge Militieraad eisers 
aanvraag om uitstel verwerpt op grond 
dat uit de bijgebrachte stukken blijkt dat 
eiser zijn activiteit uitoefent voor reke
ning van de P.V.B.A. Jorge-Artisan; deze 
handelsvennootschap een rechtspersoon- . 
lijkheid heeft onderscheiden van die van 
zijn ouders of van hem zelf; derhalve 
niet kan gesteld worden dat hij onmis
baar is voor een bedrijf dat hij voor ei
gen rekening of voor die van zijn ouders 
drijft, 

terwijl die zienswijze te algemeen is 
en bijgevolg niet van toepassing op aile 
gevallen waarin de dienstplichtige of zijn 
ouders werkzaam zijn of belangen heb
ben in een vennootschap; ter zake de be
trokkenheid van eiser in de genoemde 
P.V.B.A. zo belangrijk is dat zijn afwe
zigheid een zeer nadelige invloed zou 
hebben op de normale activiteit ervan; 
het om een klein bedrijf gaat dat bilj art
stokken en pijlen vervaardigt, waarin ei
ser sedert zijn veertiende jaar bedrij-

opbrengsten ervan niet toereikend zijn 
om er een volwaardige gast op na te 
houden en bovendien nog voldoende over 
te houden om de ouders van eiser een 
bestaanswaardig inkomen te verzekeren; 
momenteel van de arbeid van eiser af
hankelijk zijn niet aileen zijn ouders, 
maar ook nog een erkend kind en zijn 
moeder: 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad, nu hij zonder desaangaande te 
worden aangevochten, vaststelt dat 
eiser zijn activiteit uitoefent voor re
kening van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid, artikel 10, § 1, 7°, van de 
Dienstplichtwet niet schendt door op 
grond van die vaststelling te beslis
sen dat eiser het bedrijf niet voor ei
gen rekening of voor die van zijn 
ouders drijft en om die reden het 
gevraagde uitstel te ontzeggen; 

Overwegende dat, in zoverre het 
verzoek strekt tot het verlenen van 
uitstel, het niet ontvankelijk is, nu 
het Hof niet bevoegd is om zodanige 
vraag te onderzoeken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

14 april 1986 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 496 

3' KAMER - 14 april 1986 

vig is en in die zin onmisbaar dat de 
-----------------1 DIENSTPLICHT - UITSTEL OF VRIJLATING 

OP MORELE GROND - HOGER ONDERWIJS -
TIJDSTIP WAAROP DE VOORWAARDEN MOE
TEN VERVULD ZIJN 

(1) Cass., 11 april 1983, A.R. nr M 496 N 
(A.C., 1982-83, nr 430). 
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De vereisten gesteld bij art. 10, § 2, 1", 
Dienstplichtwet, om uitstel van dienst 
te verkrijgen wegens het volgen van 
hager onderwijs, moeten vervuld zijn 
v66r het verstrijken van de reglemen
taire termijn die voor de indiening van 
de aanvraag is bepaald (1). (Art. 20, 
§ 5, Dienstplichtwet.) 

(GERARD) 

ARREST 

(A.R. nr. M 594 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 februari 1986 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 10, § 2, 1", van de 
Dienstplichtwet, 

doordat de beslissing eisers verzoek 
om uitstel ter wille van hogere studie af
wijst, op grond dat enkel de studietoe
stand van de maand januari 1985 in aan
merking kan komen en dat eiser in die 
maand aan de vereisten niet voldeed 
daar hij toen secundair onderwijs 
volgde, 

terwijl, eensdeels, deze beslissing in 
tegenstrijd komt met een andere beslis
sing van de Hoge Militieraad, in een 
analoog geval, waartegen de minister 
geen cassatieberoep heeft ingesteld, het 
anderdeels onlogisch zou zijn en niet in 
de lijn van de Dienstplichtwet ligt, ter 
beoordeling van een aanvraag om uitstel 
om studieredenen, die strekt tot het 
overgaan van de lichting 1986 naar de 
lichting 1987, enkel de studietoestand 
van de maand januari 1985 in aanmer
king te nemen en niet het academiejaar 
1985-86: 

Overwegende, eensdeels, dat de 
tegenstrijdigheid van een beslissing 
met een andere beslissing in een 
analoog geval geen cassatiemiddel 
oplevert; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, anderdeels, dat, 
ingevolge artikel 20, § 5, van de 
Dienstplichtwet, behalve in de geval-

(1) Cass., 12 mei 1969 (A. C., 1969, 890); zie 
Cass., 5 maart 1984, A.R. nr M 356 F 
(A.C., 1983-84, nr 376). 

len van de artikelen 11, § 1, en 12, 
§ 2, die te dezen niet ter sprake ko
men, aan de gestelde vereisten voor 
uitstel en vrijlating op morele grond 
moet zijn voldaan v66r het einde 
van de reglementaire termijn die 
voor de indiening van de aanvraag 
is bepaald, in dit geval januari 1985; 

Dat de beslissing, die het door ei
ser gevraagde uitstel weigert op 
grond dat hij binnen de genoemde 
termijn niet aan de wettelijke ver
eisten voldeed, de in het middel ver
melde wetsbepaling niet schendt; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

14 april 1986 - 3" kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 497 

2" KAMER - 15 april 1986 

1° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - ZAAKVOERDER VAN 
EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BE· 
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID IN STAAT VAN 
FAILLISSEMENT - VERVOLGING TEN LASTE 
VAN DIE ZAAKVOERDER WEGENS BEDRIEG
LIJKE BANKBREUK - ART. 577, 1°, KH. EN 
ART. 489 SW - BEDRIEGLIJK OPZET - BE· 
GRIP. 

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - ZAAKVOERDER VAN 
EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BE· 
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID IN STAAT VAN 
FAILLISSEMENT - VERVOLGINGEN TEN LAS
TE VAN DIE ZAAKVOERDER WEGENS BE
DRIEGLIJKE BANKBREUK - ART 577, 2°, 
KI-l. EN ART 489 SW - BEWIJS - BEW!JSLAST 
- BEGRIP 
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3° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST 
- BEGRIP. 

lo Het bij de wet vereiste bedrieglijk op
zet ter zake van de bedrieglijke bank
breuk bedoeld in de artt. 577, 1°, Kh. en 
489 Sw. wordt door de rechters vastge
steld wanneer zij oordelen dat de zaak
voerder van een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, door
dat hij nagelaten heeft voo1· de ven
nootschap bestemde ontvangsten in 
haar boekhouding in te schrijven, het 
opzet heeft gehad de mogelijkheid te 
scheppen om deze bedragen aan het 
patrimonium van de rechtspersoon te 
onttrekken, en van die mogelijkheid 
gebmik heeft gemaakt. 

zo en 3° De wettelijke bewijsregeling 
wordt niet miskend door het az-rest dat 
uit het feit dat, eensdeels, de zaakvoer
der van een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkileid nage
laten heeft voor de vennootschap be
stemde ontvangsten in ha.ar boekhou
ding in te schrijven en, anderdeels, de 
beklaagde als aansprakelijk orgaan 
van die vennootschap geen aanneme
lijke uitleg kan verstrekken omtrent 
de aa.n die bedragen gegeven bestem
ming, afleidt dat dit gedeelte van de 
activa we1·d verduisterd of verborgen 
en dat de beklaagde, in zijn hoedan.ig
heid van zaakvoerder van de vennoot
schap, zicl2 schuldig heeft gemaakt 
aa.n de bedrieglijke bankbreuk, be
doeld in de artt. 577, Z', Kh. en 489 8w. 
(1). 

(MOREAU 
T. STRUYVE R. Q.Q., VANNESTE, LECO'Ul'ERE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9874) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Brussel op ver
wijzing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 12 februari 1985 (2); 

(1) Zie Cass., 13 maart 1973 (A.C., 1973, 693). 

(2) Niet gepubliceerd m A.C 

1. Op de voorziening van Jean 
Moreau: 

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

1. waarbij hij vrijgesproken wordt 
van de telastlegging B2 : 

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

2. waarbij hij veroordeeld wordt 
wegens de telastleggingen A.a.2 en 
A.b.6 samen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 577, eerste lid, 1° 
en 2°, van het Wetboek van Koophandel, 
489 van het Strafwetboek, 154 en 189 van 
het Wetboek van Strafvordering, en mis
kenning van het algemeen rechtsbegin
sel betreffende de bewijslast in strafza
ken, 

doordat het hof van beroep eiser schul
dig verklaart aan de hem sub A.a.2 en 
A.b.6 ten laste gelegde feiten, op grond: 
« A. Wat de betichting sub A.a.2 betreft: 
( ... } dat het niet inschrijven van deze ont
vangsten de mogelijkheid schept deze 
bedragen aan het actief van de vennoot
schap te onttrekken; ( ... ) dat het feit dat 
De Laeter desomtrent nooit opmerkin
gen ten overstaan van (eiser) zou gefor
muleerd hebben, ter zake niet dienend 
is » en, door overneming van de conside
ransen van de eerste rechter, dat « het 
opzettelijk niet inschrijven van bepaalde 
ontvangsten de mogelijkheid schept deze 
bedragen te onttrekken aan het onder
pand der schuldeisers, dit wil zeggen aan 
de massa, (zodat) de betwisting over het 
al clan niet " zwart" zijn van deze gelden 
( ... ) volkomen irrelevant is », alsmede: 
« B. W at de betichting sub A.b.6 betreft : 
( ... ) dat (eiser), die eerst voorgehouden 
heeft dat hij geen voorschotten in spe
cien van de burgerlijke partij Vanneste
Lecoutere ontvangen had, nu beweert 
dat het " zwart geld " was en dat hoger 
vermeld bedrag van 960.000 frank door 
hem ten voordele van de vennootschap 
aangewend werd; ( ... ) dat (echter), op 
twee bedragen na, (eiser) niet aantoont 
dat hij kwestieus bedrag voor de ven
nootschap heeft gebruikt; ( ... ) dat (inder
daad) volgende door (eiser) voorgehou
den betalingen en bewerkingen niet 
bewezen zijn; 27.000 frank : uit geen en
kel stuk kan uitgemaakt worden dat er 
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een verlies zou zijn op de kasbons die de 
burgerlijke partij Vanneste-Lecoutere 
aan (eiser) op 28 november 1979 heeft 
overgemaakt; 20.000 frank : dat dit be
drag van hand tot hand aan architect 
Deneve zou gegeven zijn, wordt niet aan
getoond; 30.000 frank: dat dit bedrag aan 
Decoster Leon als voorschot op commis
sieloon betaald werd, is eveneens niet 
bewezen; 73.000 frank : kleine kosten die 
(eiser) aan de vennootschap zou voorge
schoten hebben, worden eveneens niet 
gestaafd door enig stuk zodat dit bedrag 
eveneens niet (kan) aanvaard worden; 
120.000 frank: uit geen enkel document 
blijkt dat (eiser) dit bedrag aan de ven
nootschap zou geleend hebben en achter
af zou teruggenomen hebben; 80.000 
frank: noch uit het door (eiser) voorge
legd document noch uit enig ander be
wijskrachtig stuk blijkt dat Detroyer 
voor rekening van de vennootschap dit 
bedrag zou uitgegeven hebben, zodat er 
geen aanleiding toe bestaat dit bedrag 
als een terugbetaling aan Detroyer aan 
te nemen; 200.000 frank : dat het vast
staat dat (eiser) vergoed werd voor de 
overlating van zijn deelbewijzen aan De 
Laeter en De Sterck met gelden afkom
stig van de burgerlijke partij Vanneste
Lecoutere, daar waar dit diende te ge
schieden met eigen middelen, zodat dit 
bedrag eveneens verduisterd werd ten 
nadele van de vennootschap; ( ... ) dat (ei
ser) enkel bewijst een bedrag van ( ... ) 
250.000 frank ( ... ) en een bedrag van 
95.000 frank ( ... ) of in totaal 345.000 frank 
(te hebben) aangewend ( ... ) voor reke-
ning van de vennootschap; ( ... ) dat (eiser) 
zich schuldig heeft gemaakt aan een ver
duistering van het actief der P.V.B.A. 
Probatt ten belope van 960.000 frank -
345.000 frank = 615.000 frank, gezien hij 
deze gelden van hun normale bestem
ming, te weten het patrimonium van de 
vennootschap, heeft afgewend (en) dat 
deze door de eerste rechter weerhouden 
telastlegging bijgevolg eveneens bewe
zen is gebleven na het onderzoek voor 
het hof », 

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 
489 van het Strafwetboek en 577, eerste 
lid, van het Wetboek van Koophandel ver
eisen dat de dader van bedrieglijke 
bankbreuk zou hebben gehandeld met 
bedrieglijk opzet, met name het opzet 
om zichzelf of een ander een onrechtma
tig voordeel te verschaffen, en bijgevolg 
de loutere omstandigheid dat het « opzet
telijk niet inschrijven » van bepaalde 
ont-vangsten « de mogelijkheid schept de
ze bed!agen te onttrekken aan het on-

derpand der schuldeisers » geenszins vol
staat om daaruit het wettelijk vereiste 
bedrieglijk opzet te kunnen afleiden, zo
dat het hof van beroep, dat zich in het 
arrest en met overneming van de consi
deransen van de eerste rechter, tot deze 
vaststelling heeft beperkt, eiser niet wet
tig schuldig verklaart aan de telastleg
ging A.a.2 (schending van de artikelen 
489 van het Strafwetboek en 577, eerste 
lid, 1°, van het Wetboek van Koophan
del); 

tweede onderdeel, het aan de vervol
gende of de burgerlijke partij staat te be
wijzen dat aile bestanddelen van het aan 
de beklaa.gde ten laste gelegd misdrijf 
aanwezig zijn en, wanneer hij deze om
standigheden heeft aangevoerd waardoor 
dit misdrijf wordt uitgesloten, de bewijs
last wordt omgekeerd door de beslissing 
die de beklaagde veroordeelt op grand ai
leen dat hij deze omstandigheden niet 
bewijst, zodat het hof van beroep, dat, 
na te hebben vastgesteld dat een bedrag 
van 960.000 frank als voorschot aan de 
P.V.B.A. Probatt was gestort, vaststelt 
dai « op twee bedragen na, (eiser) niet 
aantoont dat hij kwestieus bedrag voor 
de vennootschap heeft gebruikt », dat in
derdaad de in het middel weergegeven 
en « door (eiser) voorgehouden betalin
gen en bewerkingen niet bewezen · zijn • 
en dat « (eiser) enkel bewijst ( ... ) in to
taal 345.000 frank (te hebben) aange
wend voor rekening van de vennoot
schap », uit deze vaststellingen aileen 
niet wettig kan afleiden dat eiser zich 
schuldig heeft gemaakt aan een verduis
tering van het actief der P.V.B.A. Probatt 
ten belope van 960.000 frank - 345.000 
frank = 615.000 frank, en dat hij deze 
gelden van hun normale bestemming, te 
weten het patrimonium van de vennoot
schap heeft afgewend (telastlegging 
A.b.6) (schending van de artikelen 489 
van het Strafwetboek, 577, eerste lid, 2°, 
van het Wetboek van Koophandel, 154 en 
189 van het Wetboek van Strafvordering, 
en miskenning van het algemeen rechts
beginsel betreffende de bewijslast in 
strafzaken) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters 

door de in het onderdeel weergege
ven consideransen te kennen geven 
dat eiser, door nate laten de bedoel
de ontvangsten in de boekhouding 
van de vennootschap in te schrijven, 
het opzet had de mogelijkheid te 
scheppen deze bedragen aan het ac-
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tief van de P.V.B.A. Probatt te ont
trekken; dat zij verder ook oordelen 
dat eiser van die mogelijkheid ge
bruik heeft gemaakt; 

Dat zij aldus het bestaan van het 
door de wet vereiste bedrieglijk op
zet vaststellen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de appelrechters 
onder meer vaststellen dat : « gedu
rende de korte periode dat (eiser) 
zaakvoerder was ( ... ) de burgerlijke 
partij ( ... ) 960.000 frank als voor
schot aan de P.V.B.A. stortte, bedrag 
dat ( ... ) door (eiser) niet in de boek
houding ingeschreven werd; dat (ei
ser) die eerst voorgehouden heeft 
dat hij geen voorschotten in specien 
ontvangen heeft ( ... ), nu beweert dat 
het "zwart geld" was ( ... ); dat ( ... ) 
uit geen enkel stuk kan uitgemaakt 
worden dat er een verlies zou zijn 
op de kasbons ( ... ); dat uit geen en
kel stuk blijkt dat (eiser) (120.000 
frank) aan de vennootschap zou ge
leend hebben en achteraf zou terug
genomen hebben; dat het vaststaat 
dat (eiser) vergoed werd voor de 
overlating van zijn deelbewijzen ( ... ) 
met gelden afkomstig van de bur
gerlijke partij ( ... ), daar waar dit 
diende te geschieden met eigen mid
delen, zodat dit bedrag eveneens 
verduisterd werd ten nadele van de 
vennootschap; ( ... ) dat (eiser) zich 
heeft schuldig gemaakt aan een ver
duistering van het actief der 
P.V.B.A. Probatt ten belope van 
960.000 frank - 345.000 frank = 
615.000 frank »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, op grond van de vaststellingen 
dat eiser nagelaten heeft voor de 
vennootschap bestemde voorschot~ 
ten op de door haar uit te voeren 
werken voor een totaal bedrag van 
960.000 frank in de boekhouding in 
te schrijven en hij voor 615.000 
frank daarvan geen aannemelijke 
uitleg kan verstrekken omtrent de , 
daaraan gegeven stemming, wette
lijk oordelen, zonder de bewijslast 
om te keren, dat dit gedeelte van 
het actief werd verduisterd of ver-

borgen en dat eiser, in zijn hoeda
nigheid van zaakvoerder van de 
vennootschap, zich schuldig ge
maakt heeft aan bedrieglijke bank
breuk « gezien hij deze gelden van 
hun normale bestemming, te weten 
het patrimonium van de vennoot
schap, heeft afgewend », en « ont
trokken ( ... ) aan het algemeen pand 
van de schuldeisers van de failliete 
P.V.B.A. Probatt »; 

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; 

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

1. van de burgerlijke partij mr. 
Struyve als curator in het faillisse
ment van de P.V.B.A. Probatt : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

2. van de burgerlijke partijen Van
neste en Lecoutere : 

Overwegende dat het hof van be
roep zich onbevoegd verklaart om 
van die vorderingen kennis te ne
men; 

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

II. Op de voorzieningen van Mar
cel Vanneste en Denise Lecoutere : 

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

doordat het arrest enerzijds verweer
der veroordeelt om (betichting A.a.2) de 
door de eisers voor de bouw van een wa
ning betaalde voorschotten ten bedrage 
van 960.000 frank niet in de boekhouding 
van de vennootschap Probatt te hebben 
ingeschreven, en om (betichting A.b.6) 
een deel van gezegd bedrag ten nadele 
van die vennootschap te hebben verduis
terd, en anderzijds verweerder heeft vrij
gesproken van de betichting B2, name
lijk de door de eisers betaalde voorschot
ten ten nadele van de eisers te hebben 
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verduisterd, en dienvolgens de strafrech
ter onbevoegd heeft verklaard om kennis 
te nemen van de vordering van de eisers 
- en doordat het arrest zijn beslissing 
heeft laten stoelen op de beschouwing 
dat, nu het hof van beroep de telastleg
ging A.b.6 als bewezen had verklaard, de 
telastlegging B2 niet weerhouden kon 
worden, daar anders verkeerdelijk zou 
worden geoordeeld dat het bedrag van 
960.000 frank tegelijkertijd deel uitmaak
te van het vermogen van de vennoot
schap, maar ook dat dit bedrag van zijn 
normale bestemming werd afgeleid door 
verduistering ten nadele van de eisers, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest te
vens verklaart dat het grootste deel van 
gezegd bedrag van 960.000 frank van zijn 
normale bestemming, te weten het patri
monium van de vennootschap, werd af
geleid, en aldus aanvaardt dat de aldus 
verduisterde som niet in het patrimo
nium van de vennootschap werd gestort, 
hetgeen onverzoenbaar is met de verkla
ring dat die verduisterde som tot het pa
trimonium van de vennootschap behoor
de en derhalve ten nadele, niet van de 
eisers, maar van de vennootschap werd 
verduisterd - welke tegenstrijdigheid in 
de motivering van het arrest gelijkstaat 
met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering; 

tweede onderdeel, het arrest geen ant
woord inhoudt op het verweer, waardoor 
de eisers in hun conclusie v66r het hof 
van beroep genomen, lieten gelden dat 
de verduisterde gelden niet tot het patri
monium van de vennootschap behoor
den, omdat verweerder in eigen naam 
had gehandeld, de voorschotten voor ei
gen rekening had geYnd en ze dan ook 
niet in de boekhouding van de vennoot
schap had ingeschreven - welk gebrek 
aan antwoord gelijkstaat met een gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest ervan 

uitgaat dat de eisers een voorschot 
van 1.510.000 frank betaalden aan 
de P.V.B.A. Probatt voor de bouw 
van een woning en dat 960.000 frank 
van dit bedrag niet in de boekhou
ding van de vennootschap werd in
geschreven; 

Dat het arrest voorts vaststelt 
« dat gedurende de korte periode 
dat (Moreau) zaakvoerder was van 
de P.V.B.A., de (eisers Vanneste en 

Lecoutere) 960.000 frank als voor
schot aan de P.V.B.A. stortten, ( ... ) 
dat (Moreau) zich schuldig heeft ge
maakt aan verduistering van het ac
tief van de P.V.B.A. Probatt ten be
lope van 615.000 frank, gezien hij 
deze gelden van hun normale be
stemming, te weten het patrimo
nium van de P.V.B.A., heeft afge
wend »; 

Dat de appelrechters aldus te ken
nen geven dat de door de eisers be
taalde sommen voorschotten waren 
die toekwamen aan de P.V.B.A. Pro
batt, die eigenares ervan geworden 
was, en dat deze gelden achteraf ten 
dele door de zaakvoerder uit het pa
trimonium van de vennootschap 
werden verduisterd; 

Dat deze vaststellingen niet tegen
strijdig zijn; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat in de hiervoor 
aangehaalde overwegingen de appel
rechters hebben vastgesteld dat de 
eisers· aan de zaakvoerder Moreau, 
niet voor diens rekening maar voor 
rekening van de P.V.B.A. Probatt, 
hebben betaald; 

Dat zij de aanvoering in conclusie 
van de eisers door deze ermede 
strijdige vaststellingen hebben ver
worpen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 496 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest beslist dat verweer
der zich niet schuldig heeft gemaakt aan 
oplichting ten nadele van de eisers, en 
deze beslissing laat stoelen op de enkele 
beschouwing dat het niet bewezen is dat 
verweerder gebruik had gemaakt van lis
tige kunstgrepen, 

terwijl, anderzijds, de eisers in hun 
conclusie v66r het ho£ van beroep gena
men een geheel van gedragingen hadden 
opgesomd waardoor verweerder hun ver
trouwen had verschalkt, zoals het niet 
afgeven van een kwijting, en de pronk 
waarmede de voorschotten werden geYnd 
en een schijn van solvabiliteit werd ver
wekt, en, anderzijds, de summiere moti
vering van het bestreden arrest niet toe-
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laat te weten of de rechters in feite 
hebben geoordeeld dat de door de eisers 
aan verweerder verweten gedragingen 
niet met de werkelijkheid strookten, dan 
wel, en dan met een verkeerde toepas
sing van artikel 496 van het Strafwet
boek, in rechte hebben geoordeeld dat 
die gedragingen geen listige kunstgrepen 
uitmaakten zoals door gezegd artikel be
doeld - waaruit volgt dat de motivering 
van het bestreden arrest aan het Hof 
niet toelaat de wettelijkheid van de be
slissing van de rechters na te gaan, en 
derhalve niet voldoet aan wat door arti
kel 97 van de Grondwet wordt vereist : 

Overwegende dat, nu de appel
rechters beslissen dat de gelden ge
stort door de eisers aan de verweer
der Moreau door deze laatste ont
trokken werden aan het actief van 
de P.V.B.A. Probatt, zij meteen uit
sluiten dat deze fondsen door ver
weerder werden opgelicht ten nade
le van de eisers; 

Dat de rechters derhalve niet 
meer dienden in te gaan op de aan
voeringen van de eisers die wegens 
de voormelde beslissing geen belang 
meer vertoonden; 

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

doordat het arrest beslist dat de straf
rechter onbevoegd is om kennis te ne
men van de burgerlijke vordering van de 
eisers, om reden dat de betichting B2, 
namelijk verduistering ten nadele van de 
eisers, niet bewezen is, 

terwijl, enerzijds, de eisers, buiten hun 
materiiile schade, ook vergoeding vroe
gen voor de morele schade welke zij on
dergingen doordat, ten gevolge van de 
handelwijze van verweerder, zij nu geen 
woning meer hadden, en, anderzijds, het 
arrest nagelaten heeft te onderzoeken of 
de aldus door de eisers geleden morele 
schade al dan niet haar oorzaak vindt in 
de door het arrest bewezen verklaarde 
telastleggingen Aa.2 en Ab.6, zodat het 
arrest, wat betreft de door de eisers gele
den morele schade, niet gemotiveerd is 
zoals vereist wordt door artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat de eisers in hun 
conclusie onder meer lieten gelden : 
« de burgerlijke partijen leden ook 
een morele schade, welke wordt ge-

raamd op 100.000 frank, en wordt 
verantwoord door de miserie en el
lende waarin zij door toedoen van 
de betichte terechtkwamen; zij had
den immers geeu woning meer 
( ... ) »; 

Overwegende dat door de enkele 
considerans « dat gezien de telast
legging B2 niet bewezen is, het hof 
(van beroep) zich onbevoegd dient te 
verklaren om kennis te nemen van 
de gestelde eisen », de appelrechters 
de redenen niet te kennen geven 
waarom naar hun oordeel deze eis 
niet diende onderzocht te worden op 
grond van de bewezen verklaarde 
telastleggingen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
over de eis tot vergoeding van more
le schade door de burgerlijke par
tijen Vanneste-Lecoutere; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
veroordeelt de eiser Moreau in de 
kosten verbonden aan zijn voorzie
ning en in een vierde van de kosten 
verbonden aan de voorziening van 
de eisers Vanneste-Lecoutere; ver
oordeelt deze laatsten tot de overige 
drie vierde van deze kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

15 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler en Bayart. 

Nr. 498 

2' KAMER - 15 april 1986 

1° HOF VAN ASSISEN - VERWIJZEND 
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI-
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GINGSTELLING - VOORZIENING IN CASSATIE 
DOOR DE BESCRULDIGDE INGESTELD OVER
EENKOMSTIG ART. 296 SV. - TOETSING DOOR 
RET ROF. 

2° HOF vAN ASSISEN - VERWIJZEND 
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCRULDI
GINGSTELLING - VOORZIEN!NG IN CASSATIE 
DOOR DE BESCRULDIGDE INGESTELD OVER

EENKOMSTIG ART. 296 SV. OP GROND VAN 
ART. 299, TWEEDE LID, SV. - FElT GEEN MIS
DAAD VOLGENS DE WET - TOETSING DOOR 
RET ROF - OMVANG. 

1 o Op de overeenkomstig art. 296 Sv. 
door de beschuldigde ingestelde voor
ziening in cassatie tegen een arrest 
houdende verwijzing naar het hoi van 
assisen, doet het Hoi slechts uitspraak 
over de schending van de wetten inza
ke de bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten en van het hoi van assisen 
en toetst het die beslissing enkel op de 
in art. 299 Sv. bedoelde nietigheden of 
op nietigheden die voortvloeien uit de 
niet-inachtneming van de wetten tot 
invoering van een debat op tegen
spraak voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling en tot regeling van het 
taalgebruik voor die kame1·. (Artt. 299 
en 416 Sv.) (1). 

2° Om te beslissen op een voorziening in 
cassatie die overeenkomstig art. 296 
Sv. op grand van art. 299, tweede lid, 
1°, Sv. is ingesteld tegen een arrest 
van verwijzing naar het hoi van assi
sen, onderzoekt het Hoi van Cassatie 
enkel of het feit, zoals het in het ar
rest van verwijzing is omschreven, een 
misdaad oplevert volgens de wet (2). 

(JANSEGERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 304) 

stelling, waarbij eiser verwezen 
wordt naar het Hof van Assisen van 
de provincie Oost-Vlaanderen en de 
tegen hem verleende beschikking 
tot gevangenneming bekrachtigd 
wordt; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing van ver
wijzing naar het hof van assisen: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 52 en 394 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest op generlei wijze 
motiveert dat er sprake is van het in
zicht te doden en voorbedachtheid, 

terwijl eiser, bij conclusie, voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling zeer uit
voerig een aantal argumenten heeft uit
eengezet waaruit duidelijk blijkt dat hij 
geen enkel inzicht had om te doden en 
ook van enige voorbedachtheid geen 
sprake kan zijn; het arrest evenwel heeft 
nagelaten hierop te antwoorden, zeker 
wat de specifieke beschuldiging van in
zicht om te doden met voorbedachtheid 
tegenover de persoon van het slachtoffer 
betreft; eiser steeds enkel het terug zich 
verzoenen met zijn echtgenote voor ogen 
stond en hij op generlei wijze ervan ge
noegzaam beschuldigd is moordplannen 
gekoesterd te hebben, respectievelijk ten 
uitvoer te hebben gelegd ten overstaan 
van de specifieke persoon van het slacht
offer: 

Overwegende dat door de voorzie
ning van de beschuldigde tegen het 
arrest van verwijzing naar het hof 
van assisen aan het Hof slechts de 
schending kan worden onderworpen 
van de wetten betreffende de 
bevoegdheid van de onderzoeksge
rechten en van het hof van assisen, 
evenals het onderzoek van de nietig
heden opgesomd in artikel 299 van 

HET HOF; - Gelet op het bestre- het Wetboek van Strafvordering of 
den arrest, op 21 januari 1986 gewe- die voortspruiten uit het niet in acht 
zen door het Hof van Beroep te nemen van de wetten tot invoering 
Gent, kamer van inbeschuldiging- van een debat op tegenspraak voor 
-----~----~-----1 de kamer van inbeschuldigingstel

ling en tot regeling van het gebruik 
van de talen voor dat onderzoeksge
recht; 

(1) Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4661 
(A.C., 1985-86, nr. 167). 

(2) Zie Cass,., .27 jan. 1896 (Pas., 1896, I, 78); 
10 feb. 1920 (1b1d., 1920, I, 51) en de conclusie 
van adv.-gen. Demeure; 3 maart 1924 
(ibid., 1924, I, 231). 

Dat het middel dat geen van die 
onwettigheden aanvoert, niet ont
vankelijk is; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 299 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest er zich toe beperkt 
te overwegen dat er voldoende aanwij
zingen van schuld zijn in verband met 
de telastlegging, 

terwijl het arrest nalaat de telastleg
ging te specifieren waardoor het onmoge
lijk is na te gaan waarom het feit vol
gens het arrest een misdaad is, daar het 
daarover geen enkele klaarheid ver
schaft, al evenmin nopens de redenen 
van de kwalificatie van het feit als mis
daad; het feit ten onrechte als een mis
daad is gekwalificeerd en het arrest al
dus artikel 299 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt : 

Overwegende dat een eis tot nie
tigheid tegen een arrest van verwij
zing naar het hof van assisen op 
grond van artikel 299, 1°, van het 
Wetboek van Strafvordering enkel 
kan worden ingesteld wanneer het 
feit geen misdaad is volgens de wet; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben overwogen dat « ondanks 
hetgeen (eiser) in besluiten daarom

. trent stelt, er voldoende aanwijzin
gen van schuld zijn in verband met 
de telastlegging », eiser, overeen
komstig de vordering van het open
baar ministerie, verwijst naar het 
Hof van Assisen van de provincie 
Oost-Vlaanderen terzake van « te
Sint-Martens-Latem, op 10 decem
ber 1984, zich schuldig gemaakt te 
hebben aan poging tot moord, door 
gepoogd te hebben opzettelijk met 
het oogmerk om te doden en met 
voorbedachte rade, Mulert Jean-Ma
rie Florimond Gabriel, te doden, 
waarbij het voornemen om de mis
daad te plegen, zich geopenbaard 
heeft door uitwendige daden, die 
een begin van uitvoering van die 
misdaad uitmaken en aileen ten ge
volge van omstandigheden, van de 
wil van de dader onafhankelijk, zijn 
gestaakt of hun uitwerking hebben 
gemist »; 

Overwegende dat het feit, zoals 
het in het arrest van verwijzing is 
omschreven, een misdaad oplevert 

ingevolge de artikelen 51, 52, 80, 392, 
393 en 394 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat het Hof aileen 
vermag te onderzoeken of het feit, 
zoals het in het arrest van verwij
zing is omschreven, een misdaad is 
volgens de wet; dat het echter niet 
vermag te onderzoeken, zoals het 
middel schijnt te willen aanvoeren, 
of die wettelijke omschrijving, in 
acht genomen de feitelijke gegevens 
van het gerechtelijk onderzoek, juist 
is; dat het immers aileen aan de ka
mer van inbeschuldigingstelling toe
komt op grond van een feitelijke be
oordeling de feiten te kwalificeren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat het arrest geen 
van de schendingen van de wet be
vat en evenmin is aangetast door 
een van de nietigheden die in de 
huidige stand van het geding voor 
onderzoek aan het Hof worden on
derworpen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de beschikking tot gevangenneming 
bekrachtigd wordt : 

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. 

15 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
Eeckhaut, Gent. 
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Nr. 499 

2' KAMER - 16 april 1986 

CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIENING 
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- SV., ART. 
441 - VOORZIENING INGESTELD NA DE VER
WERPING VAN EEN VOORZIENING VAN DE 
VEROORDEELDE- ONTVANKELIJKHE!DSVER
E!STEN. 

De voorziening die door de procureur-ge
neraal met toepassing van art. 441 Sv. 
tegen een arrest van een hoi van be
roep wordt ingesteld, nadat een vroe
gere voorziening van de veroordeelde 
tegen datzelfde arrest werd verworpen, 
is niet ontvankelijk wanneer het be
staan van de aangevoerde onwettig
heid niet blijkt uit andere gegevens dan 
die welke vervat waren in de vorige 
voor het Hoi gevoerde procedure en de 
aangevoerde onwettigheid dus geen 
nieuw middel is (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN CAS
SATIE INZAKE GUFFENS, FRISQUE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4944) 

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
generaal heeft de eer hierbij uiteen 
te zetten dat de Minister van Justi
tie hem bij schrijven van 18 decem
ber 1985, bestuur van burgerlijke en 
criminele zaken, nr. 7/245.448/AP
PL/JD, bevel heeft gegeven overeen
komstig artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering bij het Hof aan-

gifte te doen van het op 2 november 
1983 door het Hof van Beroep te 
Luik gewezen en in kracht van ge
wijsde gegane arrest, in zoverre dat 
arrest, na de genaamden Guffens 
Jean-Marie Hyppolyte Ghislain, 
doctor in de geneeskunde, geboren 
op 7 augustus 1942 te Roclenge-sur
Geer, wonende te Sainte-Maxime 
(Var - Frankrijk), avenue Georges 
Ch~menceau 34, en Frisque Georges 
Fran!(ois Raymond, handelsinge
nieur, geboren op 8 augustus 1944 te 
Elsene, wonende te Overijse, Lange
weg 83, hoofdelijk te hebben veroor
deeld in de helft van de kosten van 
beide instanties en alleen Guffens te 
hebben verwezen in de andere helft, 
de kosten van het deskundigenver
slag van 4 oktober 1979 meerekent 
in het bedrag van die kosten waar
van het totaalbedrag is vastgesteld 
op 759.363 frank. 

Het arrest geeft als grond op dat 
« het verslag van de deskundige 
Fransolet die v66r zijn aanwijzing 
door de rechter, door het Centre me
dical de l'Est was gekozen om de fi
nancii:He toestand van het centrum 
te onderzoeken, buiten beschouwing 
moet worden gelaten ». De V.Z.W. 
« Centre medical de l'Est », die ten 
tijde van de uitspraak van het ar
rest in vereffening was, was een van 
de talrijke burgerlijke partijen. 

Het door het hof van beroep ter
zijde geschoven verslag is het stuk 
176 van het dossier in eerste aanleg. 
Het draagt de dagtekening van 4 ok
tober 1979. De map waarin dat stuk 
zit draagt als opschrift « Verslag 
van het deskundigenonderzoek ge
last tegen Jean-Marie Guffens ( ... ), 
neergelegd door het deskundigencol
lege, bestaande uit R. Fransolet en 
L. Renson ». Het begint met de 
woorden « Wij ondergetekenden, 

----------------1 Fransolet Robert ( ... ) en Renson 
(1) Zie Cass., 18 mei 1983, A.R. nr. 2985 

(A.C., 1982-83, nr. 517) : zie ook de plechtige 
openingsrede voor het Hof uitgesproken door 
procureur-generaal Hayoit de Termicourt op 1 
sept. 1964 : « Les pourvois dans !'interet de Ia 
loi et les denonciations sur ordre du Ministre 
de Ia Justice » (Bull. en Pas., 1964, I, biz. 47-48, 
nr. 24) en de aldaar vermelde verwijzingen. 

Leon( ... ) hebben de eer verslag over 
te leggen van de deskundigenop
dracht die ons door de heer onder
zoeksrechter J. Paulus bij afzonder
lijke vordering, op 25 april 1978 aan 
de heer R. Fransolet en op 25 april 
1978 aan de heer L. Renson, is toe 
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vertrouwd ». De opdracht van de 
beide deskundigen bestond er onder 
meer in inzage te nemen van het 
door de heer Fransolet op 8 januari 
1977 opgemaakte verslag (dat ver
slag was door de heer Fransolet op
gemaakt voor de burgerlijke partij 
V.Z.W. << Centre medical de l'Est »). 
Het verslag van 4 oktober 1979 is 
ondertekend door de beide deskun
digen. Het blijkt dus wel degelijk te 
gaan om een verslag dat gezamen
lijk en gemeenschappelijk door de 
heren Fransolet en Renson is opge
maakt. 

Uit de in het stuk 23 van het dos
sier in hoger beroep opgenomen 
staat van de kosten, die door het hof 
van beroep op het bedrag van 
759.363 frank zijn begroot, blijkt dat 
dit bedrag de som is van de in eer
ste aanleg gemaakte kosten ten be
drage van 754.818 frank en de in ho
ger beroep gemaakte kosten ten 
bedrage van 4.545 frank. De staat 
vermeldt niet of de kosten van het 
deskundigenverslag van 4 oktober 
1979 werkelijk begrepen zijn in de 
kosten van eerste aanleg. 

Uit de staat van de in eerste aan
leg gemaakte kosten, waarvan de 
bijzonderheden terug te vinden zijn 
in stuk 232 van het dossier in eerste 
aanleg, blijkt dat het bedrag van de 
kosten in eerste aanleg, namelijk 
754.610 frank, een niet nader om
schreven post van 710.823 frank 
voor kosten van deskundigenonder
zoeken bevat. 

In de map << kosten », die het stuk 
183 is van het dossier in eerste aan
leg, zit onder meer een niet onderte
kende steekkaart met de vermeldin
gen dat de kosten van een zekere 
deskundige Dochen 77.169 frank be
dragen, alsook een schrijven met 
bijlage die de voorzitter van de 
Commissie voor de gerechtskosten 
in strafzaken op 15 oktober 1980 
heeft gericht aan de heer procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 
Luik en waaruit blijkt dat de respec
tievelijk door de deskundigen Fran
solet en Renson in de ereloonstaten 
van 4 oktober 1979 gevraagde bed:ra-

gen van 444.477 frank en 280.326 
frank door de commissie zijn ver
laagd tot 365.160 frank en 268.494 
frank. 

Ofschoon in geen enkel stuk van 
het rechtsplegingsdossier uitdrukke
lijk vastgesteld, moet worden aange
nomen dat de post van 710.823 frank 
voor kosten van deskundigenonder
zoeken, die overgenomen is in de 
staat van de in eerste aanleg ge
maakte kosten, het totaalbedrag is 
van de kosten die door de Commis
sie voor de gerechtskosten in aan
merking genomen zijn voor de des
kundigen Dochen (77.169 frank), 
Fransolet (365.160 frank) en Renson 
(268.494 frank). 

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat 
in de kosten die door het hof van 
beroep zijn begroot op het bedrag 
van 759.363 frank wel degelijk een 
bedrag van 633.654 frank is begre
pen, zijnde de erelonen, die aan de 
deskundige Fransolet (365.160 frank) 
en aan de deskundige Renson 
(268.494 frank) zijn uitbetaald voor 
het gezamenlijk opgemaakte maar 
door het hof buiten beschouwing ge
laten deskundigenverslag. 

Het is vaste rechtspraak dat een 
schuldig bevonden en veroordeelde 
beklaagde niet de kosten te dragen 
heeft van een of van verschillende 
proceshandelingen waarvan de nie
tigheid is uitgesproken en dat de ar
tikelen 162, 194 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering worden ge
schonden als het arrest een beklaag
de in die kosten veroordeelt. Het
zelfde geldt als een strafgerecht, 
zonder de nietigheid van een des
kundigenverslag uitdrukkelijk uit te 
spreken, dat verslag terzijde schuift, 
op de althans impliciete grond dat 
de deskundige niet de vereiste waar
borgen van onpartijdigheid vertoont 
in deze zaak. 

De veroordeelde beklaagden heb
ben het niet nodig geoordeeld om 
hun voorziening tegen het arrest 
van het Hof van Beroep te Luik te 
staven met een middel waarin die 
onwettigheid wordt aangeklaagd. 
Het Hof van Cassatie heeft bij ar-
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rest van 1 fehruari 1984 (2) de voor
zieningen van Guffens en Frisque 
verworpen, na erop te hebben gewe
zen dat, in zoverre die voorzieningen 
gericht waren tegen de beslissingen 
waarbij ze werden veroordeeld op 
de tegen hen ingestelde strafvorde
ring, de substantHHe of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen waren nageleefd en 
dat de beslissingen overeenkomstig 
de wet waren gewezen. 

De omstandigheid dat het Hof van 
Cassatie bij arrest van 1 februari 
1984 de voorzieningen van Guffens 
en Frisque tegen het arrest van het 
Hof van Beroep te Luik heeft ver
worpen, verhindert niet dat de on
derhavige voorziening in deze zaak 
toch nog kan worden ingesteld op 
grond van artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, nu tot sta
ving van deze voorziening .ee.n 
nieuw middel is voorgedragen, d1t IS 
een ander middel dan die welke tot 
staving van de verworpen voorzie
ning waren aangevoerd. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven arrest te vernietigen, in 
zoverre het de kosten van het des
kundigenverslag van 4 oktober 1979 
meerekent in de aan de veroordeel
den ten laste gelegde kosten waar
van het totaalbedrag is begroot op 
759.363 frank; te bevelen dat van dit 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering : 

Gelet op het arrest van 1 fehruari 
1984 van het Hof: 

Overwegende dat het Hof, nu het 
op de voorziening van de heklaagde 
Guffens en Frisque verklaart dat de 
heslissing van het Hof van Beroep 
te Luik overeenkomstig de wet was 
gewezen, uitspraak heeft gedaan 
over het voorwerp zelf van de aan
gifte; 

Overwegende dat de door de Mi
nister van Justitie aangegeven on
wettigheid geen nieuw middel is, 
daar de aangevoerde onregelmatig
heid niet volgt uit gegevens die niet 
eigen zijn aan het reeds voordien 
aan de kennisneming van het Hof 
onderworpen rechtsplegingsdossier; 

Om die redenen, verklaart de aan
gifte niet ontvankelijk. 

16 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Andersluidende 
conclusie (3) van de h. Velu, advocaat
generaal. 

Nr. 500 

2' KAMER - 16 april 1986 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVOR-

arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing en de aldus be
perkte zaak te verwijzen naar een 
ander hof van beroep. 1---~------------

(3) Het openbaar ministerie was van o01·deel 
Brussel, 5 februari 1986. dat de omstandigheid dat het Hof, bij zijn ar-

rest van 1 feb. 1984, de voorziening van Guf
Voor de procureur-generaal, fens en Frisque tegen het arrest van het Hof 

van Beroep te Luik d.d. 2 nov. 1983 verworpen 
De advocaat-generaal, had, de ontvankelijkheid van de voorziening 

( ) 1 op grond van art. 441 Sv. niet in de weg sto~d, 
get. Ve U »; nu ter adstructie van laatstgenoemde voorzle-

(2) A.C., 1983-84, nr 298. 

ning een ander middel werd aan~ev~erd dan 
die waarop de verworpen voorz1emng zlCh 
beriep. 
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DERING - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - SCHENDING VAN ART. 97 GW. 
- BEGRIP. 

Tegenstrijdig is het arrest dat, nadat het 
de beklaagde op de strafvordering 
heeft veroordeeld wegens opzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondin
gen met de omstandigheid dat deze 
een ziekte of een ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid, 
als bedoeld in art. 399, eerste lid, Sw., 
ten gevolge hadden, bij de uitspraak 
op de burgerlijke rechtsvordering een 
deskundige benoemt met een opdracht 
die de mogelijkheid van een blijvende 
ongeschiktheid insluit (1). (Art. 97 Gw.) 

(VANBERGEN T. HARDY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4813) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1985 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser wegens de telastlegging 1 
ingestelde strafvordering : 

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

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, niet zonder in tegenstrijdig
heid te vervallen, eiser, met toepas
sing van artikel 399, eerste lid, van 
het Strafwetboek, op de strafvorde
ring kon veroordelen wegens het op
zettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen met de omstandig
heid dat die slagen een ziekte of een 
ongeschiktheid tot het verrichten 
van persoonlijke arbeid tot gevolg 
hebben gehad en, bij de uitspraak 

(1) Zie Cass., 20 sept. 1976 (A.C., 1977-78) en 
voetnoot 1; 16 nov. 1983, A.R. nr. 3181; 15 feb. 
1984, A.R. nr. 3290, en 11 april 1984, A.R. 
nr. 3453 (ibid., 1983-84, nrs. 145, 332 en 463) en 
28 mei 1985, A.R. nr 9428 (ibid., 1984-85, 
nr 588). 

over de civielrechtelijke vordering, 
een geneesheer-deskundige kon aan
wijzen met de opdracht het verloop 
te beschrijven van de letsels en on
gemakken die het slachtoffer had 
opgelopen en overhoudt, en de 
graad en periodes van ongeschikt
heid alsook de datum van genezing 
of consolidatie te bepalen en vast te 
stellen in hoeverre die letsels en on
gemakken voor het slachtoffer een 
blijvende handicap betekenen in de 
uitoefening van zijn beroep, hetgeen 
de mogelijkheid van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid impliceert; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
wegens de telastleggingen 2 en 3 te
gen eiser ingestelde strafvordering : 

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; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
wegens de telastlegging 1 ingestelde 
strafvordering de vernietiging tot 
gevolg heeft van de niet definitieve 
beslissing op de tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vordering, 
die uit eerstgenoemde beslissing 
voortvloeit; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden c.rrest, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de tegen ei
ser wegens de telastleggingen 2 en 3 
ingestelde strafvordering; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernletigde arrest; ver
oordeelt eiser in de helft van de kos
ten van zijn voorziening; laat de 
overige kosten ten laste van de 
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Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

16 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 501 

2• KAMER - 16 april 1986 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -

STRAFVORDERING - STRAF UITGESPROKEN 
WEGENS EEN ZWARE OVERTREDING VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT- MIDDEL WAAR
IN WORDT BETWIST DAT HET GAAT OM EEN 
ZWARE OVERTREDING- STRAF NAAR RECHT 
VERANTWOORD DOOR DE OVERTREDING, OOK 
AL WAS ZIJ DOOR DE KONING NIET ALS ZWA
RE OVERTREDING AANGEWEZEN - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk, want zonder belang, is 
het middel ten betoge dat de bewezen 
verklaarde overtreding van het Weg
verkeersreglement niet door de Ko
ning als zware overtreding is aangewe
zen, wanneer de uitgesproken straf 
naar recht verantwoord blijft, ook al 
wordt aangenomen dat de overtreding 
niet als zware overtreding is aangewe
zen (1). 

(ANZALDI T. VAN RENTERGHEM) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4840) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 november 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 19.3 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer en 1, 6°, c, van 
het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot 
aanwijzing van de zware overtredingen 
van het algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 8 april 1981, 

doordat het bestreden vonnis eiser, op 
strafrechtelijk gebied, tot een geldboete 
van 100 frank veroordeelt wegens de te
lastlegging, die opnieuw is omschreven 
als overtreding van artikel 19.3, 3°, van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975, welke overtreding als zwaar wordt 
aangemerkt, en hem op burgerlijk ge
bied veroordeelt om aan verweerster het 
bedrag van 23.313 frank te betalen op 
grond dat uit de verklaringen van getui
ge Kempeneer blijkt dat eiser, bij de uit
voering van zijn maneuver van richtings
wijziging naar links, vooral gelet heeft 
op de verkeerslichten, dat hij bij het zien 
van het oranjegele licht zijn maneuver 
begon in de overtuiging dat het voertuig 
dat hij tegelijkertijd uit de tegenoverge
stelde richting zag naderen, ging stop
pen; dat hij aldus een fout heeft begaan 
door zijn maneuver uit te voeren of
schoon hij een tegenligger aan wie hij 
voorrang verschuldigd was, ongeacht of 
diens rijgedrag al dan niet normaal was, 
zag naderen; dat het openbaar ministerie 
vond dat de door eiser begane overtre
ding viel onder toepassing van artikel 
19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 
december 1975; dat eiser zijn verweer 
heeft gevoerd over die telastlegging; dat 
er werkelijk gronden bestaan om de te
lastlegging van overtreding van het in de 
dagvaarding vermelde artikel 12.4 te wij
zigen in overtreding van artikel 19.3.3° 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975, welke overtreding eveneens als 
zware overtreding wordt omschreven in 
het koninklijk besluit van 7 april 1976, 
krachtens hetwelk de bestuurder, die 
naar links afslaat, voorrang moet verle
nen aan de tegenliggers op de rijbaan 
die hij gaat verlaten; dat na het onder
zoek van de zaak door de appelrechter 
de aldus gewijzigde telastlegging als be

------------------1 wezen moet worden beschouwd, 
(1) Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr. 9135 

(A.C., 1984-85, nr. 335); zie Cass., 5 maart 1985, 
A.R. nr 9107 (ibid., 1984-85, nr 404). 

terwijl het niet verlenen van voorrang 
aan de andere weggebruikers alleen dan 
als een zware overtreding wordt aange-
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merkt als het rijgedrag van de andere 
weggebruiker normaal is; het bestreden 
vonnis ten deze beslist dat eiser voor
rang verschuldigd was aan verweerster 
ongeacht haar rijgedrag; de voorwaarden 
om van zware overtreding te kunnen 
spreken bijgevolg niet vervuld waren: 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt tot een geldboete van 
honderd frank en tot een vervangen
de gevangenisstraf van vijftien da
gen wegens een als zware overtre
ding aangemerkte inbreuk op arti
kel19.3.3o van het Wegverkeersregle
ment; 

Overwegende dat het middel 
slechts opkomt tegen die beslissing, 
in zoverre de overtreding door de 
Koning als een zware overtreding 
wordt aangemerkt; 

Dat de uitgesproken straf naar 
recht is verantwoord door het bewe
zen verklaarde misdrijf, zelfs bij 
ontstentenis van de verzwarende 
omstandigheid dat het zou gaan om 
een zware overtreding; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

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

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

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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

16 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gel1jkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaat · mr Houtekier 

Nr. 502 

2' KAMER - 16 april 1986 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - MILITAIR GERECHTSHOF -
ARREST VAN VEROORDELING- LID VAN HET 
MILITAIR GERECHTSHOF DAT VROEGER IN 
DE ZAAK IS OPGETREDEN OM UITSPRAAK TE 
DOEN OP HET HOGER BEROEP TEGEN EEN 
VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD, WAARBIJ 
WORDT GEWEIGERD DE BEKLAAGDE IN VRIJ
HEID TE STELLEN - ONWETTIGE BESLIS
SING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.1 - MILITAIR GERECHTSHOF - ARREST 
VAN VEROORDELING - LID VAN HET MILI
TAIR GERECHTSHOF DAT VROEGER IN DE 
ZAAK IS OPGETREDEN OM UITSPRAAK TE 
DOEN OP HET HOGER BEROEP TEGEN EEN 
VONNIS VAN DE KRIJGSRAAD, WAARBIJ 
WORDT GEWEIGERD DE BEKLAAGDE IN VRIJ
HEID TE STELLEN - ONWETTIGE BESLIS
SING. 

lo en 2° Art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens wordt geschonden 
door het veroordelend arrest van het 
Militair Gerechtshof, waarin a.m. zit
ting had een magistraat die vroeger in 
de zaak is opgetreden om uitspraak te 
doen op het hager beroep tegen een 
vonnis van de krijgsraad, waarbij 
werd geweigerd de beklaagde in vrij
heid te stellen (1). 

(DUPUIS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4981) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1986 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

Over het tweede 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-

(1) Zie Cass., 29 mei en 4 juni 1985, A.R. 
nrs. 4000, 4300, 4301 en 9510 (A.C., 1984-85, 
nrs. 592 en 599); 11 sept. en 25 sept., 2 okt. en 
6 nov 1985, A.R. nrs. 4232, 4522, 4426 en 4637 
(ibid., 1984-85, nrs. 15, 47, 58 en 151). 
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heden en van het algemeen rechtsbegin
sel dat de rechter onpartijdig moet oor
delen, 

doordat de bestendige Franse kamer 
van het Militair Gerechtshof bij de uit
spraak van het bestreden arrest - waar
bij eiser met bevestiging van het beroe
pen vonnis wordt veroordeeld tot een 
militaire gevangenisstraf van vierentwin
tig maanden - werd voorgezeten door 
de eerste voorzitter Simon, die dezelfde 
kamer van het Militair Gerechtshof 
voorzat toen zij op 26 november 1985, 
met bevestiging van het op ·28 oktober 
1985 door de bestendige krijgsraad te 
Brussel gewezen vonnis, het beroep van 
de door de rechterlijke commissie onder 
bevel tot aanhouding gestelde eiser, dat 
ertoe strekte uitspraak te horen doen 
over de wettigheid van de handhaving 
van zijn hechtenis niet gegrond verklaar
de, 

terwijl artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden be
paalt dat een ieder bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem inge
stelde strafvervolging recht heeft op be
handeling van zijn zaak door een onaf
hankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie; de omstandigheid dat de eerste 
voorzitter Simon als voorzitter van de 
bestendige Franse kamer van het Mili
tair Gerechtshof uitspraak moest doen 
over de wettigheid van de handhaving 
van de voorlopige hechtenis bij eiser ge
wettigde twijfel kon wekken aangaande 
de geschiktheid van het door dezelfde 
magistraat voorgezeten hof om op een 
onpartijdige wijze uitspraak te doen over 
de gegrondheid van de tegen hem inge
stelde strafvervolging, waaruit volgt dat 
het bestreden arrest niet is gewezen 
door een rechtscollege dat voldeed aan 
de vereisten van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid, vervat in artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden en in het in het middel 
vermelde algemeen rechtsbeginsel : 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden bepaalt dat een 
ieder bij het bepalen van de ge
grondheid van een tegen hem inge
stelde strafvervolging recht heeft op 
behandeling van zijn zaak door een 
onpartijdige rechterlijke instantie; 

Overwegende dat de eerste voor
zitter van het Militair Gerechtshof 
het ambt van voorzitter waarnam op 
de op 26 november 1985 door de be
stendige Franse kamer van het Mili
tair Gerechtshof gehouden terecht
zitting waarop, bij de uitspraak over 
het hoger beroep van eiser en van 
het openbaar ministerie tegen het 
op 28 oktober 1985 door de bestendi
ge krijgsraad te Brussel gewezen 
vonnis waarbij het door eiser op 25 
oktober 1985 ter griffie van de be
stendige krijgsraad te Brussel neer
gelegd verzoekschrift ontvankelijk 
maar niet gegrond is verklaard, de 
beroepen beslissing is bevestigd; 

Dat dezelfde magistraat ook op
trad als voorzitter van de bestendige 
Franse kamer van het Militair Ge
rechtshof, toen die kamer bij de uit
spraak, op 28 januari 1986, over het 
hoger beroep van eiser en van het 
openbaar ministerie tegen het op 4 
november 1985 door de bestendige 
krijgsraad te Brussel gewezen von
.nis, eiser tot een militaire gevange
nisstraf van 24 maanden heeft ver
oordeeld wegens de tegen hem be
wezen verklaarde aangevulde telast
legging; 

Overwegende dat die omstandig
heden bij eiser gewettigde twijfel 
konden doen ontstaan omtrent de 
geschiktheid van het aldus samen
gestelde Militair Gerechtshof 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; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen die niet kunnen 
leiden tot cassatie zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden arrest: 
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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. 

16 aprill986 - 2" kamer- Voorzitter: 
de h. Screvens, · voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal (2) - Advoca
ten : mrs. Dr§!pS en Kirkpatrick. 

Nr. 503 

2" KAMER - 16 april 1986 

1° STRAFVORDERING - OPZETI'ELIJK 
TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDIN
GEN- DRAAGWIJDTE VAN DE STRAFVORDE
RING- OMVANG. 

2° STRAF - GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF - CORRECTIONELE STRAF -
ONWETTIGE BESLISSING. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING WEGENS 
ONWETI'IGHEID VAN DE UITGESPROKEN 
STRAF - STRAFVORDERING VERJAARD -
KOSTEN VAN DIE VORDERING TEN LASTE 
VAN DE STAAT - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

lo Wanneer een beklaagde wordt ver
volgd wegens onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen aan een 
bepaald persoon, ten gevolge van een 
gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, slaat de strafvordering op aile do
dingen, slagen of verwondingen die 
door dat gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg zijn veroorzaakt, ongeacht 
wie daarvan het slachtoffer was (1). 

Nota 2 arrest nr 502 
(2) De conclusie van het O.M. is gepubli

ceerd in Revue de droit penal et de criminolo
gie, 1986, biz. 717, 

Nota 1 arrest nr 503 

(1) Zie Cass., 6 old. 1982, A.R. nr. 2192 
(A.C., 1982-83, nr 95) en 19 dec. 1984, A.R. 
nr 3843 (ibid., 1984-85, nr 249). 

2° Wanneer de beklaagde, wegens een 
wanbedr.ijf « onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verv,;ondingen », bij een 
beschikking van de raadkamer, met 
opgave van verzachtende omstandighe
de.tJ., naar de politierechtbank is verwe
zen, lcunnen noch de politierechtbank, 
noch de correctionele rechtbank in ha
ger beroep rechtdoende, hem voor dat 
misdrijf een correctionele straf opleg
gen, al stellen z~j vast dat het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg oak 
aan een ander slagen of verwondingen 
heeft veroorzaakt (2). 

3° Wanneer de beslissing op de strafvor
dering wordt vel'nietigd wegens onwet
tigheid van de uitgesproken straf, de 
strafvordering verjaard is en de kosten 
van die l'echtsvordel'ing ten laste van 
de Staat moeten blijven, geschiedt de 
vernietiging zonder verwijzing (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT 
T. MANNES) 

ARREST ( vertaJin!IJ 

(A.R. nr. 4987) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 februari 1986 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Dinant; 

Ovel' het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 38, 40 van het Strafwetboek, 4 en 
5 van de wet van 4 oktober 1867 op de 
verzachtende omstandigheden : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, enerzijds, de strafvordering 
die tegen verweerder was ingesteld 
wegens het onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen aan An
nie Lutz en wegens verkeersovertre
dingen verjaard verklaart en, ander
zijds, verweerder enkel wegens het 
door onvoorzichtigheid toebrengen 
van slagen of verwondingen aan 

Nota's 2 en 3 arrest nr. 503 : 
(2) Zie Cass., 29 jan. 1986, A.R. nr. 4636 

(A.C., 1985-86, nr. 340). 

(3) Zie Cass., 14 feb. 1984, A.R. nr. 8488 
(A.C., 1983-84, nr. 329); 19 nov. 1985 en 5 jan. 
1986, A.R. nrs. 9544 en 4502 (ibid., 1985-86, 
nrs. 186 en 296). 
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Marc Espion veroordeelt tot een 
geldboete van 50 frank en tot een 
vervangende gevangenisstraf van 
tien dagen; 

Overwegende dat het feit, om
schreven als onopzettelijk toebren
gen van slagen of verwondingen aan 
Annie Lutz, door de raadkamer van 
Dinant bij beschikking van 24 fe
bruari 1984 was gecontraventionali
seerd; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank heeft vastgesteld dat ver
weerder werd vervolgd wegens het 
onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen aan Annie Lutz te 
Sinsin op 6 december 1983 en dat 
ten gevolge van dat gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg ook sla
gen of verwondingen zijn toege
bracht aan Marc Espion; 

Overwegende dat de aan de be
klaagde betekende dagvaarding om 
te verschijnen wegens slagen of ver
wondingen door gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg de strafvor
dering op gang brengt voor alle 
slagen of verwondingen, die door 
dat gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg zijn veroorzaakt, ongeacht 
wie daarvan het slachtoffer was; 

Overwegende evenwel dat, wan
neer de dader van een wanbedrijf, 
zoals ten deze, naar de politierecht
bank is verwezen ingevolge een be
schikking van de raadkamer waarin 
verzachtende omstandigheden wor
den opgegeven, het vonnisgerecht 
de beklaagde geen zwaardere straf 
kan opleggen dan de hoogste straf 
die is gesteld op overtredingen; 

Overwegende derhalve dat het be
streden vonnis, nu het een correctio
nele straf oplegt, de in het middel 
vermelde wetsbepalingen schendt; 

Overwegende dat, nu er geen 
grond was tot schorsing van de ver
jaring van de strafvordering, gelet 
op het feit dat meer dan een jaar 
verlopen is sedert de behandeling 
van de zaak door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant ter zitting van 
12 november 1984, laatste daad van 
onderzoek of van vervolging binnen 

het jaar te rekenen van de dag 
waarop de misdrijven zijn gepleegd, 
de strafvordering verjaard was op 
de dag van de uitspraak van het 
vonnis; dat de kosten van die rechts
vordering ten laste moeten blijven 
van de Staat; 

En overwegende dat het Hof, op 
de voorziening van het openbaar mi
nisterie, geen kennis neemt van de 
beslissingen die zijn gewezen over 
de gegrondheid van de tegen ver
weerder ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van ei
sers middel dat niet tot ruimere cas
satie kan leiden, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het ver
weerder veroordeelt op de strafvor
dering en uitspraak doet over de 
aan die rechtsvordering verbonden 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; laat de kosten ten laste 
van de Staat; zegt dat er geen grond 
is tot verwijzing. 

16 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Helvetius - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal. 

Nr. 504 

2' KAMER - 16 april 1986 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS MIS
DADEN - GEEN OPGAVE VAN VERZACHTEN
DE OiVISTANDIGHEDEN- VERl\'IETIGING VAN 
DE BESCHIKK!NG EN VERW!JZING NAAR DE 
KAMER VAN INBESCHULDIG!NGSTELL!NC.. 
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Wanneer de raadkamer een verdachte 
wegens misdaden naar de correctione
le rechtbank heeft verwezen, zonder 
daartoe verzachtende omstandigheden 
op te geven, het vonnisgerecht zich on
bevoegd heeft verklaard en beide be
slissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan (1), regelt het Hof het rechtsge
bied, vernietigt het de beschikking van 
de raadkamer en verwijst de zaak 
naar de kamer van inbeschuldiging
stelling (2). 

{PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL 
IN ZAKE COCRIAMONT) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4995) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 14 februari 1986 inge
diend door de procureur des Ko
nings te Nijvel; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel, bij beschikking van 15 
april 1985, Cocriamont Andre Julien 
Paul, maatschappelijk assistent, ge
boren op 20 september 1930 te Else
ne, wonende te '\Vaterloo, avenue 
Claire 37, naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen wegens 
valsheid en gebruik van valse stuk
ken; dat die beschikking geen mel
ding maakt van verzachtende om
standigheden; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel zich bij vonnis 
van 7 januari 1986 niet bevoegd 
heeft verklaard op grond « dat de 
aan de beklaagde verweten feiten, 
zoals ze zijn omschreven, naar luid 
van de artikelen 193, 196, 197, 213 en · 
214 van het Strafwetboek, worden 
gestraft met opsluiting »; 

Overwegende dat de beschikking 
van 15 april 1985 en het vonnis van 
7 januari 1986 in kracht van gewijs-

(1) Zie voetnoot R.D., Cass., 2 april 1985, 
A.R. nr. 8569 (A.C., 1984-85, nr. 466). 

(2) Cass., 28 mei 1985, A.R. nr. 8300 
(A.C., 1984-85, nr 583). 

de zijn gegaan en dat uit de strijdig
heid ervan een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de loop van 
het gerecht belemmert; dat er grond 
bestaat tot regeling van rechtsge
bied; 

Overwegende dat de feiten door 
de artikelen 196 en 197 van het 
Strafwetboek met opsluiting worden 
gestraft; 

Overwegende dat, nu de raadka
mer in haar beschikking geen ver
zachtende omstandigheden heeft op
gegeven, de correctionele rechtbank 
niet bevoegd was om kennis te ne
men van de zaak; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 15 april 1985 gewezen beschik
ki.ng van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beschik
king; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

16 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal. 

Nr. 505 

1' KAMER - 17 april 1986 

1° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN - VORDERING GEGROND 
OP EEN CONTRACTUELE TEKORTKOMING EN 
STREKKENDE TOT ONTBINDING VAN HET 
CONTRACT WEGENS WANPRESTATIE 
AMBTSHALVE UITSPRAAK DOOR DE RECHTER 
OVER DE VRAAG OF VERWEERDER TEKORT IS 
GEKOMEN AAN ZIJN VERPLICHTING OM TE 
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GOEDER TROUW TE ONDERHANDELEN OVER 
HET SLUITEN VAN HET CONTRACT- SCHEN
DING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING. 

2° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA

KEN- ARREST WAARIN NIET KAN WORD~N 
UITGEMAAKT OF DE RECHTER EEN VAST
STELLING OP PERSOONLIJKE WETENSCHAP 
DAN WEL OP HEM REGELMATIG VOORGELEG
DE GEGEVENS HEEFT DOEN STEUNEN - DUB
BELZINNIGE BESLISSING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
ARREST WAARIN NIET KAN WORDEN UITGE
MAAKT OF DE RECHTER EEN VASTSTELLING 
OP PERSOONLIJKE WETENSCHAP DAN WEL 
OP HEM REGELMATIG VOORGELEGDE GEGE
VENS HEEFT DOEN STEUNEN - DUBBELZIN
NIGE BESLISSING. 

4o BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - AR
REST WAARIN NIET KAN WORDEN UITGE
MAAKT OF DE RECHTER EEN VASTSTELLING 
OP PERSOONLIJKE WETENSCHAP DAN WEL 
OP HEM REGELMATIG VOORGELEGDE GEGE
VENS HEEFT DOEN STEUNEN - DUBBELZIN
NIGE BESLISSING. 

1o en 2o Art. 1138, :!', Ger. W., alsmede het 
algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging worden geschon
den door het arrest dat, na te hebben 
vastgesteld dat een zogenaamde con
tractuele tekortkoming van verweerder 
de wettelijke grondslag van de vorde
ring is en dat eiser de ontbinding we
gens foutieve niet-uitvoering van het 
contract met schadevergoeding vor
dert, ambtshalve uitspraak doet over 
de vraag of verweerder tekort is geko
men aan zijn verplichting om te goe
der trouw te onderhandelen over het 
sluiten van het contract (1). 

3° en 4° Dubbelzinnig is het arrest waar
in niet kan worden uitgemaakt of de 
appelrechters een buiten de algemene 
bekendheid vallende vaststelling op 
persoonlijke wetenschap dan wel op 
hun regelmatig voorgelegde gegevens 
doen steunen, zodat het niet mogelijk 
is de wettigheid van hun beslissing te 
toetsen (2). (Art. 97 Gw.; art. 1315 B.W.) 

(1) Zie Cass., 25 mei 1984, A.R. nr. 4035 
(A.C., 1983-84, nr. 544); zie << Het ambt van de 
rechter bij de Ieiding van het rechtsgeding "• 
plecht. openingsrede van proc.-gen. Krings 
voor het Hof van 1 sept. 1983. 

(2) Zie Cass., 28 maart 1968 (A.C., 1968, 987) 
en 6 juni 1984, A.R. nr. 3493 (ibid., 1983-84, 
nr. 572). 

(FMC CORPORATION T. VERLIPACK N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7300) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
1138, inzonderheid 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek, van het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk de rechter geen 
uitspraak mag doen over niet gevorderde 
zaken en van het algemeen rechtsbegin
sel inzake het recht van verdediging, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat « de wettelijke grondslag van 
de vordering van FMC Corporation 
(thans eiseres) te vinden is in een be
weerde contractuele tekortkoming (van 
de eerste drie verweersters); dat die ver
weersters zich in het kader van een 
langlopend contract hadden verbonden 
om bepaalde hoeveelheden natuurlijk na
triumcarbonaat bij (eiseres) te kopen; 
dat (eiseres) vraagt dat dit contract we
gens foutieve niet-uitvoering zou worden 
ontbonden met betaling van schadever
goeding; dat zij betoogt dat de schade 
zou moeten worden vastgesteld met toe
passing van een in voormeld contract 
vervat strafbeding en dat zij op 
11.000.000 dollar zou moeten worden ge
raamd; dat (eiseres) niet uitdrukkelijk 
betoogt dat de (eerste drie verweersters) 
zouden tekort gekomen zijn aan hun ver
plichting om te goeder trouw en voor
zichtig te onderhandelen; ... dat (eiseres) 
betoogt dat (de vierde verweerster) je
gens (eiseres) quasi-delictueel aansprake
lijk is als derde, die samen met de glas
fabrikanten de contractuele verplichtin
gen jegens (eiseres) had miskend », en 
na te hebben geoordeeld « dat (eiseres) 
niet bewijst dat tussen partijen een con
tract bestaat; dat haar vordering dus niet 
gegrond is, in zoverre zij steunt op de 
beweerde schending door (de eerste drie 
verweersters) van hun contractuele ver
plichtingen », beslist « dat (de verweer
sters) niet tekort zijn gekomen aan hun 
verplichting om te goeder trouw te on
derhandelen over het sluiten van het 
contract », op grand « dat in de " inten
tie-brieven " al stond dat de " governmen
tal regulations or actions " een reden 
konden zijn om het contract niet uit te 
voeren; dat evenzo het feit dat de Belgi-
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sche regering druk heeft uitgeoefend op 
de glasfabrikanten om met (eiseres) 
geen contract te sluiten, een reden kon 
zijn om de onderhandelingen te schor
sen, voor zover die druk niet onwettig 
was; dat ten deze de minister is opgetre
den om de tewerkstelling in een streek 
te beschermen en dat hij de glasfabri
kanten ertoe kon aansporen met een 
Belgische leverancier te onderhandelen; 
dat de glasfabrikanten dienden te weten 
dat de openbare overheid zulks ten zeer
ste wenst en in die nijverheidssector een 
belangrijke en gewichtige rol speelt; dat 
de door (de vierde verweerster) aangebo
den voorwaarden voordelig waren, zodat 
de glasfabrikanten die zich nog niet defi
nitief verbonden hadden, in het belang 
van hun vermootschap en de sociale vre
de met (de vierde verweerster) een con
tract konden sluiten », 

terwijl, eerste onderdeel, zowel uit de 
vaststellingen van het arrest als uit de 
processtukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat de rechtsvorde
ring van eiseres tegen de eerste drie ver
weersters strekte tot ontbinding van een 
contract wegens foutieve niet-uitvoering 
en tot betaling van een bepaalde schade
v_ergoeding krachtens een strafbeding in 
het contract, en dat eiseres tegen die 
verweersters geen rechtsvordering heeft 
ingesteld op grond van een tekortkoming 
aan de extra-contractuele verplichting 1 

van de eerste drie verweersters om te 
goeder trouw te onderhandelen over het 
sluiten van het contract, welke « culpa in 
contrahendo » zou zijn gepleegd met de 
eventuele medeplichtigheid van de vier- ' 
de verweerster; daaruit volgt dat de 
appelrechter heeft beslist over een ge
schil dat partijen niet aanhangig hadden 
gemaakt (schending van artike1 1138, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter 1 

over niet gevorderde zaken geen uit
spraak mag doen); het arrest, door 
ambtshalve uitspraak te doen over zoda
nig geschil, zonder dat eiseres de moge
lijkheid heeft gehad dienaangaande te 
concluderen, en door eiseres het recht te 1 

ontnemen om tegen de verweersters op 
grond van een « culpa in contrahendo » 
een nieuw proces aan te spannen, boven
dien het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging miskent; 

tweede onderdeel, indien het hof van 
beroep, met de reden volgens welke eise
res « niet uitdrukkelijk betoogt dat de 
(eerste drie verweersters) zouden tekort 
gekomen zijn aan hun verplichting om te 
goeder trouw en voorzichtig te onderhan-

delen », heeft willen zeggen dat de ge
dinginleidende dagvaarding of de conclu
sie van eiseres « impliciet » een vorde
ring inhielden die was gegrond op een 
tekortkoming van de eerste drie ver
weersters aan hun extra-contractuele 
verplichting om te goeder trouw en voor
zichtig te onderhandelen, het arrest aan 
die dagvaarding en conclusie een draag
wijdte toekent die onverenigbaar is met 
de bewoordingen, betekenis en strekking 
ervan; immers geen enkele passus van 
de dagvaarding of de conclusie van eise
res dusdanig kan worden uitgelegd dat 
zij, al weze het impliciet, een dergelijke 
rechtsvordering inhouden; waaruit volgt 
dat het arrest de bewijskracht van die 
dagvaarding en conclusie miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

Wat de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de wettelijke 
grondslag van de vordering van ei
seres te vinden is in « een beweerde 
contractuele tekortkoming van de 
drie (verweersters), dat die verweer
sters zich in het kader van een lang
lopend contract hadden verbonden 
om bepaalde hoeveelheden natuur
lijk natriumcarbonaat bij (eiseres) 
te kopen, dat deze laatste vraagt dat 
dit contract wegens foutieve niet-uit
voering zou worden ontbonden met 
betaling van schadevergoeding », 
niet zonder de in het middel aange
wezen bepalingen en beginselen te 
schenden en de bewijskracht van de 
gedinginleidende dagvaarding en de 
conclusie van eiseres te miskennen, 
ambtshalve uitspraak heeft kunnen 
doen over de vraag of de verweer
sters tekort waren gekomen aan 
hun verplichting om te goeder trouw 
te onderhandelen over het sluiten 
van het contract; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 85 van het Verdrag tot oprich
ting van de Europese Economische Ge
meenschap, te Rome ondertekend op 25 
maart 1957 en goedgekeurd bij de Belgi
sche wet van 2 december 1957, 1315, 
1349, 1353, 1382, 1383 van het Burgerlijk 

·wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wet-
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boek en van het algemeen rechtsbeginsel 
volgens hetwelk de rechter zijn beslis
sing niet mag gronden op feitelijke gege
vens waarvan hij buiten de terechtzitting 
kennis heeft gekregen, 

doordat het hof van beroep, gevat door 
de conclusie van eiseres ten belope dat 
« de vierde verweerster door haar hou
ding ook extra-contractueel aansprake
!ijk was jegens (eiseres) krachtens de ar
tikelen 85 en 86 van het Verdrag van 
Rome », de rechtsvordering van eiseres 
tegen de vierde verweerster niet gegrond 
verklaart op grond « dat wat betreft de 
toepassing van artikel 85 van genoemd 
Verdrag (E.E.G.), aan de hand van be
paalde indicien waaronder het feit dat de 
Commissie tegen de partijen in het con
tract van 7 februari 1978 een geding 
heeft aangespannen, kan worden ver
moed dat in de akkoorden niet onont
beerlijke mededingingsbeperkingen voor
komen waardoor mededinging betreffen
de een substantieel deel van de betrok
ken produkten kan worden uitgescha
keld; dat het alleenrecht dat de (vierde 
verweerster) eiste en dat zij, op aandrin
gen van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, heeft afgeschaft na 
kennisgeving van het akkoord, kon voor
komen als in strijd met de dwingende 
bepalingen van artikel 85; dat (eiseres) 
evenwel niet aantoont welk nadeel zij 
zou hebben geleden ten gevolge van die 
eventuele schending van artikel 85; dat 
alles erop wijst dat, zo het beding van 
exclusieve bevoorrading niet was inge
voegd in het contract tussen (de vierde 
verweerster) en de glasfabrikanten, 
maar was vervangen door een beding be
treffende de hoeveelheden, (eiseres) had 
(lees : niet had) kunnen hopen dat zij de 
overeenkomst geheel of ten dele zou ver
krijgen; dat ten gevolge van het verloop 
van de respectieve wisselkoersen van de 
dollar en van de Belgische frank elke 
verkoop op de Belgische markt tijdens 
de betrokken periode (te weten van 1978 
tot 1981) niet rendabel werd; dat zulks 
des te meer het geval was daar (eiseres), 
gelet op de door de glasfabrikanten 
aangenomen hoeveelheidsverplichtingen, 
slechts hoeveelheden had kunnen leve
ren die niet groot genoeg waren om die 
verrichting rendabel te maken, rekening 
houdende onder andere met de vervoer
kosten; dat het hof van beroep, bij de be
oordeling van de kansen die (eiseres) 
zou hebben gehad om te leveren, geen 
rekening behoeft te houden met de 
mogelijkheid tot dumpingverkoop, die de 
gemeenschapsoverheden hadden kunnen 
en moeten verwerpen », 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te zeggen, enerzijds, dat ten 
gevolge van het verloop van de respectie
ve wisselkoersen van de dollar en van de 
Belgische frank elke verkoop op de Bel
gische markt tijdens de betrokken perio
de (te weten van 1978 tot 1981) niet ren
dabel werd, en anderzijds, dat eiseres 
« gelet op de door de glasfabrikanten 
aangenomen hoeveelheidsverplichtingen, 
slechts hoeveelheden had kunnen leve
ren die niet groot genoeg waren om die 
verrichting rendabel te maken; die laat
ste bewering immers impliceert dat de 
verkopen enkel niet rendabel zouden ge
weest zijn wegens de geringe hoeveelhe
den die eiseres had kunnen leveren, ge
let op de door de glasfabrikanten jegens 
de vierde verweerster aangegane verbin
tenissen, maar dat de verkopen van gro
tere hoeveelheden wel rendabel hadden 
kunnen geweest zijn; het arrest, dat te
gelijk op die beide beweringen steunt, 
dus strijdig is in zijn redengeving, het
geen gelijk is aan een gebrek aan rede
nen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, de in het eerste on
derdeel bekritiseerde redenen, die het 
ene door het andere moeten worden uit
gelegd, misschien in hun geheel beteke
nen: (1) dat het beding betreffende de 
verplichting tot aankoop van minimale 
hoeveelheden, dat door de glasfabrikan
ten ten gunste van de vierde verweerster 
was aangenomen, nadat de Commissie 
van de Gemeenschappen een onderzoek 
had ingesteld naar het oorspronkelijk be
ding van alleenrecht, aan eiseres enkel 
toestond hoeveelheden te leveren die 
niet groot genoeg waren om de verrich
ting rendabel te maken, gelet op de geza
menlijke voorwaarden van het contract 
en onder meer op het verloop van de res
pectieve wisselkoersen van de dollar en 
van de Belgische frank en op de vervoer
kosten; (2) dat derhalve, ook al was het 
in 1978 vastgestelde beding van alleen
recht vanaf het begin vervangen door 
het later overeengekomen beding om be
paalde hoeveelheden aan te kopen, eise
res niet de minste hoop had kunnen 
koesteren dat zij het geheel of een deel 
van de resterende verkopen (dat wil zeg
gen om aan de glasfabrikanten te bezor
gen wat door het hoeveelheidsbeding 
niet was gedekt) zou verkrijgen; de rede
nen van het arrest evenwel in het onze
kere laten of het arrest wei zodanige 

·draagwijdte had; het arrest dus duister 
is of althans op dubbelzinnige redenen is 
gegrond (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 
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derde onderdeel, geen van de partijen 
voor de feitenrechter had betoogd dat 
ten gevolge van het verloop van de res
pectieve wisselkoersen van de dollar en 
van de Belgische frank sinds 1978 elke 
verkoop van eiseres op de Belgische 
markt niet rendabel werd en dat bijge
volg, ongeacht de voorwaarden van het 
tussen de vierde verweerster en de glas
fabrikanten gesloten contract, eiseres 
niet de minste kans zou hebben gehad 
om met hen een leveringscontract te 
sluiten; daaruit volgt dat het arrest, door 
zijn beslissing hierop te doen steunen 
dat « ten gevolge van het verloop van de 
respectieve wisselkoersen van de dollar 
en van de Belgische frank, elke verkoop 
op de Belgische markt tijdens de betrok
ken periode (te weten van 1978 tot 1981) 
niet rendabel werd », op feitelijke gege
vens steunt die duidelijk niet algemeen 
bekend zijn en die de feitenrechter enkel 
uit eigen wetenschap kon kennen (schen
ding van de artikelen 1315, 1349, 1353 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek en van het al
gemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
de rechter zijn beslissing niet mag doen 
steunen op feitelijke gegevens waarvan 
hij buiten de terechtzitting kennis heeft 
gekregen); het arrest althans, doordat 
het niet vermeldt met welke bewijsele
menten het rekening houdt bij de beoor
del.ing van de rendabiliteit van de verko
pen die eiseres op de Belgische markt 
van 1978 tot 1981 had kunnen sluiten, 
het Hof niet de gelegenheid biedt om de 
wettigheid van de bestreden beslissing te 
toetsen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

ken met de dwingende bepalingen van 
artikel 85 », niet wettig kon beslissen dat 
eiseres geen << nadeel kon ondervonden 
hebben ten gevolge van die eventuele 
schending van artikel 85 », op grond dat 
het resultaat hetzelfde zou zijn geweest 
als het beding van alleenrecht van in het 
begin was vervangen door het later over
eengekomen beding tot aankoop van be
paalde hoeveelheden; die reden immers 
impliceert dat een beding tot aankoop 
van bepaalde hoeveelheden in een lang
lopend bevoorradingscontract a priori 
geen schending kan opleveren van arti
kel 85, zelfs als het dusdanig is opgestela 
dat het aan een mededingende leveran
cier elke mogelijkheid ontneemt om nog 
voldoende hoeveelheden te leveren ten 
einde de verrichting rendabel te maken, 
het arrest, door op dat motief te steunen, 
derhalve het in de aanhef van het mid
del aangewezen artikel 85 van het Ver
drag tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, alsmede de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

vijfde onderdeel, uit de in het middel 
overgenomen redenen blijkt dat het ar
rest, om te beslissen dat eiseres niet be
wijst dat zij « schade had geleden » ten 
gevolge van de aan de vierde verweer
ster verweten onrechtmatige handelswij
ze (vaststellen van een beding van al
leenrecht in het contract van 7 februari 
1978), steunt op de overweging dat een 
andere handelwijze (vaststellen van een 
hoeveelheidsbeding) voor eiseres hetzelf
de gevolg zou hebben gehad; zoals in het 
vierde onderdeel is aangetoond, de vast
stellingen van het arrest geen verant
woording zijn voor de rechtmatigheid 
van laatstgenoemde handelwijze; de fei
tenrechter enkel wettig kan zeggen dat 
er tussen een fout en een schade geen 
oorzakelijk verband bestaat, als hij vast
stelt dat, zonder elke onrechtmatige han
deling van de dader, de schade zich niet
temin zou hebben voorgedaan zoals zij 
in concreto is ontstaan; daaruit volgt dat 
het arrest de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en inzonderheid 
het begrip « oorzakelijk verband », in de 
zin van die artikelen, schendt : 

Overwegende dat het middel en
kel tegen de vierde verweerster is 
gericht; 

W at het derde onderdeel betreft : 

vierde onderdeel, het akkoord waarbij 
verschillende ondernemingen, zonder dat 
zij aan een leverancier een alleenrecht 
toekennen, zich niettemin ertoe verbin
den om bij hem, tijdens een bepaalde 
periode, kleine hoeveelheden van een 1 

grondstof voor hun bedrijf te kopen, een I 
mededingingsbeperking kan zijn die in 
strijd is met artikel 85 van het Verdrag 
van Rome, inzonderheid als blijkt dat, 
rekening houdende met de door de ko
pers aangenomen hoeveelheidsverplich
tingen, dat akkoord op beduidende wijze , 
de mogelijkheid van de mededingende I 
leveranciers om nog enig concurrerend 
aanbod te doen, tenietdoet of beperkt; 
daaruit volgt dat het arrest, na te heb
ben aanvaard dat het in het contract van 
7 februari 1978 tussen de vierde verweer
ster en de glasfabrikanten ten gunste ' 
van de vierde verweerster vastgestelde Over de grond van niet-ontvanke
beding van alleenrecht « strijdig kon lij- , · lijkheid door de vierde verweerster 
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opgeworpen en afgeleid uit het ge
brek aan belang : 

Overwegende dat het hof van be
roep, om te beslissen dat eiseres 
geen enkele hoop kon koesteren dat 
zij het contract geheel of ten dele 
zou verkrijgen, overweegt « dat ten 
gevolge van het verloop van de res
pectieve wisselkoersen van de dollar 
en van de Belgische frank elke ver
koop op de Belgische markt tijdens 
de betrokken periode (te weten van 
1978 tot 1981) niet rendabel werd; 
dat zulks te meer het geval was 
daar (eiseres), gelet op de door de 
glasfabrikanten aangenomen hoe
veelheidsverplichtingen geen hoe
veelheden had kunnen leveren die 
groot genoeg waren om die verrich
ting rendabel te maken, rekening 
houdende onder andere met de ver
voerkosten »; 

Dat uit die overwegingen volgt dat 
het arrest zijn beslissing zowel op 
het verloop van de wisselkoersen 
van de munt van 1978 tot 1981, als 
op de vervoerkosten doet steunen; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat de vierde ver

weerster in haar conclusie subsi
diair aanvoerde dat, gesteld dat er 
« een fout was begaan op het vlak 
van het Europees of nationaal recht 
inzake mededinging, dan nog zou er 
tussen die fout en de door eiseres 
aangevoerde schade geen oorzake
lijk verband bestaan »; dat zij tot 
staving van die stelling onder ande
re aanvoerde dat het uitgesloten 
was dat de eerste drie verweersters 
die met haar contracten hadden ge
sloten om bepaalde hoeveelheden te 
leveren, zich eventueel ergens an
ders dan bij haar hadden willen be
voorraden door met eiseres te con
tracteren en zulks, onder meer om
dat, gelet op het verloop van de 
wisselkoers van de dollar, de prijzen 
van eiseres, vanaf 1979, voor de eer
ste drie verweersters niet meer zou-. 
den te betalen geweest zijn; 

Overwegende dat geen enkele par
tij betoogde dat ten gevolge van het 
verloop van de respectieve wissel
koers van de dollar en van de Belgi
sche frank elke verkoop op de Belgi
sche markt sinds 1978 niet rendabel 
zou geworden zijn; 

Overwegende dat het arrest, om 
de door eiseres tegen de vierde ver
weerster ingestelde vordering te ver
werpen, onder meer hierop steunt 
dat « ten gevolge van het verloop 
van de respectieve wisselkoers van 
de dollar en van de Belgische frank 
elke verkoop op de Belgische markt 
tijdens de betrokken periode (te we
ten van 1978 tot 1981) niet rendabel 
zou geworden zijn »; 

Dat het echter geen enkele bron 
opgeeft waaruit zou blijken dat ten 
gevolge van dat verloop elke ver
koop op de Belgische markt vanaf 
het jaar 1978 niet rendabel zou ge
worden zijn, welke toestand niet al
gemeen bekend was; 

Dat daaruit, derhalve, niet kan 
worden opgemaakt of de appelrech
ters die laatste vaststelling op hun 
persoonlijke wetenschap dan wel op 
de hen regelmatig voorgelegde gege
vens doen steunen, zodat het Hof 
onmogelijk de wettigheid van hun 
beslissing kan toetsen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de andere onderdelen 
van het tweede middel, en op het 
derde middel, die niet tot ruimere 
vernietiging zouden kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het beslist dat de verweer
sters niet zijn tekort gekomen aan 
hun verplichting om te goeder trouw 
te onderhandelen over het sluiten 
van het contract, de oorspronkelijke 
vordering van eiseres tegen de vier
de verweerster niet gegrond ver
klaart en eiseres veroordeelt in de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig-
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de arrest; verwerpt de voorziening 
voor het overige; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Luik. 

17 april1986 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en Simont. 

Nr. 500 

1 • KAMER - 17 ap!rii 1986 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER· 
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
AFTREKKING VAN DE BEDRIJFSVERLIEZEN
BEDRIJFSVERLIEZEN GELIJKGESTELD MET 
BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
HANDELSONDERNEMING IN VEREFFENING -
VERLIES TEN GEVOLGE VAN DE TEGELDEMA
KING VAN BELEGDE ACTIVA - GEEN BE· 
DRIJFSVERLIES. 

1" De verliezen, die gelijkgesteld zi.fn 
met bedrijfsuitgaven en -lasten welke 
mogen worden afgetrokken van de 
brutobedrijfsinkomsten, moeten een 
bedrijfskarakter hebben, dat wil zeg
gen voortvloeien uit de uitoefeni11g van 
het beroep (1). (Art. 43, eerste lid, 2", 
W.I.B.) 

2" Het verlies dat zijn oorsprong vindt in 
de tegeldemaking, na de invereffe
ningstelling, van de activa van een 
ha.ndelsonderneming heeft geen be
drijfskarakter (2). (Art. 43, eerste lid, 
2", W.I.B.) 

(1) en (2} Zie Cass., 28 juni 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 1396}. 

(BIETLOT JEAN, BIETLOT JACQUES 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 690 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over de twee middele11 samen, het eer
ste, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 20, 2", c, en 4", 43, inzonderheid 
het eerste lid, 2", 44 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, zoals zij luid
den in de wetten van 20 november 1962, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 26 februari 1964, v66r de wijziging 
bij de wet van 5 januari 1976, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest, nadat het terecht 
heeft beslist dat « het verlies wei zeker 
was en vaststond op 31 december 1967, 
vermits de door de curator v66r die da
tum gegeven vooruitzichten ondubbelzin
nig waren en dat, volgens hem, het 
maximum dat de schuldeisers hadden 
kunnen ontvangen, geenszins meer kon 
bedragen dan 30 pet. van hun schuldvor
dering », nochtans de door de eisers in
gestelde beroepen inzake belastingen 
verwerpt op grond dat « hoewel de wet 
het begrip "verlies " niet omschrijft, het 
echter moet worden uitgelegd als elke 
verdwijning van activa, elke minder
waarde, elk ontstaan van een passief in 
de loop van het belastbaar ·tijdperk, die 
rechtstreeks betrekking hebben op een 
bedrijfsactiviteit •, zelfs « indien niet te 
betwisten valt dat de verzoekers (thans 
eisers) reeds in december 1967 verlies 
hebben geleden », daarentegen « niet is 
bewezen dat dit verlies een bedrijfsver
lies is zoals wettelijk vereist om aftrek
baar te zijn •, omdat « de schuldvorde
ring van de verzoekers op de gefailleerde 
Tassigny niets meer te maken had met 
zijn bedrijf, vermits de handelsactiviteit 
van de verzoekers vanaf de overdracht 
was geiHndigd en de opbrengst van die 
overdracht een prive-opbrengst is gewor
den » en dat « de verzoekers hun han
delsbedrijf hadden stopgezet, zodat zij 
sedert die datum, te weten vanaf decem
ber 1967, toen zij het verlies hebben ge
leden, hun beroep niet meer uitoefen
den » en dat « dit verlies dus geen 
betrekking heeft op de uitoefening van 
hun beroep in 1967 en derhalve niet kon 
worden afgetrokken », 
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terwijl, eerste onderdeel, artikel 43, in
zonderheid het eerste lid, 2', van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
luidens hetwelk « het nettobedrag van de 
bedrijfsinkomsten als volgt wordt vastge
steld: 1' het brutobedrag van de inkom
sten van iedere bedrijfsactiviteit wordt 
verminderd met de bedrijfsuitgaven of 
-lasten die op deze inkomsten drukken; 
2' de bedrijfsverliezen die tijdens het be
lastbaar tijdperk zijn geleden, uit hoofde 
van enigerlei bedrijfsactiviteit, worden 
aangerekend op de inkomsten van de an
dere activiteiten », geenszins voorschrijft 
dat de verliezen, om aftrekbaar te zijn, 
noodzakelijk betrekking moeten hebben 
op een bedrijfsactiviteit die ten tijde van 
die verliezen wordt uitgeoefend; het ar
rest, door te beslissen dat het aangevoer
de verlies niet kon worden afgetrokken 
omdat het geen betrekking heeft op de 
uitoefening van het beroep van de eisers 
in 1967, artikel 43, eerste lid, 2', van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
schendt; 

tweede onderdeel, uit de samenlezing 
van de artikelen 43, eerste lid, 2', en 20, 
2', c, en 4' van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, luidens hetwelk 
« de bedrijfsinkomsten die zijn welke 
rechtstreeks of onrechtstreeks voortko
men uit activiteiten van alle aard, dat 
wil zeggen ... 2', c (de verschillende be
zoldigingen) van de werkende vennoten, 
in een Belgische handelsvennootschap 
die geen vennootschap op aandelen is en 
niet heeft gekozen voor de aanslag van 
haar winst in de personenbelasting, dan 
wel ... ; 4' winsten of baten die betrekking 
hebben op een zelfstandige beroepswerk
zaamheid die voorheen werd uitgeoefend 
door de genieter of door de persoon 
waarvan hij de rechtverkrijgende is », 
volgt dat, wanneer volgens de wet elk 
bedrijfsverlies, ongeacht de oorsprong 
ervan, van enigerlei bedrijfsinkomsten 
kan worden afgetrokken en geen onder
scheid wordt gemaakt tussen de inkom
sten naar gelang van de aard van de be
drijfswerkzaamheden waaruit zij voort
vloeien, men niet mag weigeren verlie
zen van bedrijfsinkomsten a£ te trekken 
op grond dat deze voortkomen uit een 
werkzaamheid die voorheen werd uitge
oefend, en die definitief en volledig is 
stopgezet ten tijde van de aftrek; 

derde onderdeel, het arrest, nu in arti
kel 43, eerste lid, 1' en 2', duidelijk on
derscheid wordt gemaakt tussen de be
drijfslasten en -uitgaven, welke bedrijfs
uitgaven slechts mogen worden afgetrok
ken van inkomsten uit werkzaamheden 

waarop zij betrekking hebben, en in arti
kel 44 van hetzelfde wetboek wordt be
paald dat « de aftrekbare bedrijfsuitga
ven en -lasten die zijn welke de belas
tingplichtige tijdens het belastbaar tijd
perk heeft gedaan of gedragen om de 
belastbare inkomsten te verkrijgen of te 
behouden », de verliezen die, zoals zij tij
dens het belastbaar tijdperk zijn gele
den, kunnen worden afgetrokken van de 
inkomsten van elke activiteit, in de zin 
van artikel 20 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, van de belasting
plichtige, welke ook de huidige of voor
bije activiteit moge zijn waarop zij De
trekking hebben, miskenning inhoudt 
van de draagwijdte van die bepaling, als
mede van het erin gemaakte onder
scheid, door te beslissen dat het verlies 
enkel kan worden afgetrokken in zover
re dit het gevolg is van een beroepsacti
viteit die werd uitgeoefend op het tijd
stip dat het verlies is geleden; 

vierde onderdeel, het arrest, door, 
enerzijds, te zeggen dat het door de ei
sers aangevoerde verlies niet kan wor
den afgetrokken omdat de desbetreffen
de schuldvordering een prive-schuldvor
dering zou geworden zijn vanaf de 
overdracht van de handelszaak en, an
derzijds, te beslissen dat het verlies niet 
kan worden afgetrokken omdat het geen 
betrekking heeft op een in 1967 uitgeoe
fende bedrijfswerkzaamheid, in het onze
kere laat of het oordeelt dat een verlies 
niet als aftrekbaar kan worden aange
merkt omdat de belastingplichtige het 
bedrijfskarakter van de desbetreffende 
schuldvordering niet heeft gehandhaafd 
of omdat het verlies geen betrekking 
heeft op een bedrijfswerkzaamheid die 
de belastingplichtige uitoefende toen hij 
het wou aftrekken van de inkomsten van 
zijn andere bedrijfswerkzaamheden; zo
danige onduidelijkheid in de redenen 
van de beslissing van het hof van beroep 
met een gebrek aan redenen gelijkstaat 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 43, inzonderheid het 
eerste lid, 2', 44, 20, 2', c, en 4', 21, 2', 31, 
34, 35, 36, 36bis, 38, 39 en 40 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, zoals 
zij luidden in de bij het koninklijk be
sluit van 26 februari 1964 gecoordineerde 
wetten van 20 november 1962 tot hervor· 
ming van de inkomstenbelastingen en 
houdende het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, v66r de wijziging bij de 
wet van 5 januari 1976, 
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doordat het arrest, nadat het heeft ge
zegd dat « de verzoekers sedert 1963 
geen enkel inkomen uit hun vroeger be
drijf, noch uit de stopzetting ervan heb
ben aangegeven », beslist dat het door de 
eisers aangevoerde verlies geenszins kon 
worden afgetrokken omdat de oorsprong 
ervan te vinden zou zijn in de vereffe
ning van de op 29 april 1962 overgedra
gen handelszaak, op grond dat « een ver
lies waarvan de oorzaak te vinden is in 
de vereffening van de activa, die zijn be
legd in een handelsbedrijf in vereffe
ning, geen bedrijfsverlies is en « dat het 
een vereffeningsverlies en geen aftrek
baar bedrijfsverlies is », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 43, 
eerste lid, 2", van het Wetboek van de In
komstenbelastingen geen onderscheid 
maakt tussen de aftrekbare verliezen 
die betrekking hebben op een voorheen 
uitgeoefende zelfstandige beroepswerk
zaamheid, ongeacht of die verliezen hun 
oorsprong vinden in de vereffening van 
de activa die zijn belegd in een handels
bedrijf dat zijn werkzaamheden heeft 
stopgezet, dan wei in de voortzetting, zij 
het tijdelijk, van die werkzaamheden, 
zonder dat de handelszaak werd ver
kocht (schending van artikel 43, eerste 
lid, 2", van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen); 

tweede onderdeel, nu uit geen enkele 
bepaling van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen volgt dat de winsten die 
voortvloeien hetzij uit een voorheen uit- . 
geoefende zelfstandige activiteit die defi
nitief is stopgezet, hetzij uit de vereffe
ning van de in zodanige activiteit beleg
de activa in geval van definitieve stopzet
ting, belastingvrijstelling zouden genie
ten, en evenmin dat de verliezen die het 
bedrijf na de stopzetting van die activi
teit heeft geleden, niet zouden kunnen 
worden afgetrokken van de gezamenlijke 
inkomsten uit enigerlei beroepswerk
zaamheden, het arrest, dat beslist dat de 
verliezen naar aanleiding of ten gevolge 
van de stopzetting van een zelfstandige 
activiteit geen aftrekbare bedrijfsverlie
zen, maar niet aftrekbare vereffenings
verliezen zijn, aile in het middel aange
wezen bepalingen schendt : 

Over de beide middelen : 
Overwegende dat de middelen 

niet ontvankelijk zijn, in zoverre zij 
gegrond zijn op de artikelen 20, 2", 
c, 21, 2", en 36bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, nu 
die bepalingen zijn ingevoerd bij 

wetten van na de litigieuze dienstja
ren waarop zij geen toepassing vin
den; 

Over het tweede middel, voor het 
overige: 

Overwegende dat de verliezen, die 
van de brutobedrijfsinkomsten mo
gen worden afgetrokken, een be
drijfskarakter moeten hebben, dat 
wil zeggen voortvloeien uit de uitoe
fening van het beroep; 

Overwegende dat wanneer, na de 
stopzetting van het bedrijf, de in het 
bedrijf belegde activa worden veref
fend, zulks als zodanig geen wijze 
van exploitatie is en niet als de be
roepswerkzaamheid aan te merken 
valt; dat daaruit volgt dat de verlie
zen die hun oorzaak vinden in de 
vereffening van de belegde activa 
geen bedrijfskarakter kunnen heb
ben en niet van de winsten kunnen 
worden afgetrokken; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt dat het aangevoerde 
verlies zijn oorsprong vond in de 
vereffening van de op 29 april 1982 
overgedragen handelszaak en dat de 
opbrengst van de overdracht een 
prive-opbrengst is geworden, wettig 
beslist dat dit verlies geen aftrek
baar bedrijfsverlies is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de andere aangevoerde 
artikelen: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede middel blijkt dat het 
arrest, door de in dat middel bekriti
seerde reden, zijn beslissing dat het 
aangevoerde verlies ten deze geen 
aftrekbaar bedrijfsverlies is, naar 
recht verantwoordt; dat de in dat 
eerste middel aangevoerde grief, 
zelfs gegrond, derhalve de wettelijk
heid van de beslissing niet be'in
vloedt; 

Dat het middel, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

17 april1986 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Tossens en Dawagne, Charleroi, en 
DeBruyn. 

Nr. 507 

1• KAMER - 17 april1986 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTEBELASTING OP DE 
TWEEDE VERBLIJVEN - E.E.G.-AMBTENAAR 
MET HOOFDVERBLIJF IN DE GEMEENTE GE
VESTIGD EN NIET IN DE VREEMDELINGENRE
GISTERS INGESCHREVEN. 

De bepalingen van een gemeenteverorde
ning houdende hefting van een belas
ting op de tweede verblijven en waar
bij als tweede verblijf wordt aange
merkt elke gemeubelde waning die 
valt onder art. 44, § 1, 1°, Wet Ruimte
Jijke Ordening en Stedebouw, en waar
van de eventuele bewoner, voor die 
waning, niet in de bevolkingsregisters 
is ingeschreven, worden niet geschon
den door het besluit van de bestendige 
deputatie van een provincieraad waar
in wordt beslist dat die belasting niet 
is verschuldigd door de ambtenaar van 
de Europese Economische Gemeen
schap die zijn hoofdverblijf in de ge
meente heeft gevestigd en die, nu hij 
houder is van een bijzondere verblijfs
vergunning die door het Belgisch mi
nisterie van Buitenlandse Zaken is uit
gegeven, niet verplicht is zich te laten 
inschrijven in de vreemdelingenregis
ters. 

(GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE T. CODY) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 708 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 7 februari 1985 

door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Brabant gewe
zen inzake gemeentebelastingen op 
de tweede verblijven; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1 van de belastingveror
dening van 25 november 1983 van de ge
meente Sint-Pieters-Woluwe, 

doordat de bestreden beslissing ver
weerders bezwaar tegen de aanslag in de 
belasting op de tweede verblijven, die ei
seres te zijnen name voor het belasting
jaar 1984 ten kohiere heeft gebracht, 
aanneemt op grond « dat (verweerder) 
een E.E.G.-ambtenaar is en als dusdanig 
houder is van een bijzondere verblijfs
vergunning, die door het Belgisch minis
terie van Buitenlandse Zaken is uitgege
ven, en zich derhalve niet moet laten 
inschrijven in het register van de buiten
landers; dat de woonplaats van een per
soon daar is waar hij zijn hoofdverblijf
plaats heeft (artikel 102 Burgerlijk Wet
hoek), dat wil zeggen een feitelijke 
toestand (verzamelplaats van de voor
naamste belangen) gestaafd door de be
doeling die toestand duurzaam te maken; 
dat de E.E.G.-vestiging in BelgH~ niet 
kan worden aangemerkt als het hoofd
verblijf van de aangestelden en ambtena
ren van de instelling ( ... ); dat de be
zwaarindiener zijn hoofdverblijf heeft 
gevestigd op het nr. 36A van de Pater 
Damiaanlaan, te 1150 Brussel, ... dat het 
bezwaar derhalve gegrond is », 

terwijl artikel 1 van de voornoemde 
belastingverordening bepaalt « dat als 
tweede verblijf wordt aangemerkt, elke 
gemeubileerde woning ( ... ) waarvan de 
eventuele bewoner, voor die woning, niet 
in de bevolkingsregisters is ingeschre
ven »; die bepaling geen uitzondering 
maakt voor de personen die, hoewel zij 
niet in de bevolkingsregisters zijn inge
schreven, toch hun hoofdverblijf of hun 
woonplaats op het grondgebied van de 
gemeente hebben gevestigd; daaruit 
volgt dat de bestreden beslissing niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat ver
weerder, hoewel hij niet in de bevol
kingsregisters was ingeschreven, geen 
belasting was verschuldigd omdat de wo
ning die hij in de gemeente betrok zijn 
hoofdverblijf was en hij zich niet hoefde 
te laten inschrijven in de bevolkings
registers: 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt dat verweerder 
in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe 
een enkel verblijf heeft, te weten 
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het verblijf dat hij betrekt aan het 
nr. 36A van de Pater Damiaanlaan, 
waar hij zijn hoofdverblijf heeft ge
vestigd; 

Overwegende dat artikel 1, eerste 
lid, van de belastingverordening van 
25 november 1983 enkel betrekking 
heeft op de tweede verblijven, wat 
impliceert dat er een ander verblijf 
is dat als hoofdverblijf wordt aange
merkt; 

Overwegende dat verweerders 
verblijf derhalve geen tweede ver
blijf is als vereist bij de belasting
verocdening en dat de bestendige 
deputatie niet hoefde te onderzoe
ken of verweerders enig verblijf in 
overeenstemming is met de om
schrijving die in het tweede lid van 
die verordening van het tweede ver
blijf wordt gegeven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat noch uit de 
vaststellingen van de beslissing 
noch uit de aan het Hof overgelegde 
procedurestukken blijkt dat een 
middel van openbare orde ambtshal
ve moet worden opgeworpen; 

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

17 april 1986 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Kirkpatrick. 

Nr. 508 

1" KAMER - 17 april 1986 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO
NENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN - ZEKERE 
EN VASTSTAANDE SCHULDEN- BEGRIP 

Het arrest, dat vaststelt dat de belasting
plichtige bij het einde van het belast
baar tijdperk nag hoopte dat de discus
sies en besprekingen tussen de par
tijen betreffende de kwijtschelding of 
vermindering van een schuld en de da
tum van betaling een voor hem gunsti
ge afloop zouden kennen, en dat de be
lastingplichtige aldus op dat tijdstip 
van oordeel was dat het nag niet zeker 
was dat hij die schuld zou moeten be
talen, verantwoordt naar recht zijn be
slissing dat die schuld, op dat ogen
blik, nag geen zekere en vaststaande 
schuld was en dat zij derhalve geen af
trekbare bedrijfsuitgave of -last was. 
(Art. 44, derde lid, W.I.B.) 

(EMPACK BELGIUM P.V.B.A. T. BELGISCHE 
STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vel'taling) 

(A.R. nr. F 721 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 22, inzonderheid 5°, en 44, inzonder
heid derde lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit 
van 26 februari 1964), 

doordat het arrest in feite heeft vast
gesteld dat eiseres « aan de besloten ven
nootschap naar Frans recht Grace op 30 
december 1970 een bedrag van 2.240.000 
frank verschuldigd was, zijnde de royal
ties voor de exploitatie van een octrooi » 
en beslist dat « de schuld niet mocht 
worden afgetrokken van de belastbare 
grondslag van het jaar 1970, nu de voor
waarden gesteld in artikel 44, derde lid, 
niet zijn vervuld » en « dat de directeur 
terecht heeft geoordeeld dat de royalties 
op grond van artikel 22, 5", van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen een 
belastbare reserve voor het belastingj aar 
1971 vormden », en die beslissing verant
woordt door de redenen dat « de royal
ties pas in 1973 en 1974 in hun geheel 
zijn betaald ( ... ), dat een schuld zeker is 
als daarover een eindbeslissing is gena
men ( ... ), dat ten deze over de verschul
digde royalties einde 1970 discussies en 
besprekingen zijn gevoerd tussen (eise
res) en de vennootschap Grace met be
trekking tot het bedrag en de datum van 
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betaling, dat (eiseres) hoopte op een ver
mindering of een kwijtschelding van de 
schuld », 

terwijl, eerste onderdeel, de aftrek van 
een schuld niet afhankelijk is van de 
voorwaarde dat over de schuld een eind
beslissing is genomen (voornamelijk 
schending van artikel 44 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen); 

tweede onderdeel, de door een schulde
naar gekoesterde hoop dat zijn schuldei
ser zijn schuld zou verminderen of kwijt
schelden, niet wegneemt dat die schuld 
vaststaand en zeker en derhalve aftrek
baar is, zolang die vermindering of 
kwijtschelding niet is toegekend (schen
ding van dezelfde bepalingen); 

derde onderdeel, als de overweging 
van het arrest inzake het bestaan van 
discussies en bespreldngen tussen eise
res en haar schuldeiser diende te wor
den aangemerkt als een verwijzing naar 
iets anders dan de discussies omtrent de 
vermindering of kwijtschelding van de 
schuld, die overweging op zichzelf de be
slissing niet kan verantwoorden, omdat 
zij, aldus uit de context gehaald: a) strij
dig zou zijn met de vaststelling van de 
feitenrechter dat eiseres, op 30 december 
1970, 2.240.000 frank was verschuldigd 
aan de vennootschap Grace, b) geen pas
send antwoord zou opleveren op de con
clusie van eiseres ten betoge dat er tus
sen haar en haar schuldeiser enkel· 
discussie is gevoerd over de kwijtschel
ding van de schuld (voornamelijk schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het feit dat de schuld 
niet werd betaald tijdens het litigieuze 
belastingjaar geen beletsel vormde voor 
de aftrek ervan ingevolge artikel 44, der
de lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (voornamelijk schending 
van die bepaling); daaruit volgt dat noch 
de voormelde redenen van het arrest 
noch zijn andere overwegingen de weige
ring, om eiseres 2.240.000 frank te laten 
aftrekken als een zekere en vaststaande 
schuld, naar recht verantwoorden (voor
namelijk schending van artikel 44 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen) en bijgevolg evenmin de beslissing 
dat het een belastbare reserve betrof 
(voornamelijk schending van artikel 22, 
5°, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen) : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel het 

arrest verwijt niet duidelijk te stel
len of de discussies en besprekingen 

tussen partijen betrekking hadden 
op de vermindering of kwijtschel
ding van de schuld dan wel of zij 
een ander voorwerp hadden; 

Overwegende dat uit de tekst zelf 
van het arrest op ondubbelzinnige 
wijze blijkt dat die discussies en be
sprekingen de kwijtschelding of ver
mindering van de schuld betroffen 
en, in de laatste onderstelling, de 
datum van de betaling; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at de eerste tvvee onderdelen be
treft: 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat eiseres einde 1970 
nog hoopte dat de discussies en be
sprekingen onder partijen over de 
kwijtschelding of vermindering van 
de schuld en de datum van de beta
ling een voor haar gunstig resultaat 
zouden opleveren, impliciet vaststelt 
dat eiseres op dat tijdstip nog meen
de dat het niet vaststond dat zij die 
schuld zou moeten betalen; 

Overwegende dat het arrest door 
die vaststellingen zijn beslissing 
naar recht verantvvoordt volgens 
welke de litigieuze schuld einde 
1970 nog geen zekere en vaststaan
de schuld was, nu de onderhandelin
gen op dat ogenblik nog niet tot een 
eindbeslissing hadden geleid; 

Overwegende dat het arrest voor 
het overige, door te zeggen « dat een 
schuld zeker is wanneer dam·over 
een eindbeslissing is genomen », 
rechtstreeks naar die onderhande
lingen verwijst, zonder aan de wet 
een bijkomende voorwaarde toe te 
voegen; 

Dat beide onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende d.at het arrest be

slist dat de schuld niet kan worden 
afgetrokken van de winst van het 
jaar 1970, niet omdat zij niet tijdens 
het litigieuze belastingjaar is be
taald, maar wel omdat zij einde 1970 
niet voldeed aan de in artikel 44 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen gestelde voorwaarden, te 
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weten dat de schuld zeker en vast
staand moet zijn; 

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

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

17 april 1986 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Baltus, Brussel, en De 
Bruyn. 

Nr. 509 

1' KAMER - 17 april 1986 

INKOMSTENBELASTINGEN VEN-
NOOTSCHAPSBELASTING - VASTSTELLING 
VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN -
INKOMSTEN AFTREKBAAR VAN DE BELAST
BARE WINSTEN - INKOMSTEN UIT AANDE
LEN OF DELEN DIE OP VASTE DEELNEMIN
GEN BETREKKING HEBBEN - BEGRIP. 

Voor de vaststelling van het belastbaar 
netto-inkomen dat aan de vennoot
schapsbelasting is onderworpen, wor
den van de ulinst van het belastbare 
tijdperk mede afgetrokken, voor zover 
zij erin voorkomen, met name de in
komsten uit aandelen of delen, mits 
die inkomsten op vaste deelnemingen 
betrekking hebben; als vaste deelne
mingen worden met name aangemerkt 
de deelnemingen die de belastingplich
tige gedurende het gehele belastbaar 
tijdperk ononderbroken in eigendom 
heeft gehad, in de gebruikelijke zin, 
oak al had hij, als vruchtgebruiker, 
niet de eigendom van de titels. (Artt. 
11, 1° 112, 1° W.I.B.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. UNION CHIMIQUE BELGE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 724 F) 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 111, 1°, en 112, § 1, 
1°, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, als ingevoegd in dat wetboek 
bij artikel 32 van de wet van 25 juni 
1973, 

doordat het arrest op grond van de 
voormelde bepalingen beslist dat ver
weerster, als reeds belaste inkomsten, de 
dividenden mag aftrekken die zij heeft 
ontvangen tijdens de bewuste belasting
jaren, als vruchtgebruiker van 500.000 ti
tels van de Nederlandse naamloze ven
nootschap A.K.Z.O., en zulks op grond 
dat alle wettelijke voorwaarden voor die 
aftrek zijn vervuld, ook de voorwaarde 
dat de aftrekbare inkomsten op een vas
te deelneming moeten betrekking heb
ben als omschreven in artikel 112, § 1, 1°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen; dat die laatste bepaling immers 
de deelneming niet uitsluit waarvan de 
belastingplichtige titularis zou zijn 
krachtens een eigendomsrecht dat geen 
voile eigendom is maar een verbrokke
ling ervan; dat de vruchtgebruiker op het 
ogenblik van de verdeling een deel van 
de winst ontvangt en dat verweerster 
derhalve gedurende het gehele belastba
re tijdperk de vaste deelneming in de 
naamloze vennootschap A.K.Z.O. onon
derbroken in eigendom (niet in volle ei
gendom maar in vruchtgebruik) heeft; 

terwijl, eerste onderdeel, de in artikel 
112, § 1, 1°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen als voorwaarde ge
stelde vaste deelneming noodzakelijk 
vereist dat de belastingplichtige, in de 
hoedanigheid van eigenaar, houder is 
van de deelnemingen die dividenden 
voortbrengen, waardoor elke verbrokke
ling van het eigendomsrecht en derhalve 
het recht van vruchtgebruik wordt uitge
sloten; 

tweede onderdeel, de belastingplichti
ge, zo de wet uitdrukkelijk voorschrijft 
dat hij de deelnemingen die dividenden 
voortbrengen in eigendom moet hebben, 
bovendien een werkelijke « deelneming » 
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dient te hebben, dat wil zeggen een aan
deel in de zaak door inbreng van kapi
taal en door tussenkomst in winst en 
verlies, wat bij vruchtgebruik op titels 
niet het geval is aangezien de vruchtge
bruiker geen deelneming heeft in alle 
winsten noch in het verlies van de on
derneming die deze titels heeft uitgege
ven: 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat verweerster vruchtgebrui
ker is van 500.000 titels van de Ne
derlandse vennootschap A.K.Z.O. en 
in die hoedanigheid in de loop van 
de jaren 1973 tot 1975 dividenden 
heeft ontvangen die zij van haar be
lastbare winsten heeft afgetrokken; 

Overwegende dat verweerster, 
vruchtgebruiker van de titels, door 
haar deelneming in de verdeling 
van de winst, een deelneming in de 
bewuste vennootschap bezat en dat 
zij, in de mate dat zij volledig titula
ris van dat vruchtgebruik was, in de 
gebruikelijke betekenis eigenaar 
van die deelneming was, hoewel zij 
de titels die de voornoemde dividen
den voortbrengen niet in eigendom 
had, hetgeen de wet niet vereist; 

Overwegende dat overigens niet 
wordt betwist dat die deelnemingen 
vast zijn als vereist bij de wet; 

Dat het arrest aldus de aange
voerde wetsbepalingen niet schendt 
en zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 april 1986 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Foriers, Brussel. 

Nr. 510 

1 e KAMER - 18 april 1986 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS· 
HUUR - WEIGERING VAN DE VERHUURDER 
DE HUUROVEREENKOMST TE HERNIEUWEN -
RETENTIERECHT VAN DE AFGAANDE HUUR· 
DER, AFHANKELIJK VAN EEN NIET ERNSTIG 
BETWIST RECHT OP VERGOEDING WEGENS 
UITZETTING. 

De afgaande huurder kan op het bij art. 
27 Handelshuurwet bepaalde retentie
recht geen aanspraak maken indien 
zijn recht op vergoeding wegens uitzet
ting ernstig wordt betwist, en zolang 
over die betwisting geen uitspraak is 
gedaan (1). (Artt. 25 en 27 Handels
huurwet.) 

(AUBERGE DE WATERLOO N.V. T. TAFOTEL N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4874) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 december 1984 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 25 en 27 vervat in 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten, zijnde afdeling 
Ilbis (regels betreffende de handelshuur 
in het bijzonder) van het boek III, titel 
VII, van het Burgerlijk Wetboek, 702, 
807, 1068, 1138, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, van het algemeen rechtsbegin
sel dat alleen de partijen de grenzen van 
het burgerlijk geschil bepalen - het be
schikkingsbeginsel , de algemene 
rechtsbeginselen krachtens welke de 
rechter geen uitspraak mag doen over 

(1) Zie Cass., 21 maart 1974 (A. C., 1974, 807), 
R. W., 1974-75, 166; zie A. PAUWELS, « Handels
huur », in A.P.R., uitg. 1971, nr. 462; M. LA 
HAYE en J. VANKERCKHOVE, « Les baux commer
ciaux », in Novelles, Droit civil, t. VI, Le lou
age de chases, vol. II, 1984, nrs. 1945 en 1946; 
J.H. HERBOTS, « De handelshuurwet "• in 
T.P.R., 1979, nr. 64, blz. 719; J.H. HERBOTS, 
FR. DELWICHE en L. LAMINE, « Overzicht van 
rechtspraak (1975-77), Bijzondere contracten », 
in T.P.R., 1980, 517-707, nrs. 169 e.v. 
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niet gevorderde zaken, de oorzaak van 
de vordering niet ambtshalve mag wijzi
gen en geen met de openbare orde niet 
strijdige betwisting kan opwerpen die 
niet door partijen aan de rechter werd 
voorgelegd, 

doordat het bestreden vonnis, na de 
opzegging van de huurovereenkomst op 
grand van artikel 3, vijfde lid, van de 
wet van 30 april 1951, met uitwerking te
gen 31 oktober 1983, geldig verklaard te 
hebben en de uitdrijving van eiseres uit 
de verhuurde goederen bevolen te heb
ben, beslist dat eiseres de toepassing van 
artikel 27 van de wet van 30 april 1951 
niet kan vorderen, en deze beslissing 
steunt op de overweging dat, wat de uit
winningsvergoeding betreft, de recht
bank hie et nunc nog geen beslissing 
kan treffen, vermits verweerster voor
houdt, in tegenstelling met hetgeen eise
res beweert, dat zij eigenares is van de 
handelszaak en dat derhalve geen ver
goeding verschuldigd is; dat partijen op 
dit punt nog dienen te concluderen, en 
doordat het bestreden vonnis aldus niet 
terzelfder tijd uitspraak doet over de 
vraag naar de geldigheid van de opzeg
ging enerzijds en de vraag of eiseres 
recht heeft op een uitzettingsvergoeding 
op grand van artikel 25 van de Handels
huurwet en desgevallend gerechtigd is 
de toepassing van artikel 27 van de Han
delshuurwet te vorderen anderzijds, 

terwijl, eerste onderdeel, op grand van 
artikel 27 van de Handelshuurwet de af
gaande huurder het goed in gebruik kan 
houden totdat de verhuurder de vergoe
ding wegens uitzetting waarop de af
gaande huurder recht heeft of het ge
deelte van die vergoeding dat niet ern
stig betwist wordt, heeft ontvangen; het 
bestreden vonnis, door de huuropzegging 
geldig te verklaren, de ontruiming van 
de verhuurde goederen te bevelen en de 
uitspraak betreffende het al dan niet 
verschuldigd zijn van een vergoeding 
wegens uitzetting en betreffende de 
daarmee samenhangende vordering van 
eiseres om op grand van artikel 27 van 
de Handelshuurwet de verhuurde goede
ren te blijven betrekken tot de betaling 
van de voormelde vergoeding, uit te stel
len, de toepassing van voormeld artikel 
27 voor eiseres onmogelijk maakt in zo
verre dat geen uitspraak wordt gedaan 
over de vraag of eiseres al dan niet recht 
heeft op een vergoeding wegens uitzet
ting, nu eiseres reeds veroordeeld werd 
tot ontruiming van de verhuurde goede
ren; voormeld artikel 27 van de Handels
huurwet inhoudt dat, wanneer de huur-

der de toepassing van dit artikel vordert, 
de rechter genoodzaakt is in een vonnis 
uitspraak te doen over de geldigheid van 
de huuropzegging en het al dan niet ver
schuldigd zijn van een vergoeding we
gens uitzetting; het bestreden vonnis der
halve, in zoverre het uitspraak doet over 
de geldigheid van de opzegging zonder 
uitspraak te doen over de vraag of eise
res recht had op een vergoeding wegens 
uitzetting, terwijl deze de toepassing van 
artikel 27 van de Handelshuurwet had 
gevorderd, schending inhoudt van voor
meld artikel 27 en van voormeld artikel 
25 van de Handelshuurwet op grand 
waarvan de huurder, die recht heeft op 
een vergoeding wegens uitzetting, na het 
einde van de huurovereenkomst het ge
huurde goed in gebruik kan houden tot
dat de vergoeding wegens uitzetting ge
heel is betaald (schending van de artike
len 25 en 27 van de Handelshuurwet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres bij con

clusie vorderde dat, ingeval de 
rechtbank de haar door verweerster 
om de reden bepaald in artikel 3, 
vijfde lid, van de Handelshuurwet 
gedane opzegging geldig zou verkla
ren, verweerster zou worden veroor
deeld tot betaling van een vergoe
ding wegens uitzetting en dat aan 
eiseres, afgaande huurder, met toe
passing van artikel 27, zou worden 
toegestaan het goed in gebruik te 
houden totdat die vergoeding geheel 
is betaald; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de opzegging geldig ver
klaart, maar oordeelt dat eiseres 
zich niet op de toepassing van arti
kel 27 kan beroepen, aangezien het 
recht van eiseres op een vergoeding 
wegens uitzetting door verweerster, 
die beweert eigenaar te zijn van de 
handelszaak, wordt betwist en het, 
bij ontstentenis van conclusie dien
aangaande, niet mogelijk is over dit 
geschilpunt dadelijk uitspraak te 
doen; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 27 van de Handelshuurwet, 
zolang de afgaande huurder de ver
goeding wegens uitzetting waarop 
hij recht heeft, of het gedeelte van 
de vergoeding dat niet ernstig be-
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twist wordt, niet heeft ontvangen, I Nr. 511 
hij het goed in gebruik kan houden 
totdat de vergoeding geheel is be-
taald, zonder enige huur verschul-
digd te zijn; 

Overwegende dat uit de bewoor-
dingen van die bepaling blijkt dat 
het in gebruik houden van het goed 
door de huurder, na het verstrijken 
van de huur waarvan de hernieu
wing hem is geweigerd, afhankelijk 
is van het bestaan te zijnen aanzien 
van een recht op een vergoeding we
gens uitzetting waarop hij aan-
spraak maakt en dat niet ernstig 
wordt betwist; dat hieruit volgt dat 
de toepassing van deze bepaling uit
gesloten is wanneer het beginsel 
zelf van het recht op zulk een ver
goeding door de verhuurder ernstig 
wordt betwist; 

Overwegende dat geen wettelijke 
bepaling de rechter verplicht de be
slissing met betrekking tot de vorde
ring van de verhuurder tot geldig
verklaring van de opzegging te ver
dagen totdat over de vordering van 
de afgaande huurder tot betaling 
van een vergoeding wegens uitzet
ting uitspraak kan worden gedaan; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit de niet bestreden vaststelling dat 
het recht van eiseres op een vergoe
ding wegens uitzetting door ver
weerster ernstig wordt betwist en 
dat het niet mogelijk is over dit ge
schilpunt dadelijk uitspraak te doen, 
wettig afleiden dat eiseres geen aan
spraak kan maken op het bij artikel 
27 bepaalde retentierecht; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

18 april1986 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzrtter -
Verslaggever . de h. Matthijs - Gelijk
luidende conclusie van de h. du Jardin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Nelissen Grade. 

3• KAMER - 21 april 1986 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCH!KTHEID 

VAN DE WERKNEMER - ARREST WAARIN 
WORDT BESLIST DAT DE OVEREENKOMST 
NIET IS GEEINDIGD DOOR DE ONGESCHIKT-
HElD - ONWETTIGE BELISSING. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
- BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID VAN DE 
WERKNEMER WEGENS ZIEKTE - BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER VAN DE GE
VOLGEN VAN DIE ONGESCHIKTHEID OP DE 
UITVOERING VAN DE BEDONGEN ARBEID -
BEGRIP. 

1" Het arrest waarin wordt vastgesteld 
dat een werknemer wegens ziekte blij
vend arbeidsongeschikt is, zodat het 
hem definitief onmogelijk is de bedon
gen arbeid te hervatten, beslist niet 
wettig dat de ziekte van de werknemer 
niet de beeindiging van de arbeids
overeenkomst tot gevolg heeft gehad 
en dat hij aileen zijn ziekte kon aan
voeren als een overmacht die hem be
lette zijn contractuele verplichtingen 
na te komen (1). (Art. 32, 5", Arbeids
overeenkomstenwet.) 

2" Overmacht door blijvende arbeidson
geschiktheid van de werknemer we
gens ziekte wordt met name beoor
deeld op grond van de bedongen 
arbeid, zodat niet naar recht is verant
woord het arrest dat de vaststelling 
van de overmacht doet afhangen van 
het bewijs dat de werkgever het werk 
dat de werlmemer heeft laten staan, 
niet door een plaatsvervangend werk
nemer heeft kunnen laten uitvoeren 
(2}. (Artt. 17, 1", en 20, 1", Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

(1) Cass., 5 jan. 1981, A.R. nr. 3062 
(A.C., 1980-81, nr. 255). 

(2) Cass., 15 feb. 1982, A.R. nr 6495 
(A.C., 1981-82, nr 356). 
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(BEECHAM N.V. T. BAUDOUX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7375) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 oktober 1984 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1101, 1102, 1104, 1147, 1148, 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek, 26, eerste lid, 31, 
§ 1, 32, 5°, en 58 van de wet van 3 juni 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, 

doordat het arrest, hoewel het heeft 
aangenomen « dat (verweerder), doordat 
hij aan penicillinestof was blootgesteld, 
een ziekte heeft opgelopen waardoor hij 
ongeschikt is geworden om in het bedrijf 
te Herpignies enig werk te verrichten 
dat met zijn bekwaamheid overeen
stemt »; dat « (eiseres), gelet op de orga
nisatie van de (specifieke) opdrachten 
van het bedrijf, (verweerder) geen werk 
kon verschaffen waar hij niet zou wor
den blootgesteld », en dat « (verweerder) 
op 8 oktober 1980 het voorstel heeft aan
vaard om zijn beroepsactiviteit als « ope
rateur producteur chimique » bij (eise
res) definitief stop te zetten •, toch heeft 
beslist dat eiseres geen overmacht kon 
aanvoeren om verweerders overeen
komst te beeindigen en zulks op grond 
dat : 1. ziekte, als eventuele door over
macht ontstane gebeurtenis, enkel door 
de werknemer kan worden aangevoerd 
« als verdediging tegen de aantijging de 
bedongen arbeid niet te hebben uitge
voerd •; 2. krachtens artikel 31 van de 
wet betreffende de arbeidsovereen
komsten, tijdelijke of definitieve ziekte 
de arbeidsovereenkomst schorst maar 
niet beeindigt; 3. eiseres, zelfs als men 
aanneemt dat de langdurige ziekte van 
een werknemer voor de werkgever een 
geval van overmacht kan uitmaken 
waardoor de arbeidsovereenkomst kan 
worden betHndigd, niet aantoont dat zij 
de niet-uitvoering van de overeenkomst 
niet kan oplossen door een beroep te ' 
doen op een andere werknemer, 

terwijl, eerste onderdeel, in de weder
kerige overeenkomsten, overmacht waar
door het een partij definitief onmogelijk 
wordt haar verbintenis na te komen, van 
rechtswege leidt tot ontbinding van de · 
overeenkomst; met andere woorden, 
wanneer de overeenkomst door toeval of 

overmacht niet meer op nuttige wijze 
kan worden uitgevoerd, zulks door elke 
partij kan worden aangevoerd om de 
ontbinding van de overeenkomst te laten 
vaststellen, aangezien tegenover de uit
voering van de overeenkomst door de 
ene de uitvoering door de andere partij 
moet staan; dienaangaande, volgens arti
kel 26, eerste lid, van de wet van 3 juli 
1978 « de door overmacht ontstane ge
beurtenissen de beeindiging van de over
eenkomst niet tot gevolg hebben wan
neer zij slechts tijdelijk de uitvoering 
van de overeenkomst schorsen »; uit die 
bepaling volgt dat de door overmacht 
ontstane gebeurtenis, zoals de ziekte, 
waardoor het de werknemer definitief 
onmogelijk is de bedongen arbeid uit te 
voeren, de beeindiging van de overeen
komst tot gevolg heeft; artikel 32.5° van 
dezelfde wet overigens in algemene be
woordingen stelt dat de verbintenissen 
uit arbeidsovereenkomsten door over
macht een einde nemen; daaruit volgt 
dat het arrest dat heeft aangenomen dat 
het verweerder wegens ziekte definitief 
onmogelijk was de bedongen arbeid te 
hervatten, niet zonder miskenning van 
de begrippen overmacht (artikelen 1147 
en 1148 van het Burgerlijk Wetboek) en 
wederkerige overeenkomst (artikelen 
1101, 1102, 1104, 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek) en zonder schending van de 
voornoemde artikelen 26 en 32.5", kon be
slissen dat verweerders ziekte geen 
beEHndiging van de arbeidsovereenkomst 
tot gevolg heeft gehad en dat enkel ver
weerder zijn ziekte mag aanvoeren als 
overmacht waardoor hij zijn eventuele 
contractuele verplichtingen niet kan na
komen; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, aan te nemen dat « als de uit
voering van de arbeidsovereenkomst we
gens overmacht onmogelijk wordt, zowel 
de werkgever als de werknemer, met 
toepassing van de risicoleer, van hun we
derzijdse verplichtingen zijn bevrijd • 
en, anderzijds, te beslissen dat enkel 
verweerder zijn definitieve ongeschikt
heid tot het uitvoeren van de bedongen 
arbeid mag aanvoeren om de overeen
komst eventueel bet beiHndigen; die 
tegenstrijdigheid gelijkstaat met een ge
brek aan motivering van de bestreden 
beslissing (schending van van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, de bepalingen van de 
artikelen 31, § 1, en 58 van de wet van 3 
juli 1978, volgens welke de onmogelijk
heid voor de werknemer om zijn werk te 
verrichten ten gevolge van ziekte of on-
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geval de uitvoering van de overeenkomst 
schorst, moeten worden samengelezen 
met voornoemd artikel 26, eerste lid, dat 
in de aanhef van het hoofdstuk « schor
sing van de uitvoering van de overeen
komst "• bepaalt dat « de door overmacht 
ontstane gebeurtenissen de beeindiging 
van de overeenkomst niet tot gevolg heb
ben , wanneer zij slechts tijdelijk de uit
voering van de overeenkomst schorsen; 
de artikelen 31 en 58 van de wet van 3 
juli 1978 derhalve van toepassing zijn als 
de werknemer wegens ziekte de overeen
komst tijdelijk niet kan uitvoeren; zij 
daarentegen niet van toepassing zijn 
wanneer, zoals in dit geval, het de werk
nemer wegens ziekte definitief onmoge
lijk is de bedongen arbeid te hervatten; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat de artikelen 31 en 58 van de 
wet betreffende de arbeidsovereen
komsten, die bepalen dat de overeen
komst bij ziekte van de werknemer 
wordt geschorst, geenszins een onder
scheid maken « tussen tijdelijke en defi
nitieve ongeschiktheid », zodat de ziekte 
waardoor het verweerder definitief on
mogelijk wordt de bedongen arbeid te 
hervatten door overmacht ontstane ge
beurtenis zou zijn die de beeindiging van 
de overeenkomst tot gevolg heeft, maar 
die enkel leidt tot schorsing ervan, de ar
tikelen 26, eerste lid, 31, § 1, en 58 van 
de wet van 3 juli 1978 schendt; 

vierde onderdeel, overmacht, die de 
ontbinding van de overeenkomst tot ge
volg heeft, wordt beoordeeld op grond 
van de bedongen arbeid die de werkne
mer moet uitvoeren en niet op grand van 
het feit of de werkgever die arbeid kon 
of kan laten uitvoeren door een derde; 
daaruit volgt dat het arrest zowel de re
gels inzake overmacht bij wederkerige 
overeenkomsten als de bepaling dat de 
arbeidsovereenkomst door overmacht te
nietgaat, heeft miskend door verweer
ders rechtsvordering aan te nemen op 
grand dat eiseres niet aantoont dat zij 
onmogelijk « een vervanger zou kunnen 
vinden hebben » (schending van de arti
kelen 1147, 1148 van het Burgerlijk Wet
hoek en 32, 5°, van de wet van 3 juli 
1978) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben overwogen dat « als de uit
voering van de arbeidsovereenkomst 
wegens overmacht onmogelijk wordt, 
zowel de werkgever als de werkne
mer, met toepassing van de risico-

leer, van hun wederzijdse verplich
tingen zijn bevrijd », die uitspraak 
onmiddellijk beperkt door te stellen 
« dat die bevrijding evenwel enkel 
kan geschieden evenredig met de 
verbintenissen van de partijen en 
met de wettelijke regels die de 
werknemer beschermen », en dan 
beslist dat « aldus ziekte en onge
schiktheid ten gevolge van ziekte 
gebeurtenissen zijn die de werkne
mer bezwaren en die hij, hoewel zij 
kenmerken van overmacht verto
nen, als dusdanig niet kan aanvoe
ren, met name als verweer tegen de 
aantijging dat hij de bedongen ar
beid niet heeft uitgevoerd »; 

Dat die redenering, ongeacht haar 
grondslag, niet tegenstrijdig is zoals 
wordt aangevoerd; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het eerste en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 32, 5°, 
van de wet van 3 juli 1978 betreffen
de de arbeidsovereenkomsten be
paalt dat de verbintenissen voort
spruitende uit de overeenkomst door 
overmacht een einde nemen; dat 
naar luid van artikel 26, eerste lid, 
van dezelfde wet de door overmacht 
ontstane gebeurtenissen de bei:Hndi
ging van de overeenkomst niet tot 
gevolg hebben wanneer zij slechts 
tijdelijk de uitvoering van de over
eenkomst schorsen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de blijvende arbeidsongeschiktheid, 
waardoor het de werknemer defini
tief onmogelijk is de bedongen ar
beid te hervatten, wel een door over
macht ontstane gebeurtenis uit
maakt waardoor de overeenkomst 
wordt beeindigd overeenkomstig 
voormeld artikel 32, 5°; 

Overwegende dat de arbeidsover
eenkomst een wederkerige overeen
komst is, zodat de definitieve onmo
gelijkheid voor de werknemer om 
zijn verbintenissen uit te voeren de 
werkgever van zijn verplichtingen 
bevrijdt; 
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Overwegende dat het arrest, dat 
aanneemt dat het verweerder we
gens ziekte definitief onmogelijk 
was de bedongen arbeid te hervat
ten, derhalve niet zonder schending 
van de in deze onderdelen aange
voerde wetsbepalingen kan beslis
sen dat verweerders ziekte niet de 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst tot gevolg heeft gehad en dat 
aileen verweerder zijn ziekte kon 
aanvoeren als overmacht waardoor 
hij zijn contractuele verplichtingen 
niet heeft kunnen nakomen; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, enerzijds, inge

volge artikel 17, 1°, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten de werknemer verplicht 
is zijn werk op tijd, plaats en wijze 
te verrichten zoals is overeengeko
men; dat, anderzijds, ingevolge arti
kel 20, 1°, van die wet de werkgever 
verplicht is de werknemer te doen 
arbeiden op de wijze, tijd en plaats : 
zoals is overeengekomen; I 

Overwegende dat daaruit volgt dat i 
overmacht met name wordt beoor
deeld op grond van de bedongen ar
beid en dat het arrest, door de vast
stelling van die overmacht te doen 
afhangen van het bewijs dat eiseres 
het door verweerder nagelaten werk · 
niet door een andere werknemer 
kon laten uitvoeren, de in dit onder
dee! aangevoerde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

21 april 1986 - 3" kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Simont. 

Nr. 512 

3" KAMER - 21 april 1986 

ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP- PLOTSE

LINGE GEBEURTENIS - AARD. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
waarin wordt beslist dat de plotselinge 
gebeurtenis die de werknemer moet 
aantonen om zich te kunnen beroepen 
op het in art. 9 Arbeidsongevallenwet 
vastgelegde vermoeden, een gebeurte
nis is die het aangevoerde Jetsel kon 
veroorzaken of vel'Zwaren (1). 

(BENALI T. GEMEENSCHAPPELIJKE BELGISCHE 
NATIONALE ASSURANTIEKAS TEGEN ARBEIDS

ONGEVALLEN- ASSUBEL) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7381) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 19 juli 1983 en 22 
oktober 1984 door het Arbeidshof te 
Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, 

doordat het bestreden arrest van 19 ju-
Om die redenen, vernietigt het be- i li 1983 de heropening van de debatten 

streden arrest in zoverre het uit- beveelt en oordeelt dat de getroffene, om 
spraak doet over het principaal ho- . aan zijn bewijsverplichtingen te voldoen, 
ger beroep; beveelt dat van dit : moet aantonen dat er tijdens de uitvoe
arrest melding zal worden gemaakt ring van zijn werk een plotselinge ge-

beurtenis heeft plaatsgegrepen die het 
op de kant van het gedeeltelijk ver- aangevoerde letsel heeft kunnen veroor
nietigd arrest; houdt de kosten aan zaken, ( ... ) dat de getroffen werknemer 
en laat de uitspraak daaromtrent 1----------------
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Brussel. 

(1) Cass., 11 jan. 1982, A.R. nr. 3371 
(A.C., 1981-82, nr. 285) en de cone!. adv.-gen. 
Lenaerts, in R. W:, 1981-1982, kol. 1872. 
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derhalve de plotselinge gebeurtenis moet 
aantonen; ( ... ) dat het noch de werkge
ver, noch de getroffene, noch de even
tuele getuigen staat een oordeel uit te 
spreken over de kwalificatie van het on
geval; dat die getuigenissen en verklarin
gen (geneeskundige of andere) pas be
langwekkend worden wanneer zij wijzen 
op het bestaan van objectieve gegevens 
waaruit de plotselinge gebeurtenis, die 
dan het letsel zou hebben veroorzaakt, 
duidelijk kan worden afgeleid; dat de 
verklaring van de uitvoerder (ook al is 
zij door twee werkmakkers ondertekend) 
de ware toedracht van de gebeurtenis 
hoegenaamd niet kan verduidelijken, ter
wijl de waarnemingen of de eventuele 
verklaring van de getroffene daardoor 
niet in het minst wordt verduidelijkt, 

en doordat het bestreden arrest van 22 
oktober 1984 zegt dat eiser « niet het 
voordeel kan genieten van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971 », en afwij
zend beschikt op zijn oorspronkelijke 
rechtsvordering die voor recht wil doen 
zeggen dat hij op 21 november 1975 door 
een arbeidsongeval werd getroffen en, 
derhalve, strekt tot veroordeling van ver
weerster om de farmaceutische en ge
neeskundige kosten terug te betalen en 
om de ingevolge de Arbeidsongevallen
wet verschuldigde vergoedingen te beta
len, op grond dat moet worden nagegaan 
of, v66r 21 november 1975, het bewijs is 
geleverd van een plotselinge gebeurtenis 
die het aangevoerde letsel heeft kunnen 
veroorzaken of verzwaren; ( ... ) dat eiser 
eveneens van oordeel is dat hij het be
wijs van een plotselinge gebeurtenis op 
21 november 1975 kan leveren door een 
geneeskundig getuigschrift van 3 mei 
1976 van dokter Herzeel (dienst van dok
ter Danis), dat zegt dat eiser « neg enkel 
uit het rechteroog ziet ten gevolge van 
een ongeval aan het linkeroog op 21 no
vember 1975 »; dat men niet inziet welke 
bewijswaarde dat stuk kan hebben; ( ... ) 
dat de getroffene, om van het voordeel 
van de wet te kunnen genieten : a) de 
plotselinge gebeurtenis, en b) het letsel 
moet aantonen; dat de getroffene ten de
ze wel het letsel maar geenszins de plot
selinge gebeurtenis aantoont ( ... ); dat de 
verklaring van de uitvoerder (ook al is 
ze ondertekend door twee werkmakkers) 
die vijf maanden later is opgesteld, de 
ware toedracht van de gebeurtenis niet 
kan verduidelijken, terwijl in dat stuk 
niet in het minst duidelijk wordt ge
maakt wat eiser heeft gezien of even
tueel heeft gemeld; dat uit het gehele 
dossier niet kan worden besloten dat ei-

ser aantoont dat de wettelijk gestelde 
voorwaarde is vervuld; 

terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser in zijn 
regelmatige en omstandige conclusie 
voor het arbeidshof vier objectieve gege
vens uit het dossier had aangevoerd om 
de plotselinge gebeurtenis aan te tonen 
die hem op 21 november 1975 was over
komen; uit de motivering van de bestre
den arresten volgt dat het arbeidshof en
kel rekening heeft gehouden met het 
getuigschrift van 22 april 1976, dat is op
gesteld en ondertekend door uitvoerder 
Winand en medeondertekend door twee 
werknemers, en met het geneeskundig 
getuigschrift van de dienst oogheelkunde 
van het Universitair Ziekenhuis Sint-Pie
ter van 3 mei 1976; de bestreden arres
ten, door niet te antwoorden op de twee 
andere objectieve gegevens waarop eiser 
had gesteund, te weten de ongevalsaan
gifte van de « Algemene Ondernemingen 
Henri Ruttiens en zonen » en het ge
tuigschrift dat dokter Lauwers na een 
uiterst grondig onderzoek op 19 decem
ber 1977 had opgesteld, niet regelmatig 
met redenen zijn omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de getroffene, in ca
su eiser, het bewijs van de plotselinge 
gebeurtenis door alle middelen rechtens, 
getuigenissen inbegrepen, mag leveren; 
eiser aldus vier objectieve gegevens uit 
het dossier mocht aanvoeren om de plot
selinge gebeurtenis aan te tonen; het be
streden arrest van 22 oktober 1984 door 
slechts twee van de bewijselementen af 
te wijzen, zonder rekening te houden 
met de andere, zijn beslissing dat eiser 
de plotselinge gebeurtenis n.iet aantoont, 
niet naar recht verantwoordt (schending 
van de artikelen 7 en 9 van de wet van 
10 april 19"11); 

derde onderdeel, het bestreden arrest 
van 19 juli 1983, door te oordelen, ener
zijds, dat de getroffene het hem opgeleg
de bewijs levert dat hij de plotselinge ge
beurtenis aantoont die het aangevoerde 
letsel heeft kunnen veroorzaken en, an
derzijds, dat de getroffen werknemer de 
plotselinge gebeurtenis moet aantonen, 
niet duidelijk maakt of het aldus van 
oordeel is, hetzij dat het bij de wet ver
eiste bewijs het bewijs is van een plotse
linge gebeurtenis « zonder meer », hetzij 
dat het door de getroffene te leveren be
wijs inzonderheid betrekking heeft op 
een plotselinge gebeurtenis « die het let
sel van de getroffene kan veroorzaken »; 
het bestreden arrest van 19 juli 1983 
dienaangaande aan dubbelzinnigheid 
lijdt en derhalve niet regelmatig met re-
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denen is omkleed (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het bestreden arrest 
van 22 oktober 1984, door te oordelen, 
enerzijds, dat moet worden nagegaan of, 
v66r 21 november 1975, het bewijs is ge
leverd van een plotselinge gebeurtenis 
die het aangevoerde letsel heeft kunnen 
veroorzaken of verzwaren en, anderzijds, 
dat de getroffene om het voordeel van de 
wet te kunnen genieten de plotselinge 
gebeurtenis moet aantonen, eveneens in 
het ongewisse laat of het aldus oordeelt 
hetzij dat de getroffene een plotselinge 
gebeurtenis als dusdanig moet aantonen, 
hetzij dat hij een plotselinge gebeurtenis 
moet aantonen die « het aangevoerde let
sel heeft kunnen veroorzaken of verzwa .. 
ren »; het bestreden arrest van 22 okto
ber 1984 dienaangaande aan dubbelzin
nigheid lijdt en derhalve evenmin met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, de bestreden arres
ten, in zoverre zij de getroffene door een 
arbeidsongeval (ten deze eiser) de ver
plichting opleggen een plotselinge ge
beurtenis aan te tonen « die het aange
voerde letsel kan veroorzaken » of « die 
het aangevoerde letsel heeft kunnen ver
oorzaken of verzwaren », de draagwijdte 
van de bewijslast en het wettelijk ver
moeden hebben miskend, zoals die voort
vloeien uit artikel 9 van de Arbeidsonge
vallenwet, nu die wetsbepaling de getrof
fene (of zijn rechtverkrijgenden) enkel 
de verplichting oplegt om (benevens het 
letsel) de plotselinge gebeurtenis als dus
danig, dat wil zeggen als wezenlijk be
standdeel van het arbeidsongeval, aan te 
tonen (schending van artikel 9 van de 
wet van 10 april 1971) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arbeidshof 

in zijn arrest van 19 juli 1983 heeft 
geoordeeld « dat het noch de werk
gever, noch de getroffene, noch de 
eventuele getuigen staat een oordeel 
uit te spreken over de kwalificatie 
van het ongeval; dat die getuigenis
sen en verklaringen (geneeskundige 
of andere) pas belangwekkend wor
den wanneer zij wijzen op het be
staan van objectieve gegevens waar
uit de plotselinge gebeurtenis, die 
dan het letsel zou hebben veroor
zaakt, duidelij k kan worden afge
leid »; 

Dat het arbeidshof, in zijn arrest 
van 22 oktober 1984, die motieven 
heeft overgenomen en heeft gesteld 
« dat de getroffene ten deze wel het 
letsel maar geenszins de plotselinge 
gebeurtenis aantoont; dat het (ar
beids)hof dat begrip in zijn vorig ar
rest van 19 juli 1983 uitvoerig heeft 
toegelicht; dat het ervan uitgaat dat 
het de eerder uiteengezette motie
ven, te weten dat de plotselinge ge
beurtenis niet enkel moet worden 
vermeld of aangevoerd, maar, zoals 
ook de eerste rechter heeft gezegd, 
dient te worden aangetoond, heeft 
'overgenomen », en vervolgens heeft 
beslist « dat uit het dossier in zijn 
geheel niet kan worden besloten dat 
(eiser) aantoont dat de wettelijk ge
stelde voorwaarde is vervuld »; 

Dat aldus de bestreden arresten, 
die verwijzen naar de door eiser 
aangevoerde getuigenissen en ver
klaringen, geneeskundige of andere, 
om daaruit te besluiten dat het dos
sier in zijn geheel niet het vereiste 
bewijs van de plotselinge gebeurte
nis levert, impliciet doch zeker oor
delen dat de vier door eiser aange
voerde gegevens niet « belangwek
kend » zijn, aangezien daaruit de 
preciese toedracht van de plotse
linge gebeurtenis niet duidelijk 
blijkt »; 

Dat de bestreden arresten derhal
ve eisers conclusie beantwoorden; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat 
het arbeidshof alle door eiser aange
voerde getuigenissen en verklarin
gen (geneeskundige of andere) als 
bewijslementen heeft afgewezen; 

Dat het onderdeel berust op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden 
arresten en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het derde, vierde en vijfde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser de bestre
den arresten bekritiseert omdat zij 
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hebben geoordeeld, enerzijds, dat de 
werknemer die tijdens de uitvoering 
van de overeenkomst door een onge
val is getroffen, enkel : a) de plotse
linge gebeurtenis, en b) het letsel 
moet aantonen om te kunnen genie
ten van het vermoeden vastgelegd 
in artikel 9 van de Arbeidsongeval
lenwet, dat zegt dat het letsel wordt 
vermoed door een ongeval te zijn 
veroorzaakt en, anderzijds, dat het 
moet gaan om een plotselinge ge
beurtenis die het aangevoerde letsel 
kon veroorzaken of verzwaren; 

Overwegende dat de feitenrechter, 
door erop te wijzen dat de door de 
werknemer aan te tonen plotselinge 
gebeurtenis een gebeurtenis is die 
het aangevoerde letsel kan veroorza
ken of verzwaren, enkel de inhoud 
van het in aanmerking te nemen be
grip plotselinge gebeurtenis heeft 
omschreven; dat de werkgever, wan
neer de werlmemer een dergelijke 
plotselinge gebeurtenis aantoont, 
het vermoeden moet omkeren en 
aantonen dat het letsel in werkelijk
heid niet door die gebeurtenis is 
veroorzaakt; 

Dat het middel, in zoverre het de 
dubbelzinigheid van die motieven 
van de arresten aanvoert, feitelijke 
grondslag mist; dat die onderdelen, 
in zoverre zij de miskenning van de 
regels van de bewijslast en de mis
kenning van het vermoeden vastge
legd in artikel 9 van de Arbeidson
gevallenwet aanvoeren, naar recht 
falen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

21 april 1986 - 3" kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 513 

3" KAMER - 21 april 1986 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF 
TECHNISCHE REDENEN - ONTBINDING VAN 
DE OVEREENKOMST DOOR DE VEREFFENAAR 
VAN EEN VENNOOTSCHAP. 

In de zin van art. lbis, § 2, Gezondheid 
en Veiligheidswet betekent ontslag de 
beiiindiging van de overeenkomst niet 
alleen door de werkgever, maar oak 
door de vereffenaars die door een 
rechterlijke beslissing zijn aangewe
zen om de in art. 32 van de gecoordi
neerde wetten op het gerechtelijk ak
koord bepaalde opdracht uit te voeren. 
(Gezondheid en veiligheidswet.) 

(GARRIDO T. INDUSTRIELLE DE PRAYON N.V.) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. 7429) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1984 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 32 van de 
gecoordineerde wetten op het gerechte
lijk akkoord, 1, h, 1bis, §§ 2, 5 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, gewij
zigd bij het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, en 23 van het Gerechte
lijk Wetboek waarin het algemeen 
rechtsbeginsel is vastgelegd dat het ge
zag van gewijsde zich niet verder uit
strekt dan tot hetgeen noodzakelijk en 
zeker is geoordeeld, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de Rechtbank van Koophan
del te Luik bij vonnis van 14 december 
1981 verweersters aanvraag tot gerechte
lijk akkoord door boedelafstand heeft ge
homologeerd, de vereffening ervan en 
ook de overname van een gedeelte van 
haar baten door verschillende onderne
mingen heeft toegestaan, dat de vereffe
naars ten gevolge van die beslissing 250 
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niet aan het werk gehouden personeels
leden hebben ontslagen, waarvan 20 be
schermde arbeiders en 7 beschermde be
dienden, terwijl met name 52 bescherm
de arbeiders en 7 beschermde bedienden 
aan het werk werden gehouden, dat ei
ser, die lid was van het comite voor vei
ligheid en gezondheid, met ingang van 
31 december 1981 is ontslagen, zonder 
naleving van de procedure van vooraf
gaande erkenning door het bevoegd pari
tair comite van een economische of tech
nische reden, dat zijn aanvraag tot 
herplaatsing is afgewezen, beslist dat ten 
deze de raadpleging van het paritair co
mite niet was vereist, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, en derhalve ei
sers rechtsvordering tot betaling van de 
bijzondere beschermingsvergoeding als 
bepaald bij artikel 1 bis, § 7, van de wet 
van 10 juni 1952 afwijst, 

terwijl het arrest, door geen van zijn 
hier volledig weergegeven overwegingen, 
zijn beslissing naar recht verantwoordt; 

eerste onderdeel, in de regel, de ver
bintenissen die zijn ontstaan v66r de ho
mologatie van een akkoord door boedel
afstand en met name de arbeidsovereen
komsten blijven gelden voor de vereffe
naars die, ingevolge artikel 32 van de 
gecoi:irdineerde wetten op het gerechte
lijk akkoord, enkel de rechten van de 
schuldenaar in het gerechtelijk akkoord 
in het algemeen belang uitoefenen; zij, 
wanneer zij beslissen het patronale pre
rogatief van het ontslag te benutten, op
treden als werkgever, zodat de wettelijke 
beperldngen van dat prerogatief alsdan 
voor hen gelden; zulks met name geldt 
voor de in artikel lbis, § 2, van de wet 
van 10 juni 1952 vervatte verplichting om 
v66r elk ontslag van een beschermd 
werknemer het paritair comite te raad
plegen; het arrest derhalve niet kon be
slissen dat de vereffenaar bij een ak
koord door boedelafstand, wanneer hij 
werknemers ontslaat, geen werkgever is, 
niet in diens naam optreedt en derhalve 
geen rechtspleging moet naleven die 
hem niet betreft, zonder schending van 
artikel 32 van de gecoordineerde wetten 
op het gerechtelijk akkoord en van arti
kellbis, § 2, van de wet van 10 juni 1952, 
en dus ook van artikel lbis, § 5, dat de 
werkgever verplicht de onregelmatig ont
slagen werknemer te herplaatsen en van 
artikel 1 bis, § 7, van dezelfde wet, dat 
aan die werknemer een bijzondere be
schermingsvergoeding toekent als hij 
niet is herplaatst; 

tweede onderdeel, de vereffenaars 
krachtens artikel 32 van de gecoordi-

neerde wetten op het gerechtelijk ak
koord over een gerechtelijk mandaat be
schikken en niet verplicht zijn de exploi
tatie volledig stop te zetten en na 
verloop van een bepaalde termijn al het 
personeel te ontslaan; het vonnis van 14 
december 1981 van de rechtbank van 
koophandel dat de aanvraag tot gerech
telijk akkoord homologeert, niet stelt dat 
eiser moet worden ontslagen en, aange
zien het geen datum voor de stopzeting 
van de activiteiten bepaalt, niet kan wor
den uitgelegd in die zin dat het de veref
fenaars noodzakelijk verplicht al het per
soneel en dus ook eiser te ontslaan, het 
arrest derhalve, als het oordeelt dat dit 
vonnis heeft beslist dat de economische 
of technische redenen, waarop zijn be
slissing tot homologatie van het akkoord 
is gegrond, eisers ontslag verantwoor
den, dat dit ontslag noodzakelijk was 
verbonden met de door genoemd vonnis 
aan de vereffenaars toevertrouwde 
functie, de omvang van het aan de veref
fenaars toegekende gerechtelijk mandaat 
(schending van artikel 32 van de wetten 
op het gerechtelijk akkoord), en het be
grip gezag van gewijsde dat zich niet 
verder uitstrekt dan tot hetgeen noodza
kelijk en zeker is geoordeeld, miskent 
(schending van artikel 23 van het Ge
rechtelijk Wetboek en miskenning van 
het daarin vastgelegde rechtsbeginsel), 
evenals de zin en de draagwijdte van dat 
vonnis, waardoor het de bewijskracht er
van miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); daaruit volgt dat het arrest, 
nu het vonnis van de rechtbank van 
koophandel geen wettelijke basis kan 
vormen om een uitzondering te maken 
op de verplichting om, alvorens een be
schermd werknemer te ontslaan, het be
voegd paritair comite te raadplegen, als 
opgelegd bij artikel lbis, § 2, van de wet 
van 10 juni 1952, die bepaling schendt en 
bijgevolg, op grond van de in het eerste 
onderdeel aangegeven redenen, ook arti
kel lbis, §§ 5 en 7, van dezelfde wet; 

derde onderdeel, naar luid van artikel 
1, h, van de wet van 10 april 1952, de ar
beidsrechtbank enkel bevoegd is om te 
oordelen of een ontslag om economische 
of technische redenen is verantwoord, 
als het paritair comite vooraf is geraad
pleegd en zich niet heeft uitgesproken of 
zich niet heeft kunnen uitspreken bin
nen de gestelde termijn; het arrest, zo 
het zou beslissen dat, nu de rechtbank 
van koophandel door de homologatie van 
het akkoord door boedelafstand heeft er
kend dat er in die onderneming econo
mische of technische redenen waren die 
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dat akkoord verantwoordden, de raadple
ging van het paritair comite niet meer is 
vereist, en de arbeidsgerechten dan kun
nen nagaan of het ontslag van de be
schermde werknemer door die economi
sche of technische redenen is verant
woord, dat artikel 1, h, en ook artikel 
1bis, § 2, van dezelfde wet schendt dat de 
werkgever verplicht v66r het ontslag het 
bevoegd paritair comite te raadplegen 
over de vraag of er technische of econo
mische redenen zijn die het ontslag van 
elke met name aangewezen beschermde 
werknemer verantwoorden, en derhalve, 
op grond van de in het eerste onderdeel 
aangegeven redenen, artikellbis, §§ 5 en 
7, schendt; 

vierde onderdeel, het arrest, als het, 
zonder rekening te houden met het von
nis tot homologatie van het akkoord, zelf 
uitspraak doet over het bestaan van de 
economische of technische redenen die 
verweerders ontslag verantwoorden, 
evenzo, op grond van de in het derde on
derdeel aangewezen redenen, de artike
len 1, h, en Ibis, §§ 5 en 7, van de wet 
van 10 juni 1952 schendt : 

Wat betreft de twee eerste onder
delen: 

Overwegende dat artikel 1bis, § 2, 
van de wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers, alsmede 
de salubriteit van het werk en van 
de werkplaatsen met name bepaalt 
dat de leden die het personeel verte
genwoordigen in het comite voor 
veiligheid en gezondheid slechts 
kunnen worden ontslagen om econo
mische of technische redenen die 
vooraf door het bevoegd paritair co
mite werden erkend, en dat onder 
ontslag moet worden begrepen, met 
name, elke beiHndiging van de over
eenkomst door de werkgever; 

Dat in de zin van die bepalingen 
ontslag niet enkel betekent de be
eindiging van de overeenkomst door 
de werkgever, maar ook de on thin
ding van de overeenkomst door de 
vereffenaars die bij een gerechte
lijke beslissing zijn aangewezen om 
de in artikel 32 van de wet op het 
gerechtelijk akkoord bepaalde op
dracht uit te voeren; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat ten deze het vonnis van 14 

december 1981 van de Rechtbank 
van Koophandel te Luik de aan
vraag tot gerechtelijk akkoord van 
de naamloze vennootschap << Indus
trielle de Prayon » heeft gehomolo
geerd, niet ter zake dienend is; 

Dat de rechtbank van koophandel, 
die niet bevoegd was om te oordelen 
of er economische of technische re
denen waren die het ontslag verant
woordden van de leden van het co
mite voor veiligheid en gezondheid 
dat bij verweersters onderneming 
was opgericht, enkel heeft gesteld 
dat, in de bij haar geadieerde zaak, 
de wettelijke voorwaarden voor de 
homologatie van een gerechtelijk 
akkoord door boedelafstand waren 
vervuld, en vereffenaars heeft aan
gewezen; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat die vereffenaars het bevoegd pa
ritair comite niet hoefden te raad
plegen alvorens eiser te ontslaan, de 
bepalingen van artikel lbis, § 2, van 
de wet van 10 juni 1952 schendt; 

Dat die onderdelen, in die mate, 
gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigd arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing· daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Bergen. 

21 april 1986 - a• kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Draps en Nelissen Grade. 

Nr. 514 

a• KAMER - 21 april 1986 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIEN
DE - AANKOOP DOOR DIE BEDIENDE, IN DE 
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LOOP VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREEN
KOMST, VAN AANDELEN IN DE VENNOOT· 
SCHAP ONDER FIRMA WAARBIJ HIJ WERK
ZAAM IS, TERWIJL HIJ IN DIENST STAAT VAN 
DIE VENNOOTSCHAP - GEVOLG. 

Wanneer de rechter vaststelt dat de ge
zagsverhouding tussen een vennoot
schap onder firma en haar bediende is 
blijven voortbestaan nadat deze aande
len in de vennootschap had aange
kocht, en dat die bediende, zonder on
derbreking, een loon heeft ontvangen 
voor zijn arbeid als bediende, beslist 
hij op grond daarvan wettig dat de be
trekkingen tussen de partijen door een 
arbeidsovereenkomst worden beheerst, 
zonder dat aan het bestaan van die 
overeenkomst afbreuk is gedaan door 
de overeenkomsten inzake overdracht 
van aandelen. 

(BIARD & CIE V.O.F. T. VANHAMME, SIMAR) 

ARREST ( vertaling} 

(A.R. nr. 7559) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 juni 1985 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3 van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereen- · 
komsten, voor zoveel nodig, 5bis en 6 
van de wetten betreffende de arbeids
overeenkomsten voor bedienden gecoor
dineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 
1955, als gewijzigd bij de wetten van 10 
december 1962 en 21 november 1969, 2, 
inzonderheid 1", van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers, 1832, 1833 van het 
Burgerlijk Wetboek, 15, 17 van de wetten 
betreffende de handelsvennootschappen, 
gecoordineerd op 30 november 1935, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, te beslis
sen dat verweerders oorspronkelijke 
rechtsvordering gegrond is en eiseres te 
veroordelen om hem een compensatoire 
opzeggingsvergoeding ten belope van 
7.529.748 frank, vermeerderd met de ren
te en de kosten, te betalen, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder bij overeen
komst van 13 maart 1972 drie aandelen 
van de vennootschap onder firma, eise
res in cassatie, heeft verworven en, zon
der te betwisten. zoals eiseres in conclu-

sie betoogde, dat de vennoten onder 
firma handelaars zijn en hoofdelijk aan
sprakelijk zijn voor alle verbintenissen 
van de vennootschap, beslist dat ver
weerder vanaf 1972 benevens de hoeda
nigheid van bediende die hij tot de 
beeindiging heeft behouden, ook de hoe
danigheid van vennoot bezat, op grond 
dat : « de eerste overeenkomst van 13 
maart 1972, krachtens welke de heer Si
mar drie aandelen van de vennootschap 
(eiseres) verkrijgt, bepaalt dat laatstge
noemde vanaf 1 april 1972 (artikel 3) 
werkelijk vennoot zal zijn en vanaf die 
datum dezelfde rechten zal hebben als 
de andere vennoten; dat die overeen
komst verder nog bepaalt dat die hoeda
nigheid van vennoot het statuut van de 
heer Simar als gevolmachtigde in dienst 
van de vennootschap geenszins wijzigt; 
het feit dat de door de heer Simar ver
worven aandelen pas in 1974 volledig 
zijn betaald ten deze niets ter zake doet, 
nu in de overeenkomst dienaangaande 
geen voorbehoud wordt gemaakt; dat in 
geen enkel geschreven stuk wordt be
paald dat met ingang januari 1975 een 
einde wordt gemaakt aan de hoedanig
heid van bediende van (M. Simar); dat 
de bekendmaking zonder meer van de 
hoedanigheid van vennoot van de heer 
Simar vanaf 1972, niet ipso facto bete
kent dat hij geen gevolmachtigde meer 
is, welke hoedanigheid in de overeen
komst van 13 maart 1972 uitdrukkelijk is 
behouden; dat weliswaar de heer Simar 
vanaf 1 januari 1975 op sociaal en fiscaal 
gebied als een zelfstandige is opgetre
den; dat de wetgeving op de arbeidsover
eenkomsten van openbare orde is in zo
verre daarin het bestaan van een gezags
verhouding is vastgelegd; dat is aange
toond dat de heer Simar zonder onder
breking tot januari 1982 dezelfde activi
tiet als verrekenaar is blijven uitoefenen, 
zowel v6br als na 1972; dat de heer Si
mar dus tegelijkertijd gevolmachtigde en 
vennoot is gebleven; dat het enig moge
lijk nieuwe element het samengaan van 
die twee hoedanigheden vanaf 1972 is ge
weest », 

terwijl de arbeidsovereenkomst onder 
meer wordt gekenmerkt door een activi
teit waarvoor als tegenprestatie een loon 
wordt betaald, wat een wezenlijk be
standdeel vormt en belet dat de werkne
mer bijdraagt in de verliezen van de 
werkgever, en terwijl de vennoten in een 
vennootschap onder firma ingevolge de 
regel van openbare orde, vervat in arti
kel 17 van de gecoordineerde wetten be
treffende de handelsvennootschappen, 
hoofdelijk aanpsrakelijk zijn voor aile 
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verbintenissen van de vennootschap en 
ingevolge de artikelen 15 en 17 van de 
voormelde wet de hoedanigheid van han
delaar bezitten; daaruit volgt dat de acti
viteiten van de vennoot in de vennoot
schap niet kunnen worden onderschei
den van haar eigen activiteit en handels
activiteiten zijn die, onderworpen aan 
het commercieel risico, desgevallend van 
de vennoot een bijdrage in de verliezen 
van de vennootschap kunnen vergen, 
wat impliceert dat de activiteiten van 
een vennoot in een vennootschap onder 
firma noodzakelijk een inbreng van nij
verheid in de zin van artikel 1833 van 
het Burgerlijk Wetboek en zeker geen 
arbeidsovereenkomst voor bedienden uit
maken; zodat het arrest, door te beslis
sen dat verweerder, met betrekking tot 
de activiteiten binnen een vennootschap 
onder firma, zowel vennoot als loontrek
kende van die vennootschap is, de regels 
eigen aan de vennootschap onder firma 
miskent (schending van de artikelen 15 
en 17 van de gecoordineerde wetten van 
30 november 1935) alsook het begrip in
breng van nijverheid eigen aan het con
tract van de vennootschap (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek), en het begrip ar
beidsovereenkomst voor bedienden, in
zonderheid het begrip loon dat een we
zenlijk bestanddeel van de arbeidsover
eenkomst vormt (schending van de arti
kelen 3 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
en, voor zoveel nodig, 5bis en 6 van de 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komsten voor bedienden gecoordineerd 
op 20 juli 1955, 2, inzonderheid 1", van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werkne
mers): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de rechtsvoorganger van de 
verweersters in 1951 als bediende 
bij eiseres is beginnen werken en 
dat hij in 1972 vijf aandelen en in 
1975 drie aandelen heeft gekocht 
waardoor hij vennoot is geworden; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de overeenkomst van 13 
maart 1972 inzake de aankoop van 
de eerste aandelen bepaalt dat de 
betrokkene « vanaf 1 april 1972 wer
kelijk vennoot zal zijn », maar dat 
« die hoedanigheid van vennoot het 

statuut van gevolmachtigde van de 
heer Simar in dienst van de ven
nootschap hoegenaamd niet wij
zigt »; 

Overwegende dat het arrest ook 
de bewoordingen weergeeft van een 
brief van 27 mei 1981 die door de 
rechtsvoorganger van de verweer
sters mede is ondertekend en lui
dens welke : « (de) lonen zullen wor-

•den berekend op basis van 2,5 pet. 
per maand » en vaststelt, zonder 
dienaangaande te worden bekriti
seerd, dat eiseres « die toegeeft dat 
de (heer Simar) tot 1982 precies de
zelfde activiteit heeft uitgeoefend, 
het verdwijnen van de gezagsver
houding niet aantoont »; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
op grond van de gezagsverhouding 
die, naar het hof vaststelt, is blijven 
voortbestaan na de aankoop van de 
aandelen, en op grond van het feit 
dat de rechtsvoorganger van de ver
weersters zonder onderbreking een 
loon heeft ontvangen voor zijn ar
beid als bediende, wettig heeft kun
nen beslissen dat de betrekkingen 
tussen de partijen door een arbeids
overeenkomst werden beheerst, zon
der dat aan het bestaan van die 
overeenkomst afbreuk is gedaan 
door de overeenkomsten inzake de 
overdracht van de aandelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 april 1986 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Delahaye en Kirkpatrick. 
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Nr. 515 

3' KAMER - 21 april 1986 

DIENSTPLICHT - MIL!TIEGERECHTEN 
HERKEURINGSRAAD - SAMENSTELLING 
INOBSERVATIESTELLING GELAST NA VER
SCHIJNING VAN DE D!ENSTPLICHTIGE - BE
SLISSING VAN DE RAAD OVER DE BESLUITEN 
VAN EEN GENEESHEER-DESKUND!GE - NIEU
WE VERSCHIJNING NODELOOS GEACHT - LID 
VAN DE RAAD NIET AANWEZIG BIJ DEVER
SCHIJNING VAN DE DIENSTPLICHTIGE -
01\J"WETTIGE BESLISSING. 

De herkeuringsraad die de inobservatie
stelling van een dienstplichtige heeft 
gelast na diens verschijning en die in 
het bezit is van de besluiten van de ge
neesheer-deskundige, kan slechts dan 
beslissen dat een nieuwe verschijning 
nodeloos is en uitspraak doen over de 
aanvraag tot vrijstelling of FOorlopige 
afkeuring, als aile leden van de raad 
aanwezig waren bij het verschijnen 
van die dienstplichtige (1). (Art. 45, § 3, 
Dienstplichtwet.) 

(P ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 407 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 december 1985 
door de Herkeuringsraad van de 
provincie Brabant gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 45, § 3, van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten, 

doordat de herkeuringsraad op de te
rechtzitting van 18 december 1985 heeft 
beslist dat, nu eiser reeds v66r zijn inob
servatiestelling is verschenen voor de 
herkeuringsraad en er werd gehoord, 
een nieuwe verschijning niet noodzake
lijk was, 

terwijl op de terechtzitting van de raad 
van 20 november 1985 waarop de inob
servatiestelling was bevolen, dokter Ver
gote de militaire geneesheer was en op 
de terechtzitting van 18 december 1985 
dokter Fresson de militaire geneesheer 

(1) Cass., 3 jan. 1983, A.R. nr. M 322 F 
(A.C., 1982-83, nr 25'1). 

was; de raad, nu hij anders was 
samengesteld, op 18 december 1985 geen 
uitspraak kon doen zonder de dienst
plichtige opnieuw op te roepen : 

Overwegende dat artikel 45, § 3, 
van de dienstplichtwetten, gecoi:irdi
neerd op 30 april 1962, bepaalt dat 
de herkeuringsraad die de inobser
vatiestelling van een dienstplichtige 
heeft bevolen en in het bezit is van 
de besl.uiten van de geneesheer-des
kundige, handelt overeenkomstig de 
artikelen 43 en 44 van de genoemde 
gecoi:irdineerde wetten en dat hij, in
dien hij een nieuwe verschijning no
deloos acht, diegene, welke reeds 
v66r de inobservatiestelling is ver
schenen, niet laat oproepen; 

Overwegende dat in de zin van 
die bepaling de « nieuwe verschij
ning » van de dienstplichtige die 
door de herkeuringsraad nodeloos 
kan worden geacht, geschiedt voor 
de raad die is samengesteld uit de
zelfde leden als die voor wle de 
dienstpichtige reeds is verschenen 
en door wie hij is gehoord; 

Dat de herkeuringsraad derhalve 
die be paling schendt wanneer hij, 
zoals ten deze, in een andere 
samenstelling uitspraak doet na de 
neerlegging van het deskundigen
versl.ag zonder de dienstplichtige op
nieuw te laten oproepen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de Herkeuringsraad van de provin
cie Henegouwen. 

21 april 1986 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. G. Hiernaux, Brussel. 
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Nr. 516 

2• KAMER - 22 april 1986 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING DIE DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING NIET ONT
VANKELIJK VERKLAART - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE - NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIEN!NG. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is de voorziening van de beklaagde te
gen de beslissing die de rechtsvorde
ring van de burgerlijke partij niet ont
vankelijk verklaart (1). 

(HUYSMANS T. BRACKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 1) 

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

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

Overwegende dat de substanWHe 
of op straffe van nietigheid voo:rge
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
weerster tegen eiser : 

Overwegende dat het vonnis, na 
eiser op strafgebied te hebben ver
oordeeld, constateert dat hij de te
gen hem bewezen verklaarde feiten 
pleegde als werknemer bij de uit
voe:ring van zijn arbeidsovereen
komst en beslist, met toepassing 
van artikel 18 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen-

(1) Zie Cass., 25 feb. 1974 (A.C, 1974, 700) en 
1 okt. 1980 (ibid., 1981-82, nr. 73). 

komsten, dat de civielrechtelijke 
vordering van verweerster, in zover
re zij is gesteld tegen eiser, niet ont
vankelijk is; dat het vonnis vervol
gens vaststelt dat, nu de werkgever 
van eiser niet in het geding werd 
opgeroepen, de rechtbank niet be
voegd is om over de civielrechtelijke 
vordering van verweerster uitspraak 
te doen; 

Overwegende dat de rechters niet
temin onderzoeken of verweerster, 
burgerlijke partij, een fout heeft be
gaan in oorzakelijk verband met de 
door haar geleden schade; dat zij 
oordelen dat dit niet het geval is en 
beslissen dat « (eiser) volledig aan
sprakelijk is voor de schadelijke ge
volgen van het ongeval »; 

Overwegende dat, nu de civiel
rechtelijke vordering van vexweer
ster tegen eiser om de voormelde re
denen niet ontvankelijk is verklaard 
en die beslissing, waartegen ver
weerster geen cassatieberoep heeft 
ingesteld, definitief is geworden, de 
beslissing waarbij eiser volledig 
aansprakelijk wordt verklaard voor 
de schadelijke gevolgen van het on
geval, voor hem geen belang meer 
vertoont; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het door eiser aangevoerde 
middel dat gericht is tegen de be
slissing op de civielrechtelijke vor
dering van verweerster doch niet de 
onivankelijkheid van de voorziening 
betreft, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

22 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens - Geiijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 
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Nr. 517 

2• KAMER - 22 april 1986 

VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORSTEL 
TOT OPHEFFING VAN HET BEVEL TOT AAN

HOUDING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER -
STRIJDIGE CONCLUSIE VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - RECHTSPLEGING. 

De rechtspleging voorgeschreven bij het 
vierde lid van art. 6 Wet Voorlopige 
Hechtenis is niet van toepassing wan
neer een voorstel tot opheffing van het 
bevel tot aanhouding, gevolgd door een 
strijdige conclusie van de procureur 
des Konings, door de onderzoeksrech
ter wordt gedaan terwijl voor de ka
mer van inbeschuldigingstelling het 
hoger beroep van de verdachte aan
hangig is tegen een beschikking van 
de raadkamer, die reeds over de hand
having van de voorlopige hechtenis 
heeft beslist. (Art. 6, vijfde lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

(DESART} 

ARREST 

(A.R. nr. 323) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1986 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, letterlijk als volgt ge
steld : Eiser meent tegen het arrest van 
het Hof van Beroep te Gent volgende ar
gumenten te mogen aanhalen : De kamer 
van inbeschuldigingstelling oordeelt dat 
op grond van artikel 6, vijfde lid, de 
raadkamer niet bevoegd was om te be
slissen over het voorstel tot opheffing 
van de onderzoeksrechter. Ter zake ge
beurde het volgende : - Op 5 februari 
1986 bevestigde de raadkamer het aan
houdingsmandaat; - Op 5 februari 1986 
was er beroep van eiser; - Op 7 februari 
1986 was er de vordering van het open
baar ministerie; - Op 7 februari 1986 
was er het voorstel van de onderzoeks
rechter; - Op 11 februari 1986 kwam het 
arrest van het hof van beroep, waarbij 
het beroep van eiser werd verworpen; -
Op 12 februari 1986 was er de beschik
king van de raadkamer. Het is duidelijk 

dat, ondanks het beroep van eiser tegen 
de beschikking van de raadkamer van 5 
februari 1986, de onderzoeksrechter de 
opheffing hoe dan ook kon voorstellen. 
Immers, op het ogenblik van het formu
leren van het voorstel, weet de onder
zoeksrechter niet of de procureur des 
Konings al dan niet een gelijkluidende 
conclusie zal nemen, of zelfs geen con
clusie. Ter zake kwam er een strijdige 
conclusie en wat dan, er moet toch ge
oordeeld worden over voorstel tot hand
lichting en strijdige beschikking. De ka
mer van inbeschuldigingstelling moet 
van oordeel zijn dat het voorstel gewoon 
vervalt, gezien zij overwoog dat de raad
kamer niet bevoegd was om er over te 
oordelen. Eiser meent echter dat de ka
mer van inbeschuldigingstelling hierbij 
het recht van verdediging heeft miskend. 
Het is zo dat de wet van 20 april 1974 
een wet is, waarbij het de bedoeling is 
onder andere de rechten van het indivi
du te beschermen. Wanneer dan een on
derzoeksrechter van oordeel is dat er 
geen ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden meer zijn die de openbare vei
ligheid raken, meer nog dat er volgens 
hem geen schuld is, dan stelt hij de 
opheffing van het aanhoudingsmandaat 
voor. Gezien dit voorstel kwam na het 
beroep instellen en na het opstellen van 
de vordering door het openbaar ministe
rie, moest er, gelet op de strijdige beslis
sing die achteraf kwam (na het instellen 
van het beroep en het opstellen van de 
vordering van het openbaar ministerie), 
toch hoe dan ook over geoordeeld wor
den. En desbetreffende zegt de kamer 
van inbeschuldigingstelling niet de raad
kamer. Maar dan had de kamer van in
beschuldigingstelling er moeten over oor
delen. De kamer van inbeschuldigingstel
ling kreeg echter in de zitting van 11 
februari 1986 de vordering niet te zien 
en evenmin de stukken met betrekking 
tot de confrontatie waarop de onder
zoeksrechter zich gesteund had om het 
voorstel tot handlichting van het aanhou
dingsmandaat voor te stellen. Het is hoe 
dan ook duidelijk dat indien er een strij
dige beschikking komt, er toch dient ge
oordeeld te worden over het voorstel van 
de onderzoeksrechter. De onderzoeks
rechter mag gelijk wanneer een voorstel 
doen, voorstel waarvan hij bij voorbaat 
niet weet of er al dan niet een strijdig 
advies komt. Artikel 6 van de wet van 20 
april 1874 zegt in het vijfde lid dat het 
voorgaande lid geen toepassing vindt 
wanneer het voorstel van de onderzoeks
rechter gedaan wordt voor de in artikel 4 
bedoelde verschijning van de verdachte 
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voor de raadkamer of wanneer voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling hager 
beroep van de procureur des Konings of 
van de verdachte aanhangig is tegen een 
beschikking door de raadkamer gegeven 
met toepassing van de artikelen 4 of 5. 
De bedoeling van de wetgever is de pro
cedure voor de raadkamer binnen de vijf 
dagen te ontwijken, gezien de verdachte 
ondertussen toch voor de onderzoeksge
rechten komt. Het is dan echter zo dat 
die onderzoeksgerechten dan ook moeten 
kunnen kennis nemen van het voorstel 
van de onderzoeksrechter en de elemen
ten waarop de onderzoeksrechter zich 
steunt. Ter zake kon dit echter niet ge
beuren, gezien het voorstel er slechts 
kwam na het instellen van beroep en de
zelfde dag van het opstellen van de vor
dering van de procureur-generaal. De 
strijdige beschikking kwam eerst nadien, 
zodat hoe dan ook de kamer van inbe
schuldigingstelling op 11 februari 1986 
geen kennis genomen heeft van het 
voorstel van de onderzoeksrechter, de 
elementen waarop hij zich steunde, de 
strijdige beschikking en de elementen 
waarop de procureur des Konings zich 
steunde. Gezien er hoe dan ook diende 
geoordeeld te worden over het voorstel 
en de strijdige beschikking en gezien de 
kamer van inbeschuldigingstelling dit 
niet kon, gezien de procureur-generaal 
het voorstel van de onderzoeksrechter, 
de weigering van de procureur des Ko
nings, niet heeft voorgelegd aan de ka
mer van inbeschuldigingstelling, diende 
hoe dan ook de raadkamer er over te 
oordelen. In die omstandigheden was de 
raadkamer wel degelijk bevoegd om te 
oordelen over het voorstel tot handlich
ting: 

Overwegende dat de voorlopige 
hechtenis van eiser door de raadka
mer te Gent werd gehandhaafd op 5 
februari 1986; dat eiser hiertegen op 
dezelfde dag hoger beroep instelde; 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter te Gent, op grond van het 
eerste lid van artikel 6 van de wet 
op de voorlopige hechtenis, op 7 fe
bruari 1986 voorstelde het bevel tot 
aanhouding op te heffen en dat de 
procureur des Konings op dezelfde 
datum een strijdige conclusie nam, 
terwijl het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
op voornoemd hoger beroep tegen 
de beslissing van de raadkamer, uit
spraak deed op 11 februari 1986; 

Overwegende dat krachtens het 
vierde lid van voornoemd artikel 6, 
wanneer de conclusie van de procu
reur des Konings niet met het voor
stel van de onderzoeksrechter tot 
opheffing van het bevel tot aanhou
ding overeenstemt, de verdachte in 
vrijheid wordt gesteld, tenzij de 
raadkamer, op verslag van de onder
zoeksrechter, de procureur des Ko
nings en de verdachte of zijn raads
man gehoord, bij een overeen
komstig artikel 5 van de wet op de 
voorlopige hechtenis met redenen 
omklede beschikking, verklaart dat 
de hechtenis wegens ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden in ver
band met de openbare veiligheid 
moet worden gehandhaafd; 

Overwegende dat, krachtens het 
vijfde lid van voornoemd artikel 6, 
het vierde lid geen toepassing vindt 
wanneer het voorstel van de onder
zoeksrechter gedaan wordt, onder 
meer, wanneer voor de kamer van 
, inbeschuldigingstelling hoger beroep 
van de verdachte aanhangig is tegen 
een beschikking door de raadkamer 
gegeven met toepassing van de arti
kelen 4 of 5 van de wet op de voor
lopige hechtenis; 

Overwegende dienvolgens dat het 
arrest met de considerans dat : « de 
raadkamer ten deze niet bevoegd 
was op grond van artikel 6, vijfde 
lid, van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis; dit artikel 
uitdrukkelijk bepaalt dat de rechts
pleging voorzien bij zijn vierde lid 
niet van toepassing is wanneer, zo
als in onderhavig geval, een voorstel 
tot opheffing van het bevel tot aan
houding, dat een strijdige conclusie 
heeft uitgelokt vanwege de procu
reur des Konings, door de onder
zoeksrechter wordt gedaan terwijl 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling het hoger beroep van de 
verdachte aanhangig is tegen een 
beschikking van de raadkamer, die 
reeds over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis heeft gesta
tueerd », zijn beslissing wettig ver
antwoordt, zonder eisers recht van 
verdediging te miskennen; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

22 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Versla.gge
ver : de h. De Peuter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. A. De Roeck, 
Gent. 

Nr. 518 

2' KAMER - 23 april 1986 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING- ONTVANKELIJKHEID -· VEREISTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID· 
DEL HIERUIT AFGELEID DAT DE RECHTER 
NIET HEEFT GEANTWOORD OP DE CONCLUSIE 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - CONCLUSIE 
GEGROND OP EEN MISDRIJF WAARVOOR DE 
BEKLAAGDE NIET WAS VERVOLGD - GEMIS 
AAN BELANG - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

1o Niet ontvankelijk is de vordering 
waardoor de burgerlijke partij voor de 
strafrechter herstel vordert van schade 
ontstaan uit een misdrijf waarvoor de 
beklaagde niet wordt vervolgd (1). 

Jeid dat de bestreden beslissing niet 
antwoordt op de conclusie van de bur
gerlijke partij, als die conclusie was 
gegrond op een misdrijf waarvoor de 
beklaagde niet was vervolgd. 

(BRIOLA T. BOUTON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4864) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 november 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen verweerder ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij, niet in kosten van die 
vordering is veroordeeld en dus 
geen hoedanigheid heeft om zich te
gen die beslissing in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

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

doordat het bestreden vonnis de beroe
pen beslissing waarbij de rechtbank, na 
verweerder te hebben vrijgesproken van 
de hem ten laste gelegde overtredingen, 
zich onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de civielrechtelijke vordering 
van eiser tegen verweerder, bevestigt 
zonder in een eigen redengeving of door 
overneming van de gronden van het be
roepen vonnis te antwoorden op het door 
eiser in zijn appelconclusie aangevoerde 
middel, hieruit afgeleid dat de rijbaan op 
de plaats van het gebeurde voorzien is 

2° Niet ontva.nkelijk, want zonder be- van een doorlopende witte streep die el-
Ia.ng, is het middel dat hieruit is afge- ke zijdelingse verplaatsing verbiedt en 

--.,-----------------4 dat verweerder dus een fout in oorzake
lijk verband met het ongeval heeft be
gaan door die witte streep te overschrij
den om eiser die voor hem reed, in te 

(1) Cass., 30 april 1985, A.R. nr. 9039 
(A.C., 1984-85, nr 520). 
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halen; dat het bestreden vonnis bijgevolg 
niet regelmatig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat verweerder niet 
werd vervolgd wegens het over
schrijden van een doorlopende witte 
streep; dat derhalve de vordering tot 
vergoeding van de door eiser gele
den schade niet ontvankelijk was in 
zoverre ze op dat misdrijf gegrond 
was; 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grief bijgevolg geen be
lang heeft; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

23 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Helvetius - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Biitzler. 

Nr. 519 

2• KAMER - 23 april 1986 

RECHTEN VAN DE MENS- EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER
LIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

Uit de enkele vermelding in het bestre
den arrest dat « zo al de ongewone on
wil » van de beklaagde om enige ver
klaring af te leggen zolang hij niet 
met zijn raadsman had kunnen spre
ken, « niet de schuld bewijst van de 
onwillige, hij al evenmin een bewijs is 
van een gerust geweten », valt niet af 

te leiden dat de rechter tegenover de 
beklaagde ongunstig vooringenomen 
was noch dat diens recht op een on
partijdige rechterlijke instantie derhal
ve door de rechter zou zijn geschon
den. 

(IACONA T. BONGIORNO E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4985) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Antonio 
Iacona, beklaagde : 

A. 

B. 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 artikelen 6.1 en 6.2 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 

doordat het arrest, met wijziging van 
het beroepen vonnis, de telastlegging I 
ten aanzien van eiser bewezen verklaart 
en hem deswege tot een gevangenisstraf 
van drie jaar veroordeelt, na in de reden
geving te hebben vastgesteld dat eiser 
zowel voor de politie als voor de onder
zoeksrechter weigerde ook maar enige 
verklaring af te leggen « zolang hij niet 
de gelegenheid kreeg om met zijn raads
man te spreken » en na daaruit te heb
ben afgeleid dat « een dergelijke, zelden 
gehoorde eis wel niet de schuld bewijst 
van degene die zoiets eist, maar al even
min een bewijs is van zijn gerust gewe
ten »; dat het arrest vervolgens vermeldt 
dat eiser, nadat hij met zijn advocaat 
had kunnen spreken, « niet veel spraak
zamer geworden was ... dat hij tevens 
verklaarde er de voorkeur aan te geven 
zo weinig mogelijk te zeggen, daar zijn 
geheugen hem in de steek liet en hij niet 
wilde dat een van zijn verklaringen later 
tegen hem zou worden gebruikt >>, 

terwijl, krachtens artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, een ieder tegen wie een straf-
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vervolging is ingesteld, recht heeft op be
handeling van zijn zaak door een ohpar
tijdige rechterlijke instantie; het hof van 
beroep zich in de hierboven weergegeven 
gronden in ongunstige zin heeft uitgela
ten over de houding van eiser ten tijde 
van zijn aanhouding en zijn onderhoud 
met de rechter die met het onderzoek 
was belast; deze mening, die laat ver
moeden dat de feitenrechters van oar
dee! waren dat eiser zich reeds op dat 
ogenblik iets te verwijten had, een ge
wettigde twijfel doet ontstaan omtrent 
de vraag of het hof van beroep de aan 
het hof voorgelegde gegevens van het 
dossier met de vereiste onpartijdigheid 
heeft onderzocht, vermits die redenge
ving laat veronderstellen dat de appel
rechters bij de beoordeling van de gege
vens van het dossier eerder bevooroor
deeld waren wegens zijn - nochtans 
volstrekt gewettigde - houding ten tijde 
van zijn aanhouding en de behandeling 
van zijn dossier, welk vooroordeel in
druist tegen het vermoeden van on
schuld dat hij had moeten genieten, en 
die redengeving derhalve bij eiser gewet
tigde twijfel kon doen ontstaan omtrent 
hun geschiktheid om de zaak op een on
partijdige wijze te behandelen : 

Overwegende dat het middel de 
appelrechters in feite verwijt dat ze 
zich op de weigering van eiser om 
ook maar enige verklaring af te leg
gen zolang hij niet met zijn advo
caat had kunnen spreken, hebben 
gebaseerd om te beslissen dat eiser 
reeds ten tijde van zijn aanhouding 
en zijn onderhoud met de rechter 
die met het onderzoek was belast, 
zich iets te verwijten had; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat eiser « zowel voor de Duit
se autoriteiten als voor de leden van 
de B.O.B. die naar Duitsland waren 
gestuurd en voor de onderzoeksrech
ter te Charleroi weigerde ook maar · 
enige verklaring af te leggen zolang 
hij niet de gelegenheid kreeg met 
zijn raadsman te spreken » en dat 
« deze zelden gehoorde eis wel niet 
de schuld bewijst van degene die zo
iets eist maar al evenmin een be
wijs is van zijn gerust geweten »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, zo ze door die vermelding wel
iswaar te kennen gaven dat de hou-

ding van eiser noch zijn schuld noch 
zijn goed geweten bewees, nochtans 
niet hebben beslist dat de weigering 
van eiser bewees dat hij zich iets te 
verwijten had; 

Dat het middel berust op een on
juiste lezing van het arrest en der
halve feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat de substan
tii:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen _in 
acht zijn genomen en dat de beshs
sing overeenkomstig de wet is gewe
zen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere ei
ser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

23 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggetrer : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 

Nr. 520 

2' KAMER - 23 april 1986 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT HET ENKE· 
LE DOOR DE ElSER GEPLEEGDE MISDRIJF 
DOOR EEN ANDERE WETSBEPALING WORDT 
GESTRAFT DAN DIE WELKE DE RECHTER 
HEEFT TOEGEPAST - STRAF NAAR RECHT 
VERANTWOORD, OOK AL WAS HET MIDDEL 
GEGROND. 

Niet ontvankelijk is het middel hieruit 
a.fgeleid dat het enkele door de eiser 
bekende misdrijf wordt gestraft door 
een andere wetsbepaling dan die wel
ke de bestreden beslissing toepast, als 
in de wetsbepaling, die volgens de ei
ser diende te worden toegepast, wei 
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degelijk de uitgesproken straf wordt 
bepaald en deze dus naar recht verant
woord blijft, ook al was het middel ge
grond (1). 

(MIKETI'A, « NICK AND SOHN » P.V.B.A. T. PORCU) 

ARREST ( verta]ing} 

(A.R. nr. 4994) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 januari 1986 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hoei; 

I. ... 

II. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de tegen hem inge
stelde strafvordering en in zoverre 
de voorziening van eiseres, burger
rechtelijk aansprakelijke partij, ge
richt is tegen de beslissing op de 
door het openbaar ministerie tegen 
eiseres ingestelde rechtsvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21.4.4", 51.1, 
derde lid, van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende algemeen re
glement op de politie van het wegver
keer en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de in ar
tikel 21.4.4" van het Wegverkeersregle
ment omschreven overtreding, het parke
ren van een voertuig op een plaats waar 
zulks verboden is, bewezen verklaart ten· 
laste van eiser, 

terwijl uit de gegevens van het dossier 
en uit de door de eisers voor de correc
tionele rechtbank genomen conclusie 
blijkt dat eiser wegens het ontbreken 
van een pechstrook voor voertuigen in 
moeilijkheden, genoodzaakt was zijn 
voertuig te laten stilstaan op de rechter 
rijstrook van de autosnelweg en dat bo
vendien het feit dat een weggebruiker 
zich wegens een defect aan zijn voertuig 
genoodzaakt ziet zijn voertuig op te stel
len op een verboden plaats, niet valt on
der toepassing van artikel 21.4.4" van het 
Wegverkeersreglement, maar van artikel 
51.1 dat de maatregelen bepaalt die die
nen te worden genomen door de bestuur-

(1) Zie Cass., 2 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 75). 

der van een defect voertuig dat op een 
verboden plaats geparkeerd staat met 
andere woorden, welke de oorzaak ook 
mag zijn van het defect aan het voertuig, 
het enige verwijt dat aan de bestuurder 
die genoodzaakt was zijn voertuig op een 
verboden plaats op te stellen, kan wor
den gemaakt is het voertuig niet te heb
ben gesignaleerd overeenkomstig artikel 
51.1, derde lid, van dat reglement; de cor
rectionele rechtbank derhalve, nu ze ei
ser veroordeelt wegens overtreding van 
artikel 21.4.4" van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975, die wettelijke be
paling in combinatie met artikel 51.1 
miskent en dus haar beslissing niet met 
passende redenen omkleedt : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met bevestiging van de be
roepen beslissing, eiser wegens 
overtreding van artikel 21.4.4" van 
het Wegverkeersreglement veroor
deelt tot een geldboete van vijftig 
frank; 

Dat die straf wettelijk verant
woord blijft, zelfs als het in die te
lastlegging aan eiser verweten feit 
niet onder toepassing zou vallen van 
die wettelijke bepaling, maar van 
artikel 51.1, derde lid, van het Weg
verkeersreglement, zodat het middel 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

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

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

III. ... 

Over het derde middel, 

Dat het middel, in zoverre het is 
afgeleid uit de schending van artikel 
97 van de Grondwet, gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige door de eisers voorgedragen 
middelen, die niet tot ruimere cassa
tie kunnen leiden, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit-
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spraak doet over de tegen de eisers 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt iedere ei
ser in de helft van de kosten van 
zijn voorziening; veroordeelt ver
weerder in het overige van de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Luik, zitting houdende in hoger be
roep. 

23 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
P. Charpentier, Hoei. 

Nr. 521 

2' KAMER - 23 april 1986 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAF
ZAKEN - GEWE'ITIGDE VERDENKING - NIET 
ONTVANKELIJK VERZOEK TOT VERWIJZING
BEG RIP. 

2" Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van de zaak wegens gewet
tigde verdenking wanneer het is ge
grond op feiten die niet aan een recht
bank in haar geheel, maar wei aan 
bepaalde magistraten van die recht
bank anderen dan een onderzoeks
rechter ten laste worden gelegd (2). 
(Artt. 542 tot 552 Sv.) 

(SAUSSEZ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5023) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift « verzoek tot onttrekking 
op grond van gewettigde verden
king », op 12 maart 1986 neergelegd 
op de griffie van het Hof; 

Overwegende dat eiser in dat ver
zoekschrift vraagt dat de zaak op 
grond van gewettigde verdenking 
zou worden onttrokken aan de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel die 
uitspraak moest doen ove~ dossiers 
met notitienummer 60.99.4433/81, 
60.99.5763/81, 60.97.5367/83 en 
60.97.2041/84, die tegen hem waren 
aangelegd wegens valsheid in ge
schriften en gebruik van valse stuk
ken, oplichting en onwettige uitoefe
ning van de geneeskunst, en dat die 
dossiers zouden worden verwezen 
« naar de rechtbank van eerste aan-

20 VERWIJZING VAN EEN RECHT- leg van een ander gerechtelijk ar-
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF- rondissement van het Rijk »; 
ZAKEN - GEWE'ITIGDE VERDENKING - ONT- Qverwegende dat eiser betoogt, 
VANKELIJKHEID - VERZOEK GEGROND OP enerzijds, dat de tegen hem inge
FEITEN DIE AAN BEPAALDE MAGISTRATEN stelde vervo}gingen zijn begonnen 
VAN EEN RECHTBANK TEN LASTE WORDEN 
GELEGD. met zijn schrapping van de lijst van 

de Orde van Geneesheren, die is ge-
l" Niet ontvankelijk is het verzoek tot I beurd op een wijze « die thans door 

verwijzing van een zaak van een cor- het Belgische Hof van Cassatie 
rectionele rechtbank naar een andere, wordt beschouwd als in strijd met 
wegens gewettigde verdenking, wan- het algemeen rechtsbeginsel volgens 
neer dat verzoek gegrond is op grieven hetwelk de rechter onpartijdig moet 
die zijn aangevoerd niet tegen het d 1 d 
rechtscollege waarbij de vervolgingen zijn », at hij op 2 juni 980 bij e 
aanhangig zijn, maar wei tegen perso- Europese Commissie voor de Rech
nen die niet tot dat rechtscollege beho- ten van de Mens een verzoekschrift 
ren (1). (Artt. 542 tot 552 Sv.) heeft ingediend tegen het door het 

----------------1 Hof van Cassatie op 6 december 
(1) Cass., 4 mei 1983, A.R. nr. 2837 

(A.C., 1982-83, nr. 485) en 23 mei 1984, A.R. 
nr. 3563 (ibid., 1983-84, nr. 539). 

(2) Zie Cass., 10 okt. 1984, A.R. nr. 3889 
(A.C., 1984-85, nr. 114). 



Nr. 521 HOF VAN CASSATIE 1149 

1979 gewezen arrest waarbij de 
voorziening tegen de beslissing d.d. 
6 februari 1979 van de raad van be
roep van de Orde van Geneesheren 
« in haar geheel » wordt verworpen, 
dat de Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens op 5 decem
ber 1984 zijn grief, afgeleid uit de 
schending van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden « onder voorbe
houd van alle middelen die de zaak 
zelf betreffen » ontvankelijk heeft 
verklaard « in zoverre zijn zaak niet 
zou zijn behandeld met de door die 
bepaling voorgeschreven waarbor
gen van openbaarheid », dat ingevol
ge die beslissing en met het oog op 
een minnelijke regeling de Belgi
sche regering hem bij schrijven van 
6 november 1985 « een tegenvoorstel 
heeft gedaan ... onderverdeeld in 
drie punten >> betreffende de mate
rHHe schade, de morele schade en 
de gerechtskosten, dat hieruit blijkt 
« dat de uitvoerende macht op een 
ondubbelzinnige wijze toegeeft dat 
ze (hem) een schadeloosstelling 
moet betalen, hetgeen neerkomt op 
een bekentenis dat ze (jegens hem) 
een fout heeft begaan » en dat hij 
voor het overige stappen onder
neemt om opnieuw op de lijst van 
de Orde van Geneesheren te worden 
ingeschreven; 

Overwegende dat die gegevens, 
gesteld dat ze gegrond waren, niet 
worden verweten aan het geadieer
de rechtscollege, maar aan autoritei
ten of personen buiten het rechtscol
lege; dat het verzoek in dat opzicht 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiser betoogt, 
anderzijds, dat de vervolgingen die 
tegen hem zijn ingesteld wegens 
onwettige uitoefening van de ge
neeskunst, gegrond zijn op de 
koninklijke besluiten nr. 78 van 10 
november 1967 betreffende de ge
neeskunst, de verpleegkunst, de pa
ramedische beroepen en de genees
kundige commissies en nr. 79 van 10 

november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren, dat hij nooit heeft 
opgehouden tegen die vervolgingen 
te protesteren en de geldigheid te 
betwisten van die koninklijke be
sluiten, die volgens hem vals zijn, 
daar, blijkens twee vaststellingen 
door gerechtsdeurwaarder Delaey 
op 15 januari 1980 en 10 september 
1985, de tekst van die besluiten na 
de ondertekening door de Koning 
zijn gewijzigd of verdraaid, dat hij 
meer dan eens en onder meer bij 
conclusie ter zitting van de raadka
mer op 10 december 1984 aanvullen
de onderzoeksmaatregelen heeft ge
vorderd, maar dat zijn verzoek nooit 
werd ingewilligd en dat het onder
zoek al tweeeneenhalf jaar aan
sleept, dat het strafdossier op « een 
onvolledige, meer nog op een par
tijdige wijze is behandeld, vermits 
de verschillende, met het onderzoek 
belaste magistraten, de onderzoeks
rechters en de rechters van de raad
kamer die elkaar in die zaak heb
ben opgevolgd, zowel bij de behan
deling van het tegen verzoeker aan
gelegde dossier als bij de behande
ling van de door hem ingestelde 
civielrechtelijke vordering, gewei
gerd hebben, enerzijds, om de beide 
nochtans samenhangende dossiers 
te voegen, anderzijds, om het onder
zoek van het dossier waarin (hij) 
klacht heeft ingediend, te bespoedi
gen »; 

Overwegende dat de aangevoerde 
grieven niet gericht zijn tegen de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in haar geheel, maar tegen 
sommige magistraten van die recht
bank, namelijk onderzoeksrechters 
en rechters die de raadkamer voor
zaten; dat die rechters, indien ze de 
zaak van eiser hadden behandeld of 
in die zaak zitting hadden gehou
den, krachtens artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden niet als lid van 
de correctionele rechtbank kennis 
zouden mogen nemen van die zaak; 
dat het verzoek derhalve niet ont
vankelijk is; 
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Om die redenen, gelet op de arti
kelen 542 en volgende van het Wet
hoek van Strafvordering, verwerpt 
het verzoek; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

23 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
C. Favart, Brussel. 

Nr. 522 

2' KAMER - 23 april 1986 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VREEMDELINGENWET, ART. 27, DERDE LID -
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING HOUDENDE HANDHA VING 
VAN DE HECHTENIS VAN DE VREEMDELING 
DIE BIJ ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN 
ZIJN VRIJHEID IS BEROOFD - VREEMDELING 
NAAR DE GRENS TERUGGELEID - CASSATIE
BEROEP VAN DIE VREEMDELING DOELLOOS. 

2° VREEMDELINGEN - VREEMDELIN
GENWET, ART. 27, DERDE LID - ARREST VAN 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
HOUDENDE HANDHAVING VAN DE HECHTE
NIS VAN DE VREEMDELING DIE BIJ ADMINIS
TRATIEVE MAATREGEL VAN ZIJN VRIJHEID IS 
BEROOFD - VREEMDELING NAAR DE GRENS 
TERUGGELEID - CASSATIEBEROEP VAN DIE 
VREEMDELING DOELLOOS. 

1° en 2° Doelloos wordt het cassatiebe
roep van een vreemdeling tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling waarbij is beslist dat hij, 
overeenlwmstig art. 27, derde lid, 
Vreemdelingenwet, opgesloten zal blij
ven als, v66r de uitspraak van het Hoi 
op het cassatieberoep, de tegen de ei
ser genomen maatregel van vrijheids
beroving is verlopen doordat hij naar 
de grens van een buurland is terugge
leid (1). 

(1) Zie Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3910 
(A.C., 1984-85, nr. 169) en 3 april 1985, A.R. 
nr. 4209 (ibid., 1984-85, nr. 474). 

(DEHBANE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5011) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1986 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat uit een medede
ling van het Bestuur Openbare Vei
ligheid blijkt dat eiser op 26 februa
ri 1986 naar de Franse grens is 
teruggeleid; 

Overwegende dat eiser aanvoert 
dat zijn voorziening desondanks ont
vankelijk blijft; 

Overwegende dat uit artikel 71, 
eerste lid, van de wet van 15 decem
ber 1980 blijkt dat het in die bepa
ling bedoelde beroep van de vreem
deling op de rechterlijke macht 
enkel slaat op de maatregel van 
vrijheidsberoving waarvan eiser het 
voorwerp is geweest; dat, wanneer 
de vreemdeling, zoals ten deze, voor 
de raadkamer beroep heeft inge
steld tegen de maatregel waarbij 
zijn voorlopige invrijheidstelling 
wordt geweigerd, dat rechtscollege 
of de kamer van inbeschuldiging
stelling weliswaar, krachtens artikel 
72, tweede lid, van de wet, moet on
derzoeken of de maatregel van vrij
heidsberoving en de maatregel tot 
verwijdering van het grondgebied in 
overeenstemming zijn met de wet, 
doch enkel ten einde de wettigheid 
van de opsluiting na te gaan; 

Overwegende dat, nu de tegen ei
ser genomen maatregel van vrij
heidsberoving verlopen is, de voor
ziening geen bestaansreden meer 
heeft en dus niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser voorgedragen 
middelen, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 
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23 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Resteau - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. L. Mis
son, Luik. 

Nr. 523 

1 e KAMER - 24 april 1986 

1°VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- KOSTEN TOT BEHOUD VAN DE ZAAK- BE
GRIP. 

Kosten die niet zijn gemaakt tot behoud 
van bepaalde en in het patrimonium 
van de schuldenaar identificeerbare 
roerende goederen zijn geen kosten tot 
behoud van de zaak, in de zin van art. 
20, if, Hypotheekwet (1). 

(INTERMOSANE N.V. T. MR. A. PAUQUAY - CURA
TOR IN HET FAILLISSEMENT VAN DE GRAND BA
ZAR DE LA PLACE SAINT-LAMBERT A LIEGE 

N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7350) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, 20, 4°, van 
de Hypotheekwet van 16 december 1851 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, zegt dat de 
schuldvorderingen van eiseres betreffen
de de leveringen van gas en elektriciteit 
aan de failliete vennootschap Grand Ba
zar tijdens de twee aan het vonnis van 
faillietverklaring voorafgaande maanden 
niet bevoorrecht zijn, op grond : « dat die 
kosten zijn gemaakt voor onroerende 
goederen uit hun aard of door bestem
ming of incorporatie, en bijgevolg 

(1) Cass., 12 mei 1978 (A.C., 1978, 1068) en 
noot. 

daarom niet het voorrecht uit hoofde van 
het behoud van roerende goederen kun
nen genieten; ( ... ) dat bovendien die le
veringen enkel tot gevolg hebben gehad 
dat de handelsactiviteit kon worden 
voortgezet met alle risico's vandien en 
niet dat een goed voor heel zijn econo
mische waarde in het vermogen van de 
gefailleerde behouden bleef, ten voordele 
van de boedel », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie voor het hof van beroep 
aanspraak maakte op het voorrecht uit 
hoofde van het behoud van de zaak voor 
haar schuldvorderingen betreffende de 
leveringen van energie aan de failliete 
vennootschap, op grond « dat duidelijk 
blijkt dat de levering van gas en de le
vering van elektriciteit, die nodig zijn 
voor de verlichting, de koelinstallaties, 
de verwarming, de werking van alle ma
chines, enz., noodzakelijke uitgaven zijn 
zonder welke de " zaak" onmiddellijk on
geschikt zou zijn geworden voor het ge
bruik waartoe ze was bestemd; wat zou 
er immers in december 1976, dit is in de 
winter en volop in de periode van de 
kerst- en nieuwjaarsfeesten, met Grand 
Bazar zijn gebeurd, zonder dat dank zij 
de naamloze vennootschap Intermosane 
was voorzien in : de verlichting van de 
etalages, de binnenverlichting van de 
winkel zodat er zonder gevaar kon wor
den rondgelopen, de werking van de lif
ten en roltrappen, (enz.) », en dus stelde 
« dat de levering van energie vooral het 
behoud heeft mogelijk gemaakt van het 
onlichamelijk roerend goed dat de han
delszaak van de N.V. Grand Bazar is »; 
enerzijds, de motivering van het arrest 
volgens welke « het niet voldoende is dat 
die leveringen nodig zijn voor de verlich
ting en de verwarming van de lokalen, 
de koelinstallaties en de werking van ai
le machines ... en dat zonder de leverin
gen die zaken onmiddellijk ongeschikt 
zouden zijn geworden voor het gebruik 
waartoe ze zijn bestemd, om in aanmer
king te komen voor het voorrecht van ar
tikel 20, 4°, van de Hypotheekwet; ( ... ) dat 
die kosten zijn gemaakt voor onroerende 
goederen uit hun aard of door bestem
ming of incorporatie, en bijgevolg 
daarom niet het voorrecht uit hoofde van 
het behoud van roerende goederen kun
nen genieten •, geen antwoord is op 
voormelde conclusie waarin eiseres 
geenszins aanspraak maakte op het 
voorrecht van artikel 20, 4°, van de Hypo
theekwet voor het behoud van onroeren
de goederen uit hun aard, door bestem
ming of incorporatie, maar dat voorrecht 
wilde genieten om te hebben gezorgd 
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voor het behoud van de handelszaak zelf 
waarvan de in het arrest bedoelde onroe
rende goederen deel konden uitmaken 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); anderzijds, het motief van het ar
rest volgens hetwelk « die leveringen en
kel tot gevolg hebben gehad dat de 
handelsactiviteit kon worden voortgezet 
met· aile risico's vandien en niet dat een 
goed voor heel zijn economische waarde 
in het vermogen van de gefailleerde be
houden bleef, ten voordele van de hoe
del » dubbelzinnig is in zoverre op grand 
ervan niet kan worden nagegaan of het 
arrest zegt dat de. schuldvorderingen van 
eiseres niet bevoorrecht zijn, hetzij om
dat het naar recht oordeelt dat de han
delszaak voor het behoud waarvan eise
res beweerde te hebben gezorgd dank zij 
haar leveringen van energie geen goed 
is dat de in artikel 20, 4°, van de Hypo
theekwet bedoelde « zaak » kan opleve
ren, hetzij omdat het in feite van mening 
is dat die handelszaak niet in het vermo
gen van de gefailleerde is behouden ge
bleven door de leveringen van eiseres; 
een dubbelzinnige motivering gelijkstaat 
met een gebrek aan motivering; het ar
rest derhalve niet met redenen is om
kleed als vereist door artikel 97 van de 
Grondwet (schending van die bepaling); 

tweede onderdeel, als het motief van 
het arre~t volgens hetwelk de leveringen 
van gas en elektriciteit niet tot gevolg 
hebben gehad dat « een goed voor heel 
zijn economische waarde in het vermo
gen van de gefailleerde bleef behouden, 
ten voordele van de boedel » aldus moet 
worden uitgelegd dat de handelszaak 
voor het behoud waarvan eiseres be
weerde te hebben gezorgd, niet de in ar
tikel 20, 4°, van de Hypotheekwet bedoel
de « zaak » kan zijn, het arrest alsdan 
die bepaling, welke geenszins uitsluit dat 
het voorrecht uit hoofde van het behoud 
van de zaak op een onlichamelijk roe
rend goed, zoals een handelszaak, kan 
worden uitgeoefend, alsmede artikel 8 
van de Hypotheekwet van 16 december 
1851 schendt; 

derde onderdeel, als, door het motief 
volgens hetwelk de leveringen van ener
gie « niet tot gevolg hebben gehad dat 
een goed voor heel zijn economische 
waarde in het vermogen van de gefail
leerde bleef behouden », het arrest het 
bevoorrecht karakter van de schuldvor
deringen van eiseres wil verwerpen, om
dat het oordeelt dat de handelszaak niet 
in het vermogen van de gefailleerde be
houden gebleven is dank zij de leverin
gen van gas en elektriciteit, dit motief in 

tegenspraak is met de overige motieven 
van het arrest volgens welke « die leve
ringen nodig zijn voor de verlichting en 
de verwarming van de lokalen, de koelin
stailaties en de werking van aile machi
nes » en « de voortzetting van de han
delsactiviteit » mogelijk hebben gemaakt, 
daar door die laatstgenoemde motieven 
het arrest, door vast te steilen dat dank 
zij de energievoorziening van aile instal
laties van het warenhuis de handelsacti
viteit van de vennootschap Grand Bazar 
kon worden voortgezet, noodzakelijk 
vaststelt dat de gezamenlijke schuldei
sers in het vermogen van de failliete 
vennootschap een goed hebben gevon
den, namelijk een in bedrijf gehouden 
handelszaak; het arrest, dat de aan
spraak van eiseres op tegenstrijdige 
gronden verwerpt, niet regelmatig met 
redenen is omkleed en artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zegt 

« dat bovendien die leveringen van 
·gas en elektriciteit enkel tot gevolg 
hebben gehad dat de handelsactivi
teit kon worden voortgezet met aile 
risico's vandien en niet dat een goed 
voor heel zijn economische waarde 
in het vermogen van de gefailleerde 
behouden bleef, ten voordele van de 
boedel; dat het voorrecht zich be
perkt tot zijn bestaansreden, name
lijk, op de waarde van de behouden 
zaak, voorrang te geven aan de kos
ten die een schuldeiser heeft ge
maakt om ze in het vermogen van 
de gefailleerde te behouden en zon
der welke ze ongeschikt zou zijn ge
worden tot het gebruik waartoe ze 
was bestemd »; 

Dat het arrest aldus in feite oor
deelt dat niet is bewezen dat die 
kosten zouden hebben bijgedragen 
tot het behoud van de handelszaak 
in het vermogen van de gefailleerde; 

Dat het arrest derhalve zonder 
dubbelzinnigheid antwoordt op de in 
het onderdeel weergegeven conclu
sie; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat 
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het tweede onderdeel op een onjuis
te uitlegging van het arrest berust; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het motief, val

gens hetwelk de leveringen van 
energie « niet tot gevolg hebben ge
had dat een goed voor heel zijn eco
nomische waarde in het vermogen 
van de gefailleerde bleef behou
den », niet in tegenspraak is met de 
motieven volgens welke die leverin
gen << enkel tot gevolg hebben gehad 
dat de handelsactiviteit kon worden 
verdergezet met alle risico's van
dien »; 

Dat het middel in zijn drie onder
delen feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 8 en 20, 4°, 
van de Hypotheekwet van 16 december 
1851, 

doordat het hof van beroep, op de ap
pelconclusie waarin eiseres aanvoerde 
dat « het voorrecht van de kosten voor 
het behoud van de zaak althans ( ... ) zou 
moeten worden toegepast op de bederfe
lijke goederen; ( ... ) dat 20 pet. van het to
tale energieverbruik niet overdreven 
schijnt te zijn voor het behoud van de 
bederfelijke eetwaren; .( ... ) dat derhalve 
20 pet. van de schuldvordering van ( eise
res), dit is 826.563 frank, als bevoorrecht 
dient te worden beschouwd », het hof 
van beroep de vordering van eiseres tot 
opneming van haar schuldvordering ten 
belope van 826.563 frank in het bevoor
recht passief van het faillissement van 
de N.V. Grand Bazar de la Place Saint
Lambert te Luik afwijst, op grond « dat 
(eiseres), subsidiair, althans aanspraak 
maakt op het voorrecht op de bederfe
lijke goederen waarvan het behoud en
kel is verzekerd door de energievoorzie
ning van de koelinstallaties; dat zulks 
niet kan worden ingewilligd daar die le
veringen rechtstreeks enkel betrekking 
hebben op de werking van onroerende 
goederen door incorporatie of bestem
ming en bovendien geen ander gevolg 
hebben gehad dan een onderdeel van de 
exploitatie van de failliete vennootschap 
in bedrijf te houden », 

terwijl, volgens artikel 20, 4°, van de 
Hypotheekwet, de tot behoud van de 
zaak gemaakte kosten bevoorrecht zijn 
als ze uitgaven zijn zonder welke de 
zaak geheel of ten dele zou zijn tenietge
gaan of ongeschikt zou zijn geworden tot 
het gebruik waartoe ze was bestemd; de 

rechter bij wie een schuldeiser een vor
dering heeft ingesteld om zijn schuldvor
dering op de basis van dat artikel be
voorrecht te doen verklaren, moet na
gaan of de aangevoerde kosten al dan 
niet belet hebben dat de zaak tenietging 
of ongeschikt is geworden tot het ge
bruik waartoe ze was bestemd; het ar
rest zegt dat de schuldvordering van ei
seres niet bevoorrecht is om voormelde 
redenen, die niets te maken hebben met 
de voorwaarden tot toekenning van het 
bij artikel 20, 4°, ingestelde voorrecht, 
zonder te betwisten dat de leveringen 
van eiseres, die energie hebben verstrekt 
aan de koelinstallatie van de failliete 
vennootschap, tot gevolg hebben gehad 
dat de bederfelijke goederen in het actief 
van die vennootschap behouden bleven; 
het motief van het arrest, volgens het
welk de leveringen tot gevolg hebben ge
had « dat een onderdeel van de exploita
tie van de failliete vennootschap in 
bedrijf is gebleven », noodzakelijk de 
vaststelling impliceert dat de bederfe
lijke goederen waarop de activiteit van 
het door het arrest bedoelde exploitatie
onderdeel betrekking had, behouden is 
gebleven dank zij de energieleveringen 
waarvoor het voorrecht van artikel 20, 4°, 
van de Hypotheekwet was gevorderd; het 
arrest aldus de artikelen 8 en 20, 4°, van 
de Hypotheekwet van 16 december -1851 
schendt: 

Overwegende dat het arrest, om 
inzonderheid afwijzend te beschik
ken op de vordering tot toekenning 
van een voorrecht in verband met 
de kosten die gemaakt zijn tot be
houd van de bederfelijke goederen 
in de koelinstallatie, erop wijst dat 
de leveringen rechtstreeks enkel be
trekking hebben op de werking van 
die installaties, zijnde onroerende 
goederen door incorporatie of be
stemming, en bijgevolg geen ander 
gevolg hebben dan een onderdeel 
van de exploitatie van de failliete 
vennootschap in bedrijf te houden; 

Overwegende dat die overwegin
gen een aanvulling zijn van die 
waarop het hof van beroep de vorde
ring tot toekenning van een voor
recht voor alle leveringen van gas 
en elektriciteit heeft afgewezen en 
inzonderheid de vermelding dat 

• << die leveringen enkel tot gevolg 
hebben gehad dat de handelsactivi
teit kon worden voortgezet met alle 
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risico's vandien en niet dat een goed 
voor heel zijn economische waarde 
in het vermogen van de gefailleerde 
behouden bleef, ten voordele van de 
boedel »; 

Dat het arrest, door te oordelen 
dat de door eiseres gemaakte kosten 
niet hebben gediend, zelfs niet ge
deeltelijk, tot behoud van bepaalde 
en identificeerbare roerende goede
ren in het vermogen van de failliete 
vennootschap, zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 april1986 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Houtekier. 

Nr. 524 

1 • KAMER - 24 april 1986 

1o LEVENSONDERHOUD - UITKERING 

NA ECHTSCHEIDING - WIJZIGING - VEREIS
TEN. 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - VERENIGING NA 
ECHTSCHEID!NG- WIJZIGING- VOORWAAR
DEN. 

1 o en 2o De rechter die vaststelt dat een 
uitkering na echtscheiding in onder
ling overleg is vastgesteld, dat de par
tijen hun respectieve inkomsten niet 
hebben vermeld en dat hun toestand 
geen ingrijpende wijziging heeft 
ondergaan sedert een vonnis waarbij 
een vorige vraag tot vermindering van 
de uitkering was afgewezen en waarin 

de partijen hebben berust, behoeft niet 
na te gaan of het bedrag van de uitke
ring niet hager is dan een derde van 
de inkomsten van de tot de uitkering 
gehouden echtgenoot (1). (Art. 301, §§ 3 
en 4, B.W.) 

(CAMPION T. GOSSET) 

ARREST ( vertalin!IJ 

(A.R. nr. 7520) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 maart 1985 in ha
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel; 

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

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 301, § 4, van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 9 juli 
1975, 

doordat eiser in zijn appelver
zoekschrift en in zijn conclusie heeft be
toogd dat het bedrag van de uitkering na 
echtscheiding, dat hij ingevolge veroor
deling aan verweerster moest betalen, 
thans hoger is dan een derde van zijn in
komsten, maar het bestreden vonnis niet 
antwoordt op dat middel; het bestreden 
vonnis derhalve niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 
97 van de Grondwet) en het, door de vor
dering tot vermindering van de uitkering 
af te wijzen zonder te onderzoeken of de 
bij artikel 301, § 4, van het Burgerlijk 
Wetboek vastgestelde limiet in acht 
is genomen, ook deze wetsbepaling 
schendt: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt, enerzijds, dat de 
door eiser aan verweerster verschul
digde uitkering na echtscheiding bij 
overeenkomst tussen partijen is 
vastgesteld zonder dat hun res
pectieve inkomsten zijn vermeld en, 
anderzijds, dat de toestand van de 
partijen niet ingrijpend is gewijzigd 
sedert het vonnis van 21 mei 1980, 
waarin ze hebben berust en waarbij 
een vorige vordering van eiser tot 

(1) Zie Cass., 29 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 
133). 
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vermindering van de uitkering was 
afgewezen; 

Dat de appelrechters aldus hun 
beslissing naar recht hebben verant
woord en impliciet maar zeker heb
ben geantwoord op de in het middel 
aangevoerde conclusie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, 

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

24 april 1986 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Mahillon, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Bruyn en Dassesse. 

Nr. 525 

3' KAMER - 28 april 1986 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER· 

LIJKE ZAKEN - BESLISSING DIE GEEN BE
TREKKING HEEFT OP EEN VERWEERDER. 

2° OVEREENKOMST - CONCTRACTUELE 
AANSPRAKELIJKHEID - WANPRESTATIE -
SCHADEVERGOEDING - KOSTEN VAN AAN
STELLING VAN EEN DESKUNDIGE EN EEN 
RAADSMAN. 

verzekerde te verlenen, wordt wettig 
veroordeeld tot betaling aan de verze
kerde van een schadevergoeding voor 
kosten van aanstelling van een des
kundige en van een raadsman, wan
neer die kosten door de contractuele 
wanprestatie zijn veroorzaakt (2). (Art. 
1147 B.W.) 

(BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
VAN DE MIDDENSTAND B.V.M. N.V. 

T. POELAERT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4966) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 december 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof geno
men op 12 maart 1986, waarbij de 
zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1146 tot 
1153, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1017 tot 1022 van het Gerechte-
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de ver
weerster Poelaert ook aanspraak kan 
maken op vergoeding voor alle kosten 
van het geding, inbegrepen die van het 
deskundigenverslag en van haar raads
man, en dat het duidelijk was « dat in 
dit speciale geval de kosten van het aan
stellen van een raadsman deel uitmaken 
van de schade die door ( ... ) de wanpres
tatie (van eiseres) werd veroorzaakt "• 

terwijl, eerste onderdeel, ten aanzien 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, het beroep op een 
advocaat door het slachtoffer van een 
misdrijf enkel tot doel heeft het bijstaan 
van het slachtoffer in zijn eis tot vergoe-

1o Niet ontvankelijk is een middel ten ding van de door het misdrijf veroor-
aanzien van een verweerder op wie de 1-----------------
aangevochten beslissing geen betrek
king heeft (1). 

2o Een verzekeringsmaatschappij die is 
tekortgekomen aan haar contractuele 
verplichting rechtsbijstand aan haar 

(1) Cass., 3 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr 7). 

(2) Zie Cass., 1 april 1982 (A.C., 1981-82, 963). 
Zie omtrent het ereloon van de advocaat als 
bestanddeel van de schade veroorzaakt door 
een misdrijf; Cass., 11 april 1956 (A.C., 1956, 
657), 11 juni 1956 (Bull. en Pas., 1956, I, 1098) 
en 18 juni 1964 (ibid., 1964, I, 1121). Zie om
trent de kosten van aanstelling van een des
kundige bij onteigening · Cass., 7 juni 1956 
(A.C., 1956, 839). 
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zaakte scbade en zulk een beroep op een 
advocaat geen bestanddeel van de scba
de is; overeenkomstig de artikelen 1146 
tot en met 1153 van bet Burgerlijk Wet
hoek, bet beroep op een advocaat door 
het slacbtoffer van een contractuele wan
prestatie eveneens enkel tot doel heeft 
het bijstaan van bet slacbtoffer in zijn 
eis tot vergoeding van de door de con
tractuele wanprestatie veroorzaakte 
scbade en dit beroep op een advocaat 
evenmin een bestanddeel van de scbade 
is; de kosten van het geding, met inbe
grip van de kosten van een deskundigen
verslag om de scbade van bet slachtoffer 
te begroten, evenmin een bestanddeel 
van ce scbade in de zin van genoemde 
artikelen 1146 tot en met 1153 en 1382 en 
1383 uitmaken en derhalve op de basis 
van deze artikelen evenmin voor vergoe
ding in aanmerking komen; bet ereloon 
van de advocaat waarvan de betaling ten 
laste van de in het ongelijk gestelde par
tij komt, ten slotte niet kan worden be
scbouwd als gerechtskosten in de zin 
van de artikelen 1017 tot en met 1022 
van bet Gerecbtelijk W etboek; het arrest 
in de voorliggende zaak derhalve niet 
zonder miskenning van de in dit onder
dee! genoemde artikelen kan beslissen 
dat de verweerster Poelaert tegen eise
res aanspraak kan maken op vergoeding 
voor de schade ingevolge de wanpresta
tie van eiseres en bestaande in aile kos
ten van bet geding, inbegrepen die van 
bet deskundigenverslag en van haar 
raadsman (scbending van de artikelen 
1146 tot en met 1153, 1382 en 1383 van 
bet Burgerlijk Wetboek en 1017 tot en 
met 1022 van het Gerecbtelijk Wetboek); 

Overwegende dat het middel ge
richt is tegen een beslissing die 
geen betrekking heeft op de tweede 
en de derde verweerder; 

Dat het middel, zoals derde ver
weerster aanvoert, te hunnen aan
zien niet ontvankelijk is; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest niet 

beslist dat het ereloon van de advo
caat moet worden beschouwd als ge
rechtskosten in de zin van de artike
len 1017 tot 1022 van het Gerechte
lijk W etboek; dat het evenmin de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk W etboek toepast, maar inte-

gendeel de quasi-delictuele aanspra
kelijkheid van eiseres uitdrukkelijk 
verwerpt; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst: dat eiseres de rechtskennis 
en het initiatief, die zij contractueel 
op zich genomen heeft, niet kan af
wentelen op haar verzekerde, eerste 
verweerster, hetgeen er overigens 
zou op neerkomen dat de verzeker
de een beroep zou moeten doen op 
de bijstand van een raadsman om 
de weigering van eiseres rechtsbij
stand te verlenen, te ondervangen; 
dat eiseres tekort kwam aan haar 
contractuele verplichting, met name 
rechtsbijstand verlenen, en dat zij 
de termijn om het ongeval aan te 
geven bij het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds liet verstrijken; 
dat eerste verweerster hierdoor 
schade leed welke bestaat in het 
verlies van een zekere kans op ver

. goeding door het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds; dat deze 
schade voorzienbaar was; 

Dat het arrest oordeelt dat eerste 
verweerster « aanspraak kan maken 
op vergoeding voor alle kosten van 
het geding, inbegrepen die van het 
deskundigenverslag en van haar 
raadsman. Het is duidelijk dat in dit 
speciale geval de kosten van het 
aanstellen van een raadsman deel 
uitmaken van de schade die door 
(de) wanprestatie (van eiseres) werd 
veroorzaakt »; 

Overwegende dat de rechter in 
feite en derhalve op onaantastbare 
wijze, binnen de perken van de con
clusies van de partijen, het bestaan 
en de omvang van de schade beoor
deelt en met name of in een bepaald 
geval de kosten van aanstelling van 
een deskundige en van een raads
man bestanddelen zijn van de scha
de; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze, op grond van de evenvermelde 
consideransen, wettig heeft kunnen 
beslissen dat eerste verweerster 
« aanspraak kan maken op vergoe
ding voor aile kosten van het ge
ding, inbegrepen die van het des-
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kundigenverslag en van haar raads- (GOOSSENS T. C.S.M. HONIG FOODS BELGIE N.V.) 

man»; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

28 april 1986 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Versla.ggever : mevr. Baete-Swinnen -
Gelijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, advocaat-generaal - Advoca.ten : 
mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 526 

3• KAMER - 28 april 1986 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE 
- UITW!NNINGSVERGOEDING - BEREKENING 
- LOON - BEGRIP. 

2° LOON - BEREKENING VAN DE UITW!N
NINGSVERGOEDING - DERTIENDE MAAND EN 
DUBBEL VAKANTIEGELD. 

1 o en 2° Een dertiende ma.a.nd en het dub
bel va.ka.ntiegeld zijn loon voor de be
rekening va.n de uitwinningsvergoe
ding (1). (Art. 101 Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5118) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1985 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 101, inzonderheid 
derde lid, en 89 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten, en, voor zoveel nodig, van de 
artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek en 39 van gemelde Arbeidsover
eenkomstenwet, 

do01·da.t het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat « wanneer de bewoordin
gen van de wet klaar en duidelijk zijn, 
de tekst niet dient gei:nterpreteerd te 
worden en men zijn toevlucht niet dient 
te nemen tot de voorbereidende werken, 
aangezien deze niet kunnen prevaleren 
op de duidelijke tekst van de wet zelf », 
beslist dat door samenlezing van de arti-
kelen 101, derde lid, en 89 van de Ar
beidsovereenkomstenwet « de omvang 
van de uitwinningsvergoeding duidelijk 
beperkt (wordt) tot een bedrag dat gelijk 
is aan zoveel maanden het loon van de 
handelsvertegenwoordiger, zonder toe
voeging van wat dan ook », dat « een ge
lijkschakeling van het begrip "loon", zo
als omschreven in artikel 101 in combi
natie met artikel 89 van de wet van 3 
juli 1978 voor de berekening van de uit
winningsvergoeding, met het begrip 
"loon", zoals omschreven in artikel 39, 
§ 1, van dezelfde wet voor de bereke
ning van de opzeggingsvergoeding, niet 
op(gaat) aangezien in artikel 39, § 1, aan 
het eerste lid een tweede lid wordt toege
voegd, waarin expliciet gezegd wordt dat 
de opzeggingsvergoeding niet alleen het 
lopend loon (eerste lid) behelst, maar 
ook de voordelen verworven krachtens 
de overeenkomst • en dat « deze duide

-----------------1 lijke toevoeging niet voor(komt) in de be

(1) Art. 101 Arbeidsovereenkomstenwet is 
door de wet van 17 juli 1985 aangevuld met de 
bepaling dat de uitwinningsvergoeding niet ai
leen het lopende loon behelst, maar ook de 
voordelen verworven krachtens de arbeids
overeenkomst. Deze aanvulling verwoordt in 
een uitdrukkelijke wetsbepaling de oorspron
kelijke bedoeling van de wetgever bij de re
dactie van artikel 15 van de wet van 30 ju!i 
1963, dat artikel 101 van de wet van 3 juli 1978 
is geworden (zie Senaat, 1962-1963, Gedr. St., 
nr. 185, blz. 79, en 1981-1982, Gedr. St., 
nr 80/1, blz. 10). 

palingen van de artikelen 101 en 89 ten 
aanzien van de uitwinningsvergoeding » 
en, na verwijzing naar de verdeeldheid 
in rechtspraak en doctrine, het hager be
roep afwijst als ongegrond, 

terwijl de prima facie duidelijkheid 
van een wettekst geen hinderpaal kan 
vormen om de reele draagwijdte, beteke
nis en bedoeling van de wettekst na te 
gaan, onder meer aan de hand van de 
parlementaire voorbereiding van de be
treffende wet; artikellOl van de Arbeids-
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overeenkomstenwet van 3 juli 1978 be
paalt dat, wanneer de overeenkomst 
tussen handelsvertegenwoordiger en 
werkgever wordt beiHndigd door de 
werkgever, zonder dringende reden (of 
door de werknemer om een dringende 
reden), een vergoeding verschuldigd is 
aan de handelsvertegenwoordiger die 
een clienteel heeft aangebracht en min
stens een jaar tewerkgesteld is geweest, 
welke gelijk is << aan het loon van drie 
maanden voor de handelsvertegenwoor
diger die bij dezelfde werkgever was te
werkgesteld gedurende een periode van 
een jaar tot vijf jaar , en met het loon 
van een maand wordt verhoogd « bij het 
ingaan van elke bijkomende vijfjaar
lijkse dienstperiode bij dezelfde werkge
ver »; artikel 89 van de Arbeidsovereen
komstenwet weliswaar bepaalt dat « het 
loon van de handelsvertegenwoordiger 
bestaat hetzij uit een vaste wedde, hetzij 
uit een commissieloon, hetzij gedeeltelijk 
uit een vaste wedde en gedeeltelijk uit 
commissieloon "• doch hiermede geen li
mitatieve opsomming wordt gegeven van 
wat het loonbegrip voor de handelsverte
genwoordiger inhoudt; het loon waarvan 
sprake is in artikel 101 van de Arbeids
overeenkomstenwet integendeel alles 
omvat wat als tegensprestatie voor gele
verde arbeid, ter uitvoering van een ar
beidsovereenkomst, wordt betaald; het 
dubbel vakantiegeld, alsook de dertiende 
maand, evenals elke andere vergoeding 
waarop de werknemer recht heeft inge
volge de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst, behoren tot het loonbegrip op 
grond waarvan de uitwinningsvergoeding 
dient te worden berekend; het arbeidshof 
derhalve niet zonder miskenning van de 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen kon oordelen dat ten deze voor de 
berekening van de uitwinningsvergoe
ding, waarop eiser gerechtigd was, geen 
rekening diende te worden gehouden 
met de dertiende maand of het dubbel 
vakantiegeld : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 101 van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978, de vergoe
ding wegens uitwinning berekend 
wordt op grond van het loon van de 
handelsvertegenwoordiger; dat dit 
loon niet beperkt is tot de bestand
delen die in artikel 89 van de wet 
zijn vermeld; dat ook v66r de aan
vulling van artikel 101 door de wet 
van 17 juli 1985 het loon, benevens 
de voordelen die toegekend zijn we-

gens ter uitvoering van de arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, ook 
aile andere krachtens de overeen
komst verworven voordelen omvat; 

Dat de « dertiende maand » en het 
« dubbel vakantiegeld » derhalve bij 
het vaststellen van de vergoeding 
wegens uitwinning in aanmerking 
moeten worden genomen; 

Dat het middel gegrond is; 

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

28 april 1986 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 527 

2' KAMER - 29 april 1986 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN RET 
RECHTSCOLLEGE - BESLISSING ALVORENS 
RECHT TE DOEN - LATERE BESLISSING 
OVER DE VORDERING ZELF - ANDERE RECH
TERS - WETTIGE BESLISSING. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN RET 
RECHTSCOLLEGE- BESLISSING WAARBIJ DE 
HEROPENING VAN RET DEBAT WORDT BEVO
LEN OVER EEN ONDERWERP DAT DE RECH
TER VASTSTELT- LATERE BESLISSING OVER 
DE VORDER!NG ZELF - ANDERE RECHTERS 
- VEREISTEN 

1 o Art. 779 Ger W vereist niet dat in 
strafzaken een vonnis dat, na een von-
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nis alvorens recht te doen, in dezelfde 
zaak wordt uitgesproken, door dezelfde 
rechters wordt gewezen als degenen 
die zitting hebben genomen tijdens de 
debatten v66r het vonnis alvorens 
recht te doen of bij de uitspraak van 
het vonnis (1). 

2° Na een beslissing die de heropening 
van het debat beveelt over een onder
werp dat die beslissing vaststelt, zoda
nig dat in feite het vorige debat over 
dat punt wordt voortgezet, moet de be
slissing over de vordering zelf worden 
gewezen door de rechters die de vorige 
terechtzittingen hebben bijgewoond of, 
zo niet, door een rechtscollege waar
voor het geding volledig is hervat (2). 

(VERSCHUEREN T. VAN CAMP M., VAN CAMP F., 
VAN DEN DRIES, • ASSURANTIE VAN DE BElr 

GISCHE BOERENBOND » N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9822) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 januari 1985 en 
5 juni 1985 door het Hof van Beroep 
te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de arresten en
kel uitspraak doen over de civiel
rechtelijke vordering van eiser te
gen de verweerders; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 779, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat uit de stukken van de rechts
pleging blijkt dat de negende correctio
nele kamer van het Hof van Beroep te 
Brussel, samengesteld uit de voorzitter 
Vossen en de raadsheren Baete-Swinnen 
en Durant, in deze zaak op 16 januari 
1985 een arrest velde waarbij de herope
ning van de debatten bevolen werd, dat 
op de terechtzitting van 6 mei 1985 waar
op de debatten heropend werden, de ne
gende kamer van het hof van beroep sa
mengesteld was uit de voorzitter Vossen 
en de raadsheren De Smedt en Stubbe
Pauwels en het arrest van 5 juni 1985 ge
wezen werd door voorzitter Vossen en de 

(1) Cass., 11 jan. 1984, A.R. nr. 3104 
(A.C., 1983-84, nr. 238). 

(2) Zie het arrest, geciteerd in de vorige 
noot. 

raadsheren De Smedt en Stubbe-Pau
wels, 

terwijl, zo artikel 779, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek in principe 
niet vereist dat een arrest gewezen in 
een zelfde zaak na een beslissing alvo
rens recht te doen, uitgesproken wordt 
door dezelfde rechters als degenen die 
zitting hadden tijdens de debatten die 
voorafgingen aan het arrest alvorens 
recht te doen of tijdens de uitspraak 
hiervan, dit evenwel anders is na een ar
rest dat de heropening van de debatten 
beveelt in verband met een bepaald 
punt; het in dit geval gaat om de voort
zetting van de vroegere debatten over 
het punt door de rechters bepaald, ter
wijl een rechtscollege derhalve, als het 
in dit laatste geval niet is samengesteld 
door dezelfde rechters als degene die de 
vroegere terechtzittingen bijwoonden, 
slechts dan regelmatig een arrest kan 
vellen indien de debatten voor dit anders 
samengesteld rechtscollege volledig her
nomen werden, terwijl het proces-ver
baal van de terechtzitting van 6 mei 1985 
in deze zaak niet vaststelt dat de debat
ten ab initio werden hernomen en uit de 
andere stukken van de rechtspleging 
evenmin blijkt dat de debatten volledig 
hernomen werden voor de anders sa
mengestelde kamer, zodat het arrest van 
.5 juni 1985 artikel 779, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt, nu het 
werd gewezen door andere rechters dan 
degene die het arrest van 16 januari 1985 
velden waarbij de debatten op twee be
paalde punten heropend werden, en nu 
na het arrest van 16 januari 1985 de de
batten op die twee bepaalde punten niet 
ab initio hernomen werden : 

Overwegende dat een vonnis, 
ingevolge artikel 779, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, enkel kan 
gewezen worden door de rechters 
die alle zittingen over de zaak heb
ben bijgewoond; dat die bepaling is 
voorgeschreven op straffe van nie
tigheid; 

Overwegende dat in beginsel de 
genoemde bepaling niet vereist dat 
een vonnis dat, na een beslissing al
vorens recht te doen, in dezelfde 
zaak wordt gewezen, door dezelfde 
rechters moet worden uitgesproken 
als degenen die tijdens de debatten 
v66r - en bij de uitspraak van -
dit vonnis alvorens recht te doen zit
ting hebben genomen; dat zulks 
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evenwel niet geldt na een vonnis dat 
de heropening van de debatten be
veelt om de partijen te horen over 
een onderwerp dat het vaststelt, zo
dat het de voortzetting van de vroe
gere debatten betreft, doch enkel 
aangaande het door de rechters 
vastgestelde ond.erwerp; dat het von
nis, wanneer het rechtscollege niet 
is samengesteld uit de rechters die 

_ de vorige terechtzittingen hebben 
bijgewoond, door het rechtscollege 
in zijn nieuwe samenstelling enkel 
regelmatig kan gewezen worden als 
de debatten voor dat rechtscollege 
volledig worden hernomen; 

Overwegende dat het arrest van 
16 januari Hl85 aangaande een aan
tal onderdelen van de civielrechte
lijke vordering van eiser definitief 
uitspraak doet en aangaande twee 
onderdelen van die vordering de 
heropening van de debatten beveelt; 

Overwegende dat het hof van be
roep bij arrest van 5 juni 1985 uit
spraak doet aangaande de onderde
len van de vordering waarvoor de 
heropening van de debatten was be
volen; dat dit rechtscollege anders 
was samengesteld dan bij de uit
spraak van het arrest van 16 januari 
1985; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 6 
mei 1985, waarop de debatten wer
den heropend en de zaak in voort
zetting werd behandeld, en uit het 
arrest van 5 juni 1985 blijkt dat ver
slag werd uitgebracht door raads
heer De Smedt, de eerste drie ver
weerders werden gehoord alsmede 
eiser en vierde verweerster die hei
den bovendien een conclusie neer
legden; dat voorts uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eerste drie 
verweerders v66r of na het herope
nen van de debatten een conclusie 
hebben genomen; dat eiser in zijn 
conclusie verzocht om de toewijzing . 
van zijn eis op de gronden die zijn 
conclusie vermeldt en bovendien · 
« om de redenen vermeld in de eer
ste besluiten », namelijk die geno
men v66r de heropening van de de-

batten, dat vierde verweerster in 
haar conclusie verklaart : « (ver
weerster) herneemt volledig de stel
ling uiteengezet in haar vroegere 
besluiten betreffende het ontbreken 
van enig causaal verband ( ... ) »; 

Overwegende dat aldus uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat, hoewel 
zulks niet op uitdrukkelijke wijze 
wordt geconstateerd, de debatten 
over de punten waaromtrent de her
opening van de debatten was bevo
len volledig werden hernomen voor 
het hof van beroep in zijn .gewijzig
de samenstelling; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 april1986 - 2" kamer- Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Vez·slaggever : de h. D'Haenens - Ge
lij1duidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Houtekier. 

Nll". 528 

2" KAMER - 29 april 1986 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
HOGER BEROEP VAN BEKLAAGDE - TERMIJN 
- VONNIS TEN AANZIEN VAN BEKLAAGDE BIJ 
VERSTEK GEWEZEN - VONNIS, BIJ ONTSTEN
TENIS VAN EEN GEKENDE WOONPLAATS EN 
VERBLIJFPLAATS VAN DE BEKLAAGDE, BETE
KEND AAN DE PROCUREUR DES KONINGS -
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE, MEER 
DAN VIJFTIEN DAGEN NA DIE BETEKENING 
INGESTELD - GEEN OVERMACHT. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

VERNIETIGING VAN HET ARREST WAARBIJ 
BEKLAAGDES HOGER BEROEP ONTVANKE-
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LIJK WORDT VERKLAARD VERNIETIGING 
TEVENS VAN HET VEROORDELEND ARREST 
DAT HET GEVOLG IS VAN EERSTGENOEMD 
ARREST. 

1 o De artt. 203, § 1, Sv. en 40, tweede lid, 
Ger. W. worden geschonden door het 
hoi van beroep dat, zonder het bestaan 
van overmacht vast te stellen, het ha
ger beroep ontvankelijk verklaart dat 
door de beklaagde was ingesteld meer 
dan vijftien dagen na de betekening 
van het door de correctionele recht
bank gewezen verstekvonnis, welke 
betekening, bij ontstentenis van een 
gekende woon- en verblijflaats van de 
beklaagde, aan de procureur des Ko
nings was geschied. 

2° De vernietiging van een arrest waar
bij het hager beroep van de beklaagde 
ontvankelijk wordt verldaard, brengt 
de vernietiging mede van het veroorde
Jend arrest, dat het gevolg is van eerst
genoemd arrest (1). 

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT 
T. VANRAEPENBUSCH) 

ARREST 

(A.R. nr. 105) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten nrs. 56.179 en 56.180, 
beide op 29 oktober 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

getroffen worden, en ook geen gekende 
woon- of verblijfplaats had in Belgie of 
in de vreemde. Hij was ambtshalve ge
schrapt uit de bevolkingsregisters. Na 
deze betekening op 31 juli 1985 en na 
verloop van de termijn van hoger beroep 
en van verzet heeft het vonnis kracht 
van gevvijsde bekomen, en is het uitvoer
baar geworden. Het kon eventueel tot 
grond dienen tot toepassing van artikel 
56, tweede lid, van het Strafwetboek, be
treffende de wettelijke herhaling of, in 
casu, van artikel 391bis, laatste lid, van 
het Strafwetboek betreffende de bijzon
dere herhaling. De termijnen van hoger 
beroep zijn bepaald op straffe van ver
val, zoals voorzien door artikel 203 van 
het Wetboek van Strafvordering. Er is 
geen buitengewone termijn van hoger 
beroep, zoals voorzien in de verzetproce
dure, waar, na kennisgeving van de bete
kening aan persoon, de beklaagde nog 
over dergelijke termijn van verzet be
schikt (C. Vanhoudt - Strafvordering II 
- blz. 288). Verweerder heeft nooit de 
overmacht ingeroepen, waaruit zou blij
ken dat hij in de onmogelijkheid ver
keerde om hoger beroep in te stellen 
(Beroep Gent, 3 april 1963, J.T., 1963, 
419). Het hof van beroep heeft ten on
·rechte zijn beslissing gemotiveerd op de 
noodzaak de rechten van de verdediging 
te eerbiedigen en aan de verdachte een 
eerlijk proces te waarborgen. Eiser be
schikte echter sedert zijn aanhouding op 
29 augustus 1985 ingevolge bevel tot on
middellijke aanhouding over het recht 
van verzet tegen het vonnis zodat het 
recht van verdediging geenszins werd 
gekrenkt; het gaat niet op dat zonder 
wettelijke grondslag gelijke voorwaarden 
zouden gesteld worden voor de uitoefe
ning van het recht op verzet - waarvoor 
een buitengewone termijn wordt voor
zien - en voor de uitoefening van het 
recht tot hoger beroep; dat de beklaagde 
zelf een keus gedaan heeft tussen de 
rechtsmiddelen waarover hij beschikte. 
· Het recht van hoger beroep was dus op 5 
september 1985 vervallen wegens laattij
digheid. De vernietiging van het arrest 
'van het hof van beroep betreffende de 
ontvankelijkheid van het hoger beroep 
heeft tot gevolg de vernietiging van het 
arrest van zelfde datum over de grond 
van de zaak: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 203, § 1, van het Wetboek van Straf
vordering, 40 en 57 van het Gerechtelijk 
W etboek, en gesteld als volgt : Het von
nis van 19 juni 1985 van de Correctionele 
Rechtbank te Gent, dat bij verstek gewe
zen werd, werd betekend blijkens ex
ploot van gerechtsdeurwaarder Delie 
Yvan te Gent, op 31 juli 1985, door afgif
te van het afschrift aan de heer procu
reur des Konings te Gent bij gebrek aan 
mogelijkheid van betekening aan per
soon en aan gekende woonplaats of ver
blijfplaats in Belgie of in de vreemde, dit 
overeenkomstig de bepalingen van de ar
tikelen 35, 40, alinea 2, van het Gerechte
lijk Wetboek. Er is geen andere wettige 
betekening mogelijk daar Vanraepen
busch Raphael niet in persoon kan aan-

Overwegende dat, luidens artikel 
203, § 1, van het Wetboek van Straf

------------------1 vordering, « behoudens de uitzonde
(1) Zie Cass., 4 jan. 1978 (A.C, 1978, 527) en 

12 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr 23). 
ring van artikel 205 hierna, ( ... ) het 
recht van hoger beroep (vervalt), in-
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dien de verklaring van hoger beroep 
niet gedaan is op de griffie van de 
rechtbank die het vonnis heeft ge
wezen, uiterlijk vijftien dagen na de 
dag van de uitspraak en indien het 
vonnis bij verstek is gewezen, uiter
lijk vijfdien dagen na de dag van de 
betekening ervan aan de veroordeel
de partij of aan haar woonplaats »; 

Overwegende dat in strafzaken de 
betekening van de processtukken en 
de vonnissen geregeld wordt door 
hoofdstuk VII van het eerste deel 
van het Gerechtelijk Wetboek, in zo
verre de toepassing ervan verenig
baar is met de toepassing van de 
wetsbepalingen en de rechtsbeginse
len inzake strafrechtspleging; 

Overwegende dat, naar luid van 
het tweede lid van artikel 40 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de bete
kening gedaan wordt aan de procu
reur des Konings in wiens rechtsge
bied de rechter die van de vordering 
kennis moet nemen of heeft geno
men, zitting houdt, wanneer de be
trokkene in Belgie noch in het bui
tenland een gekende woonplaats, 
verblijfplaats noch gekozen woon

. plaats heeft; dat die betekening, wat 
de toepassing van artikel 203, § 1, 
van het Wetboek van Strafvordering 
betreft, als betekening aan woon
plaats geldt; 

Overwegende dat het recht van 
verdediging van een bij verstek ver
oordeelde beklaagde niet wordt mis
kend door de enkele omstandigheid 
dat de voor hem geldende beroeps
termijn beperkt is door artikel 203, 
§ 1, van het Wetboek van Strafvor
dering; dat overigens een veroor
deelde in voorkomend geval be
schikt over de buitengewone termijn 
van verzet, met mogelijkheid tegen 
het daarna te wijzen vonnis nog ho
ger beroep in te stellen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt : dat verweerder op 19 
juni 1985 door de Correctionele 
Rechtbank te Gent bij verstek werd 
veroordeeld, dat dit vonnis op 31 juli • 

1985 aan de procureur des Konings 
te Gent werd betekend en de instru
menterende gerechtsdeurwaarder 
vaststelde dat verweerder in Belgie 
noch in het buitenland een gekende 
woonplaats, verblijfplaats, noch ge
kozen woonplaats had, dat verweer
der op 5 september 1985 hoger be
roep aantekende tegen het vonnis 
gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent op 19 juni 1985, 
hetzij meer dan vijftien dagen na de 
dag van de betekening van dat von
nis op de wijze als bepaald bij arti
kel 40, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek; 

Overwegende dat het arrest nr. 
56.179 door dit hoger beroep ontvan
kelijk te verklaren de artikelen 203, 
§ 1, van het Wetboek van Strafvor
dering, en 40, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Overwegende dat de vernietiging 
van het arrest nr. 56.179 de vernieti
ging meebrengt van de veroordeling 
op de strafvordering vervat in het 
arrest nr. 56.180, dat er het gevolg 
van is; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden arresten nrs. 56.179 en 
56.180, beide in zoverre ze uitspraak 
doen over de tegen verweerder inge
stelde strafvordering; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde arresten; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

29 aprill986 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. De Peuter- Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 529 

2• KAMER - 29 april 1986 

1° STRAFVORDERING- OP GANG BREN
GEN VAN DE STRAFVORDERING - RECHT
STREEKSE DAGVAARDING DOOR DE BURGER
LUKE PARTIJ - MISDRIJF DAT TEN AANZIEN 
VAN DE BEKLAAGDE NIET ALS BEDROG, ZWA
RE SCHULD OF EEN LICHTE SCHULD DIE BIJ 
HEM GEWOONLIJK VOORKOMT, KAN WORDEN 
AANGEMERKT - ONTVANKELIJKHEID VAN 
DE VORDERING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING 
- VERWEERMIDDEL VAN BEKLAAGDE ONBE
ANTWOORD GEBLEVEN - BESLISSING NIET 
MET REDENEN OMKLEED. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT, ART. 16.3, TWEEDE LID - RECHTS 
INHALEN- VOORWAARDEN. 

4° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK - HO
GER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KO
NINGS - LAATTIJDIGE BETEKENING AAN DE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ - NIET ONTVANKELIJK. 

5° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVOR
DERING - GEVOLG VOOR DE BESLISS!NG OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN 
DE BEKLAAGDE. 

grondslag van de burgerlijke rechts
vordering (1). 

2° Niet met redenen omkleed is de be
slissing waarbij de beklaagde veroor
deeld wordt, zonder dat geantwoord 
wordt op een door hem regelmatig 
voorgedragen veiWeermiddel (2). (Art. 
97 Gw.) 

3° Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de beklaagde veroor
deeld wordt wegens overtreding van 
art. 16.3, tweede lid, Wegverkeersregle
ment, namelijk wegens het niet rechts 
inhalen, wanneer ze vaststelt dat de in 
te halen bestuurder niet te kennen 
heeft gegeven dat hij voornemens was 
naar Jinks af te slaan of zijn voertuig 
op de linkerkant van de openbare weg 
op te stellen (3). 

4° Niet ontvankelijk is het hager beroep 
van de procureur des Konings tegen 
een vonnis van de politierechtbank 
wanneer het is ingesteld tegen de bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij 
maar aan die partij is betekend buiten 
de bij art. 205 Sv. gestelde termijn, in 
voorkomend geval verlengd overeen
komstig art. 644, eerste lid, Sv. (4). 

5° De vernietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering brengt vernietiging me
de van de niet definitieve beslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering die uit eerstgenoemde 
beslissing voortvloeit, oak al is de 
voorziening tegen die beslissing voor
alsnog niet ontvankelijk en oak al 
heeft de eiser van zijn voorziening te
gen die beslissing zonder berusting af
stand gedaan (5). 6° VERWIJING NA CASSATIE - STRAF

ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN VEROOR
DELENDE BESLISSING WEGENS NIET-ONTVAN- 1-----------------
KELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE - VERNIETI
GING ZONDER VERWIJZING. 

1° De omstandigheid dat het aan de be
klaagde veiWeten misdrijf, onopzette
lijk toebrengen van slagen en veiWon
dingen, niet aan zijn bedrog, zijn 
zware schuld of aan zijn lichte schuld 
die bij hem gewoonlijk voorkomt, in 
de zin van art. 18 Arbeidsovereenkom
stenwet, te wijten is, heeft geen be
trekking op de ontvankelijkheid van 
de strafvordering, maar wei op de 

(1) Zie Cass., 10 april 1967 (A.C., 1967, 954) 
en 12 juni 1984 (ibid., 1983-84, nr. 580); J. DE 
PEUTER, « De rechtstreekse dagvaarding van de 
benadeelde voor de strafrechtbank », in : Straf
recht voor Rechtspractici, Leuven, 1985, biz. 57 
tot 91 (biz. 61 tot 64). 

(2) Cass., 19 nov. 1985, A.R. 
(A.C., 1985-86, supra, nr. 185). 

nr. 9472 

(3) Zie Cass., 14 dec. 1970 en 6 
(A.C., 1971, 373 en 752). 

april 1971 

(4) Zie Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 
(A.C., 1985-86, supra, nr. 165). 

(5) Zie Cass., 16 april 1985, A.R. nr. 
(A.C., 1984-85, nr. 482). 

4570 

9037 
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6° Wanneer de vernietiging van een be
slissing waarbij de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij in de kosten van 
de strafvordering verwezen wordt, ver
nietigd wordt op grand dat die partij 
door de politierechtbank buiten het ge
ding was gesteld en dat het hager be
roep van de procureur des Ko.nings te
gen die partij niet ontvankelijk was, 
wordt de vernietiging uitgesproken 
zonder verwijzing (6). 

(VERMEIRE, • DE NUL JAN DREDGING > N.V. 
T. DE RUY C., DE RUY A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 106) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 november 1985 in 1 

hoger beroep gewezen door de Cor- 1 

rectionele Rechtbank te Oudenaar
de; 

terwijl, eerste onderdeel, overeen
komstig de hoger genoemde artikelen 3, 
4, 145 en 182 van het Wetboek van Straf
vordering, de rechtstreekse dagvaarding 
in strafzaken de strafvordering en de 
burgerlijke vordering bij de strafrechter 
aanhangig maken op voorwaarde dat de 
dagvaarding ontvankelijk is; artikel 18 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten bepaalt dat inge
val de werknemer bij de uitvoering van 
zijn overeenkomst de werkgever of der
den schade berokkent, hij enkel aanspra
kelijk is voor zijn bedrog, zijn zware 
schuld en voor zijn lichte schuld, maar 
enkel wanneer die bij hem eerder ge
woonlijk dan toevallig voorkomt, en dat 
op straffe van nietigheid van deze aan
sprakelijkheid ten opzichte van derden 
niet mag worden afgeweken; dit artikel 
18 derhalve inhoudt dat de derde-bena
deelde geen recht van verhaal heeft op 
de werknemer die een toevallige lich
te fout beging; overeenkomstig alle ha
ger vermelde artikelen de derde-bena
deelde die geen recht van verhaal heeft 
op de werknemer die een toevallige lich-

1. In zoverre de voorziening van te fout beging, die werknemer niet 
eiser gericht is tegen de beslissing rechtsreeks kan dagvaarden voor de 
op de strafvordering tegen hem : strafrechter; dergelijke rechtstreekse 

dagvaarding niet ontvankelijk en niet ge-
Over het eerste middel, afgeleid uit de · grond is; overeenkomstig de reeds hoger 

schending van de artikelen 1382, 1383, vermelde artikelen 145 en 182 van het 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 

1 
Wetboek van Strafvordering de burger

van de voorafgaande titel van het Wet- · rechtelijk aansprakelijke partij door de 
boek van Strafvordering, 145, 182 van benadeelde rechtstreeks voor de strafvor
het Wetboek van Strafvordering, 18 van dering kan gedagvaard worden, maar en
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar- kel op voorwaarde dat de beklaagde 
beidsovereenkomsten en 97 van de rechtmatig in de zaak is; overeenkomstig 
Grondwet, I alle hoger genoemde artikelen de recht-

doordat het bestreden vonnis de recht- streekse dagvaarding die uitgaat van de 
streekse dagvaarding door de verweer- benadeelde, die tegen de beklaagde ge
ster Carine De Ruy aan de beide eisers richt is en die niet ontvankelijk en niet 
ontvankelijk verklaart op grond van de gegrond is, noodzakelijk evenmin ont
overweging dat artikel 18 van de wet van 

1 
vankelijk en gegrond is in de mate dat 

3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten 'I· ze gericht is tegen de voor de beklaagde 
waarop Vermeire zich beriep, immers burgerrechtelijke aansprakelijke partij; 
geen afbreuk kon doen aan de bepalin- het bestreden vonnis dat erkent dat de 
gen van artikelen 1382 en volgende van eiser Michael Vermeire de aangestelde 
het Burgerlijk Wetboek, en doordat het 

1 
was van de eiseres, de N.V. De Nul Jan 

bestreden vonnis, na beslist te hebben j Dredging, burgerrechtelijk aansprake
dat Carine De Ruy en Michel Vermeire lijke partij, derhalve niet zonder misken
elk voor de helft aansprakelijk zijn voor ning van alle hoger genoemde artikelen 
het ongeval en de schade, de eisers soli- kon beslissen dat de rechtstreekse dag
dair minstens in solidum veroordeelt om vaarding van verweerster Carine De Ruy 
aan de verweerster Carine De Ruy, op- tegen de beide eisers ontvankelijk en ge
tredend als burgerlijke partij, een provi- deeltelijk gegrond is, op grond dat arti
sionele schadevergoeding van een frank kel 18 van de wet van 3 juli 1978 geen af
met gerechtelijke interesten te betalen, 1 breuk doet aan de artikelen 1382 en -----------------1 volgende van het Burgerlijk Wetboek en 

(6) Zie Cass., 26 sept. 1984, A.R. nr. 3718 
(A.C., 1984-85, nr. 68). 

zonder dat de rechters vaststelden dat de 
eiser Vermeire zich had schuldig ge
maakt aan bedrog, zware schuld of een 
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eerder gewoonlijk lichte schuld; het be
streden vonnis derhalve niet wettelijk 
verantwoord is en schending inhoudt 
van de artikelen 1382, 1383, 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 145, 182 van het Wetboek van 
Strafvordering, 18 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten en 97 van de Grondwet; 

tweede onderdeel, voormeld artikel 18 
van de wet van 3 juli 1978 afbreuk doet 
aan de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek wanneer het gaat 
over de toevallige Iichte fout van de 
werknemer, die aan een derde schade 
berokkent; het bestreden vonnis, in de 
mate dat het de rechtstreekse dagvaar
ding toch wettelijk ontvankelijk kon ver
klaren - quod non - niet zonder mis
kenning van genoemd artikel 18 de eiser 
Vermeire kon aansprakelijk stellen en 
hem kon veroordelen tot het betalen van 
een provisionele schadevergoeding, zon
der dat het vaststelde dat er in hoofde 
van Vermeire sprake was van bedrog, 
zware schuld of een lichte schuld die bij 
hem eerder gewoonlijk dan toevallig 
voorkwam; het vonnis alsdan evenmin 
wettelijk kon beslissen dat dit artikel 18 
geen afbreuk kon doen aan de bepalin
gen van de artikelen 1382 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek; het bestre
den vonnis derhalve niet wettelijk ver
antwoord is en schending inhoudt van de 
artikelen 1382, 1383, 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, 18 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten en 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat artikel 18 van 
de Arbeidsovereenkosmtenwet van 3 
juli 1978 bepaalt dat ingeval de 
werknemer bij de uitvoering van 
zijn overeenkomst de werkgever of 
derden schade berokkent, hij enkel 
aansprakelijk is voor zijn bedrog en 
zijn zware schuld, en dat hij voor 
lichte schuld enkel aansprakelijk is 
als die bij hem eerder gewoonlijk 
dan toevallig voorkomt; 

Overwegende dat, nu die bepaling 
een uitzondering uitmaakt op de re
gel krachtens welke een ieder voor 
zijn fout steeds aansprakelijk is je
gens derden, de vraag of de werkne
mer schade aan derden heeft ver
oorzaakt door bedrog of zware 
schuld of door lichte schul.d die eer
der gewoonlijk dan toevallig voor-

komt, niet de ontvankelijkheid maar 
wel de grond van de vordering be
treft die tot vergoeding van die 
schade tegen hem is gesteld; 

Overwegende dat hij die in een 
rechtstreekse dagvaarding doet 
gelden dat hij schade heeft geleden 
ten gevolge van een misdrijf waar
voor hij de strafvordering op gang 
wil brengen, hierdoor de strafvorde
ring bij de strafrechter aanhangig 
kan maken, ook al wordt zijn verde
ring tot vergoeding van die schade 
later niet gegrond bevonden; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank bij het beoordelen van 
de ontvankelijkheid van de recht
streekse dagvaarding derhalve niet 
moest nagaan of de beweerde fout 
van eiser aan de vereisten van voor
meld artikel 18 beantwoordt; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerster betreft : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 10.1.3•, 16.3 van het Wegver
keersreglement, 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 

doorda.t het bestreden vonnis de eiser 
Vermeire voor de bewezen verklaarde 
feiten D, E, F en G samen veroordeelt 
tot een geldboete van 50 frank met de 
opdeciemen gebracht op 3.000 frank of 
een vervangende gevangenisstraf van 
vijftien dagen en de helft van de kosten, 
het de eiseres de N.V. Ondernemingen 
Jan De Nul Dredging burgerrechtelijk 
aansprakelijk verklaart voor de proces
kosten en het op civielrechtelijk gebied 
beslist dat de beide eisers dienen in te 
staan voor de helft van de schade gele
den door Carine De Ruy en het de eisers 
derhalve solidair minstens in solidum 
veroordeelt om aan Carine De Ruy een 
provisionele schadevergoeding te beta
len, dit alles op grand van de volgende 
overwegingen : « Nopens de (verweer
ster) De Ruy Carine : De rechtbank is 
van oordeel dat de tenlasteleggingen A 
en B in hoofde van De Ruy Carine af
doende bewezen zijn. Uit de gegevens 
van het penaal dossier blijkt immers : -
dat De Ruy Carine uiterst rechts van de 
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rijbaan praktisch tot stilstand was geko
men teneinde de prioritaire tegemoet ko
mende fietsers voorrang te verlenen en 
dat zij nadien van op de uiterst rechtse 
kant van de rijbaan haar maneuver aan
vatte zonder er zich vooraf van te verge
wissen of zij dit kon doen zonder gevaar 
voor het achteropkomende voertuig dat 
zij reeds v66r haar eerste vertragingsma
neuver op een afstand van 200 a 250 me
ter had zien aankomen; - dat (alhoewel 
hiervoor niet ab initio vervolgd) uit haar 
eigen verklaringen duidelijk blijkt dat zij 
zich geenszins progressief naar de linker 
kant van de door haar gevolgde rijbaan 
heeft begeven vooraleer haar uiteindelijk 
maneuver (links afslaan en de rijbaan 
verlaten) uit te voeren; - dat zij op geen 
enkel ogenblik enig teken heeft gegeven 
waardoor zij haar bedoeling om links af 
te slaan duidelijk kenbaar maakte aan 
het achteropkomende voertuig dat zij 
nochtans tijdig had zien naderen; nopens 
de (eiser) Vermeire Michael: De recht
bank is van oordeel dat de tenlasteleg
gingen D, E, Fen Gin hoofde van Ver-, 
meire Michael evenzeer afdoende bewe
zen zijn. Uit de gegevens van het penaal 
dossier blijkt immers : - dat gelet op de 
rijrichting van beide bestuurders de aan
rijding praktisch volledig op het linker
rijvak plaatsvond op een afstand van 5 a 
6 meter van de uiterste rechterzijde van 
de rijbaan gevolgd door beide bestuur
ders; de vermoedelijke plaats van de 
aanrijding volgens de verbalisanten be
vindt zich op 5 meter van de uiterste 
rechterzijde van de rijbaan, het rem
spoor van het voertuig van Vermeire be
gint pas op een afstand van 6 meter van 
de uiterste rechterzijde van de rijbaan; 
- rekening houdende met de plaatsge- 'I 

steldheid en deze objectieve gegevens 
diende Vermeire Michael derhalve de 
bromfiets niet meer links in te halen; -
dat Vermeire Michael deze toch voor
zienbare hindernis helemaal niet, min
stens zeer laattijdig heeft bemerkt -
volgens de schets, opgesteld door de ver- II 

balisanten, zou het voertuig van Vermei
re Michael slechts na de vermoedelijke 
plaats van aanrijding remsporen nagela
ten hebben, een aanvang nemend op 6 
meter van de uiterste rechterzijde van 
de rijbaan, wat er zeer duidelijk op wijst I 
dat Vermeire Michael de bromfiets, die 
zich kort v66r de aanrijding reeds in het 1 

midden van de baan bevond, v66r de 
aanrijding helemaal niet, minstens zeer 
laattijdig heeft bemerkt », 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
vonnis dat de tenlastelegging E ( overtre-

ding van artikel 10.1.1° van het Wegver
keersreglement), alsook de tenlasteleg
ging G (overtreding van de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek) ten laste 
van de eiser Vermeire bewezen acht en 
deze laatste aldus wegens overdreven 
snelheid veroordeelt, niet antwoordt op 
de appelconclusie van de eisers waarin 
ingeroepen was (pagina 2, nr. 1) dat Ver
meire 60 kilometer per uur reed en (pa
gina 3, nr. 6) dat het feit dat hij te snel 
reed, formeel werd tegengesproken door 
de korte remsporen die een lengte van 
amper een 12-tal meter hadden; het be
streden vonnis derhalve dat nalaat te be
palen hoeveel kilometer per uur eiser 
Vermeire reed en dat geen acht slaat op 
de korte remsporen, bij gebrek aan ant
woord op bovenvermeld verweer niet re
gelmatig gemotiveerd is, derhalve artikel 
97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis dat beslist dat Carine De Ruy voor 
eiser een voorzienbare hindernis was, 
niet antwoordt op de appelconclusie van 
de eisers waarin ingeroepen was dat Ca
rine De Ruy aileen en volledig voor de 
aanrijding verantwoordelijk was, ener
zijds, omdat zij geen teken had gegeven 
waardoor haar bedoeling om links af te 
slaan kenbaar werd gemaakt en deze 
aanduiding (en de zekerheid dat de ach
terligger deze kon waarnemen) des te es
sentieler was omdat het nog ochtend
schemering was, de zichtbaarheid slechts 
150 meter bedroeg en haar bromfiets 
niet voorzien was van een linkerrich
tingslicht, anderzijds, omdat de aanrij
ding gebeurde toen de auto zich naast de 
bromfiets bevond en het voorwiel van de 
scherp naar links gerichte bromfiets in 
botsing kwam met de rechterflank van 
de auto, zoals bleek uit de schade die 
zich bij de auto niet vooraan, maar in de 
rechterflank situeerde, en die zich bij de 
bromfiets daarentegen vooral vooraan lo
kaliseerde, nu het voorwiel werd ge
plooid en de spaken afgerukt (pagina 3, 
nr. 4); uit deze door de eisers ingeroepen 
middelen blijkt dat de eisers impliciet 
maar zeker lieten gelden dat Carine De 
Ruy voor bestuurder Vermeire een on
voorzienbare hindernis vormde, gelet op 
het niet kenbaar maken van haar voor
nemen in de ochtendschemering en bij 
de beperkte zichtbaarheid en gelet op 
haar plots afslaan, zoals bleek uit de 
schade en de manier waarop de auto en 
de bromfiets met elkaar in aanrijding 
kwamen; het bestreden vonnis bij gebrek 
aan antwoord op bovenvermelde midde
len niet regelmatig gemotiveerd is, der-
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halve artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

derde onderdeel, overeenkomstig arti
kel10.1.3o van het Wegverkeersreglement 
van 1 december 1975 een bestuurder in 
alle omstandigheden moet kunnen stop
pen voor een hindernis die kan worden 
voorzien; het bestreden vonnis derhalve, 
op grond van de vaststellingen, ener
zijds, dat Carine De Ruy zich geenszins 
progressief naar de linker kant van de 
door haar gevolgde rijbaan had begeven 
vooraleer haar uiteindelijk maneuver 
(links afslaan en rijbaan verlaten) uit te 
voeren, anderzijds, dat zij op geen enkel 
ogenblik enig teken had gegeven waar
mee zij haar bedoeling om links af te 
slaan kenbaar maakte, niet wettelijk kon 
beslissen dat Carine De Ruy voor eiser 
Vermeire een voorzienbare hindernis 
vormde, zelfs niet nu het vonnis ook 
vaststelt dat de aanrijding op 5 a 6 me
ter van de uiterste rechterzijde van de 
rijbaan en praktisch volledig op het lin
kerrijvak plaatsvond en de bromfiets 
zich bijgevolg kort v66r de aanrijding 
reeds in het midden van de baan bevond; 
uit de hoger aangehaalde vaststellingen 
in het vonnis immers noodzakelijk volgt 
dat niets de eiser Vermeire toeliet te 
voorzien dat Carine De Ruy naar links 
zou afslaan; het bestreden vonnis derhal
ve niet wettelijk verantwoord is en 
schending inhoudt van artikel 10.1.3° van 
het Wegverkeersreglement en van de ar
tikelen 418 en 420 van het Strafwetboek; 

vierde onderdeel, de overtreding van 
voormeld artikel 10.1.3° er niet in bestaat 
dat men de hindernis niet bemerkte, 
maar dat men niet kon stoppen voor een 
voorzienbare hindernis; in de mate dat 
het bestreden vonnis de tenlastelegging 
F (overtreding van hoger vermeld artikel 
10.1.3°) bewezen verklaarde in hoofde 
van eiser Vermeire, het niet wettelijk 
verantwoord is, aangezien het vonnis op 
grond van de enkele vaststelling dat Ver
meire Carine De Ruy voor de aanrijding 
niet, minstens zeer laattijdig bemerkte, 
niet wettelijk kon beslissen dat eiser 
Vermeire artikel 10.1.3° van het Wegver
keersreglement en ook de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek overtreden 
had, nu uit het vonnis niet kan opge
maakt worden of de appelrechters van 
oordeel waren dat als Vermeire De Ruy 
tijdig had opgemerkt, hij normaliter voor 
haar had moeten kunnen stoppen en dit . 
ondanks het feit dat zij - zoals de rech- ' 
ters vaststelden - haar voornemen om ' 
links af te slaan op geen enkele manier 
kenbaar gemaakt had en zij zich vooraf 

niet naar links had begeven; het bestre
den vonnis derhalve niet wettelijk ver
antwoord is en schending inhoudt van de 
artikelen 10.1.3° van het Wegverkeersre
glement en van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek; 

vijfde onderdeel, artikel 16.3, tweede 
lid, van het Wegverkeersreglement be
paalt dat het inhalen rechts geschiedt, 
wanneer de in te halen bestuurder te 
kennen heeft gegeven dat hij voorne
mens is links af te slaan of zijn voertuig 
op te stellen aan de linkerkant van de 
openbare weg en zich naar links bege
ven heeft om deze beweging uit te voe
ren; het rechts inhalen derhalve aan de 
opgesomde twee voorwaarden onderwor
pen is; het bestreden vonnis bijgevolg op 
grond van de vaststelling, enerzijds, dat 
Carine De Ruy zich geenszins progres
sief naar de linker kant van de door 
haar gevolgde rijbaan had begeven voor
aleer haar uiteindelijk maneuver (links 
afslaan en de rijbaan verlaten) uit te 
voeren, anderzijds, dat zij op geen enkel 
ogenblik enig teken had gegeven waar
door zij haar beslissing om links af te 
slaan duidelijk kenbaar maakte aan het 
achteropkomend voertuig, niet wettelijk 
kon besluiten dat de eiser Vermeire de 
bromfiets van De Ruy niet meer links 
diende in te halen en artikel 16.3 van het 
Wegverkeersreglement overtrad, zelfs nu 
de rechtbank vaststelde dat de aanrij
ding praktisch volledig op het linkerrij
vak plaatsvond op een afstand van 5 a 6 
meter van ·de uiterste rechterzijde van 
de rijbaan; het vonnis immers enkel tot 
overtreding van voormeld artikel 16.3, 
tweede lid, door de eiser Vermeire had 
kunnen beslissen, wanneer het vastge
steld had dat Carine De Ruy tijdig te 
kennen had gegeven dat ze links wilde 
afslaan en dat ze zich op de rijbaan die 
ze ging verlaten, naar links had begeven 
alvorens het eigenlijk afslaan naar links 
uit te voeren; het bestreden vonnis der
halve niet wettelijk verantwoord is en 
artikel 16.3, tweede lid, van het Wegver
keersreglement schendt, alsook de arti
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek in 
de mate dat de rechters het links inha
len aanzien als het gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg in de zin van deze ar
tikelen: 

W at het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat eiser conclu
deerde zoals in de onderdelen is 
weergegeven; dat het bestreden von
nis die weren niet beantwoordt; 
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Dat de onderdelen gegrond zijn; 
W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 16.3, tweede lid, van het W egver
keersreglement, het inhalen rechts 
meet geschieden wanneer de in te 
halen bestuurder heeft te kennen 
gegeven dat hij voornemens is links 
af te slaan en zich naar links heeft 
begeven om deze beweging uit te 
voeren; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat verwee:rster niet 
te kennen gaf dat zij voornemens 
was links af te slaan; 

Dat het eisers veroordeling we
gens overtreding van genoemd arti
kel niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening van 
eiseres gericht is tegen de beslissing 
waarbij zij civielrechtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor kosten 
van de Strafvordering; 

Ove1· het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 205 van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis het ha
ger beroep van het openbaar ministerie 
bij de rechtbank van eerste aanleg, dat 
gericht was tegen het vonnis van de poli
tierechtbank van 11 september 1985 en 
dat op 8 oktober 1985 aan eiseres bete
kend werd, ontvankelijk en gegrond ver
klaart en het dienvolgens eiseres burger
rechtelijk aansprakelijk verklaart voor 
de proceskosten ten laste van eiser, 

terwijl artikel 205 van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat het open
baar ministerie bij het hof of de recht
bank die van het hoger beroep kennis 
moet nemen, op straffe van verval, bin
nen vijfentwintig dagen te rekenen van 
de uitspraak van het vonnis, zijn beroep 
moet betekenen, hetzij aan de beklaag
de, hetzij aan de voor het misdrijf bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij; in 
casu het openbaar ministerie bi.j de cor
rectionele rechtbank zijn hoger beroep 
tegen het vonnis van de politierechtbank 
van 11 september 19115 pas op 8 oktober 
1985 aan eiseres, bm:gerrechtel:ijk aan
sprakelijke partij, liet beiekenen en dus 
niet binnen de vijfent.wintig dagen na de 
uitspraak van het vonnis in eerste aan-

leg; het bestreden vonnis het hoger be
roep van het openbaar ministerie tegen 
eiseres niet wettelijk ontvankelijk kon 
verklaren en het de artikelen 205 van 
het Wetboek van Strafvordering en 97 
van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het hoger beroep 
dat door de procureur des Konings 
op 30 september 1985 werd ingesteld 
tegen het vonnis van de Politierecht
bank te Ronse van 11 september 
1985, pas op 8 oktober 1985 aan eise
res betekend werd, dit is buiten de 
bij artikel 205 van het Wetboek van 
Strafvorde:ring op straffe van verval 
bepaalde termijn; 

Dat de correctionele rechtbank 
derhalve niet vermocht het hoger 

· beroep van het openbaar ministerie 
tegen eiseres ontvankelijk te verkla
ren en eiseres, die door de politie
rechtbank buiten de zaak was ge
steld, civielrechtelijk aansprakelijk 
te verklaren voor kosten van de 
strafvordering; 

Dat het middel gegrond is; 

III. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van 
verweerder tegen de eisers : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis die vordering als niet ontvan
kelijk afwijst; 

Dat de voorzieningen bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn; 

IV. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van 
verweerster tegen de eisers : 

Overwegende dat de eisers, zon
der te be:rusten, afstand doen van 
hun voorziening; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging van de beslissing op de 
st:rafvordering tegen eiser de vernie
tiging meebrengt van de niet-defini
tieve beslissing op de dvielrechte
lijke vordering van ve:rweerster te
gen de eisers die het gevolg is van 
eerstgenoemde beslissing, zulks 
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niettegenstaande de afstand die 
geen berusting inhoudt; 

Om die redenen, ongeacht het 
derde en het vierde onderdeel van 
het tweede middel die niet tot rui
mere cassatie of tot cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de strafvorde
ring tegen eiser en over de civiel
rechtelijke vordering van verweer
ster tegen de eisers, behoudens in 
zoverre het beslist dat verweerster 
minstens voor de helft aansprake
lijk is voor de schadelijke gevolgen 
van het ongeval, en insgelijks in zo
verre het eiseres civielrechtelijk 
aansprakelijk verklaart voor kosten 
van de strafvordering; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat 
de kosten van betekening van eisers 
voorziening ten laste van die partij; 
veroordeelt de verweerders in de 
helft van de overige kosten en de ei
sers in een vierde van die kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzing wat betreft de vernie
tiging van de beslissing waarbij ei
seres civielrechtelijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor kosten van de 
strafvordering; verwijst voor het 
overige de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Gent, 
zitting houdende in hoger beroep. 

29 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Simont. 

Nr. 530 

2• KAMER - 29 apJI'il 1986 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN- MA
TERIEEL BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF. 

De beslissing waarbij een veroordeling 
wordt uitgesproken wegens misbruik 
van vertrouwen is niet naar recht ver
antwoord als de rechter vaststelt dat 
de verduisterde of verspilde zaak nooit 
aan de beklaagde was overhandigd. 
(Art. 491 Sw.) 

(DE DECKERT. MR. TEERLYNCK- CURATOR IN 
HET FAILLISSEMENT VAN AUTO ERIK P.V.B.A., 

KREDIETBANK N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 154) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 november 1985 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

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

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 491 van het Straf
wetboek, 

doordat het arrest (eiser) schuldig acht 
aan misbruik van vertrouwen door be
drieglijke verduistering of verspilling 
van circa 4.000.000 frank, zijnde de ver
koopprijs van 4 personenauto's Mercedes 
(zie ook het tussenarrest van 13 mei 
1985); daartoe in het tussenarrest van 13 
mei 1985 werd gesteld dat het vaststond 
dat (eiser) de wagens afleverde maar 
buiten 1.000 US dollar die hem werden 
overhandigd, akkoord was de overige 
gelden aan Fahad Al Kahalil te laten om 
samen een zaak op te richten; ook in het 
eindarrest gesteld wordt dat (eiser) het 
geld dat hij naar Belgie hoefde terug te 
brengen, in handen liet van Fahad Al 
Kahalil, 

terwijl het misdrijf van misbruik van 
vertrouwen uit artikel 491 van het Straf
wetboek een vorm van afgifte veronder
stelt; het duidelijk is dat hier geen enke
le afgifte van de som van 4.000.000 frank 
is gebeurd; het arrest immers zelf vast
stelt dat de som in handen van Fahad Al 
Kahalil is gelaten en nooit aan (eiser), 
onder welke vorm ook, is overhandigd; 
dat de 1.000 $ reiskosten betroffen, zodat 
het arrest onmogelijk kon vaststellen dat 
(eiser) schuldig was aan het verduisteren · 
van een som van 4.000.000 frank die 
misbruik van vertrouwen onder a;tikel 
491 van het Strafwetboek zou uitmaken; 
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dit element een van de constitutieve be
standdelen uitmaakt van artikel 491 van 
het Strafwetboek, namelijk de vereiste 
afgifte; de toepassing van dit artikel van 
openbare orde is en dat dit argument 
dus voor het eerst voor het Hof kan op
geworpen worden : 

Overwegende dat het misdrijf van 
misbruik van vertrouwen, bepaald 
bij en strafbaar gesteld door artikel 
491 van het Strafwetboek, als consti
tutief element een vrijwillige over
handiging, meer bepaald overdracht 
van precair bezit, aan de beklaagde 
vereist; 

Overwegende dat het arrest ter 
zake vaststelt dat eiser, zoals hij 
toegeeft te hebben gehandeld, zelf 
het feit ten nadele van de benadeel
de heeft gepleegd « waar hij het 
geld dat hij hoefde in Belgie terug 
te brengen, in handen liet van Fa
had AI Kahalil »; 

Dat de appelrechters met dez'e en
kele redengeving hun beslissing niet 
naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

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

A. van verweerster tegen eiser : 
Overwegende dat de vordering 

van de N.V. Kredietbank wordt afge-. 
wezen als ongegrond; 

Dat de voorziening mitsdien bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

B. van verweerder tegen eiser : 
Overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging meebrengt van de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering van 
verweerder tegen eiser, die het ge

Om die redenen, ongeacht het eer
ste, het tweede en het vierde mid
del, die niet tot cassatie zonder ver
wijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, wat de beslis
sing op de strafvordering en wat de 
beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van verweerder tegen ei
ser betreft; 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 eiser in 
een vijfde van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

29 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
J. Lievens, Brugge. 

Nr. 531 

2• KAMER - 29 april 1986 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ - BETEKENINGS
EXPLOOT NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN 
HET HOF BUITEN DE BIJ ART. 420BIS, TWEEDE 
LID, SV. GESTELDE TERMIJN- NIET ONTVAN
KELIJKE VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ - MEMORIE NEER
GELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN CAS
SATIE - MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE VEREIST. 

lo Niet ontvankelijk is de voorziening 
van de burgerlijke partij wiens exploot 
van betekening aan de verweerder ter 
griffie van het Hof is neergelegd na 
het verstrijken van de termijn, gesteld 
bij art. 42trois, tweede lid, Sv. (1). 

volg is van de eerstgenoemde beslis- 1---------------
sing en waartegen eiser zich regel
matig heeft voorzien; 

(1) Cass., 25 maart 1974 (A.C., 1974, 813) en 5 
maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 424). 
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2° Niet ontvankelijk is de memorie van 
de burgerlijke partij, eiseres tot cassa
tie, ter griiiie van het Hoi van Cassa
tie neergelegd zonder de medewerking 
van een advocaat bij dat Hoi (2). (Art. 
425 Sv.) 

(PEETERS 
T. VANHECKE, ROYAL INSURANCE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 167) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 december 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermon
de; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, burger
lijke partij, zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan de verweerders 
Julien Vanhecke en N.V. Royal Insu
rance en aan het openbaar ministe
rie; 

Overwegende dat het Hof niet ver
mag acht te slaan op de exploten 
van betekening die ter griffie wer
den neergelegd op 11 april 1986, dit 
is na het verstrijken van de bij arti
kel 420 bis, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering bepaalde 
termijn, de zaak op 26 december 
1985 ingeschreven zijnde op de alge
mene rol; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die namens ei
ser, burgerlijke partij, ter griffie van 
het Hof werd neergelegd zonder de 
ambtelijke tussenkomst van een ad
vocaat bij het Hof van Cassatie, ver
werpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

Nota arrest nr. 531: 

(2) Cass., 27 feb. 1985, A.R. nr. 3987 
(A.C., 1984-85, nr. 386). 

29 april 1986 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
A. Leleux, Dendermonde. 

Nr. 532 

2" KAMER - 29 april 1986 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING VAN DE HECHTENIS - REGELMATIG
HEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING 
NIET MEER TE BETWISTEN. 

Het onderzoeksgerecht behoeit zich, 
wanneer het te beslissen heeit over de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis, niet meer uit te spreken over de 
regelmatigheid var1 het bevel tot aan
houding (1). (Art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis 20 april 1874.) 

(DILLEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 341) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 februari 1986 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over de twee middelen samen, 
het eerste, afgeleid uit de nietigheid 

van de totale procedure bij toepassing 
van artikel 40, eerste lid, van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, 

doordat het arrest artikel 40, eerste 
lid, van de wet van 15 juni 1935 schendt, 
waar het stelt dat eiser tevergeefs de 
geldigheid betwist van het aanhoudings
bevel, alsmede van de andere beschik
kingen van de raadkamer die zijn aan
houdin~ hebben gehandhaafd; inderdaad, 

Nota arrest nr. 532 : 

(1) Cass., 18 feb. 1986, A.R. nr. 202, supra, 
nr. 395, en 8 april 1986, A.R. nr. 280, supra, 
nr. 482. 
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het openbaar ministerie zelf op formele 
wijze stelt dat de beschikking van de 
raadkamer van 31 juni 1986 volstrekt 
nietig is bij toepassing van artikel 40, 
eerste lid; deze stelling steunt op het 
eenvoudige feit dat eiser van bij de eer
ste ondervraging de Nederlandse rechts
pleging heeft verkozen; in de logica van 
het openbaar ministerie - die overigens 
volstrekt juist is - derhalve de ganse 
procedure van de voorlopige hechtenis 
inbegrepen het aanhoudingsmandaat als 
dusdanig nietig client verklaard te wor
den; de stuiting, zoals vermeld in artikel 
40, derde lid, dan ook slechts geldt voor 
het initieel aanhoudingsmandaat en der
halve niet bij machte is de voorbije pro
cedure van zijn nietig karakter te ont
doen; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 215 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat, in strijd met wat het arrest 
voorhoudt, de kamer van inbeschuldi
gingstelling in elk geval niet bij machte 
is de zaak tot zich te trekken bij toepas
sing van artikel 215 van het Wetboek 
van Strafvordering; deze bepaling res
trictief dient ge!nterpreteerd te worden; 
het in casu geenszins een schending of 
niet hersteld verzuim van vormen be
treft, doch integendeel een essentieel 
recht van ieder burger namelijk te wor
den gehoord in zijn eigen taal, recht dat 
beschermd wordt door de wet van 1935, 
die overigens van openbare orde is; de 
kamer van inbeschuldigingstelling der
halve artikel 215 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt door ten onrechte 
de zaak tot zich te trekken : 

Overwegende dat de appelrechters 
ten deze enkel dienden te oordelen 
over de beroepen beslissing van 31 
januari 1986 van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; dat de regelmatigheid van 
het bevel tot aanhouding niet meer 
kan worden betwist wanneer wordt 
beslist over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat bij de beroepen 
beschikking van 31 januari 1986 de 
raadkamer, met toepassing van arti
kel 5 van de wet van 20 april 1874 
op de voorlopige hechtenis, de voor
lopige hechtenis van eiser hand
haaft; 

Overwegende dat eiser tegen die 
beschikking hoger beroep instelde 
op 3 februari 1986; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Brussel op 14 februa
ri 1986, op uitdrukkelijk verzoek van 
eiser, de behandeling van de zaak 
uitstelde op 18 februari 1986; 

Ovezwegende dat het bestreden 
arrest, nadat bij een ander arrest 
van dezelfde datum de beroepen be
schikking werd vernietigd, de voor
lopige hechtenis van eiser hand
haaft; 

Overwegende dat de appelrechters 
aldus bin.nen de hun door artikel 20 
van de Wet op de Voorlopige Hech
tenis toegewezen termijn en ingevol
ge de devolutieve werking van het 
hoger beroep van eiser uitspraak 
doen; 

Dat de beschouwingen van de 
appelrechters, in verband met evo
catie en met de toepassing van arti
kel 40, derde lid, van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, overbodig zijn; dat 
de middelen in zoverre zij op die be
schouwingen betrekking hebben, 
niet ontvankelijk zijn; 

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; 

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

29 april 1986 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. V. Van 
Aelst, Brussel. 
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Nr. 533 

2' KAMER - 30 april 1986 

BEWIJS - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - BEWIJS DOOR VERMOEDENS - BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

Wanneer, in strafzaken, de wet geen bij
zonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt 
de feitenrechter op onaantastbare wij
ze de bewijswaarde van de gegevens 
die hem regelmatig zijn voorgelegd en 
oordeelt hij of ze voldoende vermoe
dens opleveren van het bestaan van 
het misdrijf (1). 

(NAVEZ T. DE BELGISCHE REIZEN N.V., 
DE SOCIALE VOORZORG C.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4736) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

Over het middel, afgeleid uit de mis
kenning van de bewijsregels in strafza
ken, 

doordat het arrest eiser veroordeelt op 
grond van gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens, 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep vermeldt " dat zelfs de bewering 
als zou Culie hebben gezegd dat de wa
gen, die hij bedrieglijk weggenomen had, 
en waarmee hij van Frankrijk terugge
komen was, hem ontstolen was onjuist 
is »; die bewering nochtans woordelijk 
voorkomt in de eerste bladzijde van de 
confrontaties die tussen Culie, Navez en 
Raviart werden gehouden; 

tweede onderdeel, het hof van beroep, 
om tegen eiser een deelnemingshande
ling die zijn veroordeling als mededader 
van de diefstal verantwoordde, bewezen 
te verklaren, zich slechts op twee gege-

(1) Cass., 18 juni 1985, A.R. nr. 928'/ 
(A.C., 1984-85, nr. 633). 

vens kon baseren, namelijk : de afgifte 
van de sleutels en de verdeling van de 
winst; de redengeving van het arrest, 
wat de afgifte van de sleutels betreft, 
laat veronderstellen, enerzijds, dat het 
dossier een aantal nauwkeurige inlichtin
gen bevat en, anderzijds, dat het hof van 
beroep zich hiervoor vooral heeft geba
seerd op de verklaringen van Raviart; 
een nader onderzoek van alle verklarin
gen die in verband met die sleutels zijn 
aigelegd, nochtans aan het licht brengt 
dat Raviart nooit heeft verklaard te heb
ben geweten dat eiser die sleutels had 
moeten geven of dat hij ze gegeven had; 
Raviart allesbehalve duidelijk is wat dat 
betreft, zodanig dat de vraag rijst of men 
zich niet op de bewijskracht van de ak
ten kan beroepen; wat de verdeling van 
de winst betreft, de stukken van het 
schriftelijk onderzoek allesbehalve dui
delijk zijn, zoals blijkt bij de lezing van 
de verklaringen van Culie en Raviart; 
het voor het overige niet duidelijk is hoe 
eiser een andere deelnemingshandeling 
kan worden verweten; het enkele feit te 
beweren dat Culie, als hij een wagen wil
de stelen, er een kon nemen uit de gara
ger van Petit waarin er een aantal staan, 
tach niet voldoende lijkt om van een 
deelnemingshandeling te spreken; het 
hier immers onthullingen betreft die 
niets bijzonders zijn, daar iedereen in de 
buurt van de Veeweydestraat tach weet 
dat er in de garage van Petit tal van 
voertuigen staan en dat de garage om
zeggens doorlopend geopend is; nu het 
hof van beroep de veroordeling van eiser 
enkel kon gronden op die gegevens -
afgifte van de sleutels en verdeling van 
de winst -, uit de lezing van de in het 
dossier opgetekende verklaringen blijkt 
dat geen enkel van die gegevens als ge
wichtig, bepaald of met elkaar overeen
stemmend kunnen worden aangemerkt, 
maar dat alles daarentegen onduidelijk 
en betwist is : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het Hof van de 

hand van de tekst van het middel 
niet kan uitmaken of eiser zich be
roept op de miskenning van de be
wijskracht van de akten dan wel of 
hij aileen maar wij st op een vergis
sing of onjuistheid in de redenge
ving van het arrest; 

Dat dit onderdeel niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan nauwkeurig
heid; 
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W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, ener
zijds, de beslissing dat eiser de sleu
tels van de wagen en van de garage 
aan Culie heeft gegeven, grondt op 
het geheel van de gegevens van het 
dossier en niet op de verklaringen 
van Raviart waarmee het derhalve 
niet in strijd kon zijn; 

Dat het middel, inzoverre het be
rust op de miskenning van de be
wijskracht van die verklaringen, fei
telijke grondslag mist; 

Overwegende dat het arrest, an
derzijds, het beschikkende gedeelte 
verantwoordt door de vermelding 
« dat het schriftelijk onderzoek inte
gendeel gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoe
dens heeft opgeleverd die de juist
heid van de beschuldigingen van Cu
lie bevestigen en aldus bewijzen dat 
N avez a an Culie een sleutel heeft 
gegeven van de litigieuze wagen 
waarmee de eerste diefstal werd ge
pleegd en hem nadien een sleutel 
van de garage heeft overhandigd 
waarmee de tweede diefstal werd 
gepleegd en, ten slotte, dat Navez, die 
de aanstoker was van de diefstallen, 
instructies tot het plegen ervan had 
gegeven, en dat zonder die sleutels 
en instructies die diefstallen niet 
hadden kunnen worden gepleegd op 
de wijze waarop ze werden ge
pleegd »; dat het arrest aldus de be
slissing dat eiser de sleutels van de 
gestolen wagen en die van de gara
ge aan Culie heeft overhandigd, 
grondt op het geheel van de gege
vens van de zaak; 

Overwegende dat, wanneer, zoals 
ten deze, de wet geen bijzonder be
wijsmiddel oplegt, de feitenrechter 
oordeelt over de bewij swaarde van 
de hem regelmatig voorgelegde ge
gevens van de zaak en over de 
vraag of ze een voldoende vermoe
den opleveren van het bestaan van 
het misdrijf; 

Dat het middel, in zoverre het en
kel kritiek oefent op die feitelijke 
beoordeling, niet ontvankelijk is; 

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

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

Overwegende dat eiser geen enkel 
bijzonder middel aanvoert; 

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

30 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal. 

Nr. 534 

2• KAMER - 30 april 1986 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE ONDERNEMINGS
HOOFD DAT NALAAT BELANGRIJKE BESLIS
SINGEN BETREFFENDE DE ONDERNEMING 
MEDE TE DELEN AAN DE ONDERNEMINGS
RAAD - MISDRIJF - BESTANDDELEN. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - BESLISSING OM AAN
GIFTE TE DOEN VAN HET FAILLISSEMENT
ONDERNEMINGSHOOOFD DAT NALAAT DIE 
BESLISSING MEDE TE DELEN AAN DE ONDER
NEMINGSRAAD - MISDRIJF - BESTANDDE
LEN. 

1" en 2" Het misdrijf, omschreven in de 
artt. 32, 3', wet 20 sept. 1948 en 25, 2", 
K.B. 27 nov. 1973, die het onderne
mingshoofd de verplichting opleggen 
om interne beslissingen die een be
langrijke weerslag kunnen hebben op 
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de onderneming, zoals een aangifte 
van faillissement, mede te delen aan 
de ondernemingsraad, vereist niet dat 
er bijzonder opzet aanwezig is en 
evenmin dat de ondernemingsraad bij 
machte is de genomen beslissing te 
wijzigen of iets aan de gevolgen ervan 
te veranderen. 

(SEMPO, VERMEERBERGEN T. DE CLEENEWERCK 
DE CRAYENCOUR, BRAEKMAN, GODTS, DUMON, 

DEGRYSE, BAELE) 

ARREST ( vertaling} 

(A.R. nr. 4868) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, inzonder
heid eerste lid, b, 32, 3°, van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, 1, 25, 2°, van het 
koninklijk besluit van 27 november 1973 
houdende reglementering van de econo
mische en financiiHe inlichtingen te ver
strekken aan de ondernemingsraden, 
1382 en 1393 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat « de aangifte van het faillis
sement een interne beslissing is die toch 
een belangrijke weerslag kan hebben op 
de onderneming en bijgevolg beant
woordt aan de omschrijving in 2° van ar
tikel 25 van het koninklijk besluit van 27 
november 1973 •, het strafgerecht niet 
bevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de civielrechtelijke vorderingen van 
de eisers op grond dat het niet bewezen 
is dat de verweerders artikel 32, 3°, van 
de wet van 20 september 1948 hadden 
overtreden; dat het daartoe voornamelijk 
als gronden aanvoert « dat ( ... ) wanneer 
de voorwaarden vervuld zijn, het faillis
sement moet worden uitgesproken bin
nen de wettelijke termijn en dat alle 
wettelijke gevolgen van die faillietverkla
ring bindend zijn voor iedereen, met in
begrip van de ondernemingsraad; dat de 
raad hieraan niets kon veranderen, zo
dat de (verweerders) in de overtuiging 
konden verkeren dat ze, door hem de be-

slissing om aangifte te doen van het fail
lissement niet mee te delen, de uitoefe
ning van de opdrachten van de onderne
mingsraad niet belemmerden en in feite 
ook niet hebben belemmerd ( ... ); dat de 
(eisers) in hun conclusie eraan toevoegen 
dat ze de toewijding van de (verweer
ders) niet in twijfel trekken en zelfs toe
geven dat het "heel goed mogelijk is dat 
de (verweerders) de verdeelbare activa 
hebben willen verhogen en daarom de 
beslissing om de onderneming te sluiten, 
geheim hebben gehouden ", waardoor ze 
de geloofwaardigheid verhoogden van 
het feit dat ze de bedoelingen hadden 
waarop ze zich beroepen en die de mees
te !of verdienen, met name vermits ze 
volledig ten goede kwamen aan de werk
nemers •, 

terwijl krachtens artikel 32, 3°, van de 
wet van 20 september 1948 wordt ge
straft de werkgever uit de uitoefening 
van de opdrachten van de ondernemings
raad belemmert, onder meer door de bij 
deze wet en haar uitvoeringsbesluiten 
voorgeschreven inlichtingen niet te ver
strekken; artikel 15 van dezelfde wet be
paalt dat een van die opdrachten erin be
staat van het ondernemingshoofd econo
mische en financiele inlichtingen te ont
vangen waarvan de aard en de omvang 
door de Koning worden vastgesteld; uit 
het geheel van die teksten kan worden 
afgeleid dat het niet meedelen van de 
door de wet en haar uitvoeringsbesluiten 
voorgeschreven inlichtingen op zich een 
belemmering is van de uitoefening van 
de opdrachten van de ondernemingsraad; 
het ondernemingshoofd, luidens de arti
kelen 1 en 25, 2°, van het koninklijk be
sluit van 27 november 1973, genomen ter 
uitvoering van de wet van 20 september 
1948, ertoe gehouden is aan de onderne
mingsraad, zonder het ogenblik van de 
periodieke voorlichting af te wachten, oc
casionele voorlichting te verstrekken in 
alle gevallen waarin interne beslissingen 
die een belangrijke weerslag kunnen 
hebben op de onderneming, tot standko
men; hetzelfde artikel 25, 2°, bepaalt dat 
die beslissingen, zo mogelijk, worden 
medegedeeld alvorens ze worden uitge
voerd, waaruit blijkt dat de aan de werk
gever opgelegde verplichting niet be
perkt is tot de gevallen waarin de 
mededeling de ondernemingsraad in 
staat zou stel!en de beslissing van de 
werkgever te bei:nvloeden; aldus de om
standigheid dat, wanneer de voorwaar
den vervuld zijn, het faillissement moet 
worden uitgesproken binnen de wette
lijke termijn, dat aile wettelijke gevolgen 
van de faillietverklarmg bmdend Z!Jn 
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voor iedereen, met inbegrip van de on
dernemingsraad, en dat laatstgenoemde 
hieraan niets kon veranderen, het mis
drijf niet uitsluit; bovendien de omstan
digheid dat de verweerders de « meest 
lofwaardige bedoelingen » hebben gehad, 
al evenmin het misdrijf uitsluit, vermits 
geen bijzonder opzet wordt vereist; het 
arrest noch met die noch met enige an
dere considerans vaststelt dat de ver
weerders zich op een rechtvaardigings
grond, onoverkomelijke dwaling of over
macht, konden beroepen; het arrest der
halve, nu het vaststelde dat de aangifte 
van het faillissement een interne beslis
sing was die beantwoordde aan de defi
nitie van artikel 25, 2•, van het konink
lijk besluit van 27 november 1973 en dat 
de verweerders deze niet hadden mede
gedeeld aan de ondernemingsraad, niet 
zonder aile in het middel aangehaalde 
bepalingen, met uitzondering van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, te schenden, kon beslissen dat 
de verweerders artikel 32, 3•, van de wet 
van 20 september 1948 niet hadden over
treden; het arrest bijgevolg, nu het op 
grond van onbevoegdheid weigert uit
spraak te doen over de civielrechtelijke 
vordering van de eisers tot vergoeding 
van de door hen wegens het misdrijf ge
leden schade, de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 25, 2°, van het koninklijk besluit 
van 27 november 1973 houdende re
glementering van de economische 
en financiEHe inlichtingen te ver
strekken aan de ondernemingsra
den, genomen ter uitvoering van de 
wet van 20 september 1948 houden- · 
de organisatie van het bedrijfsleven, 
de werkgever aile interne beslis
singen die een belangrijke weerslag 
kunnen hebben op de onderneming, 
zo mogelijk v66r de uitvoering er
van, moet mededelen aan de onder
nemingsraad; 

Overwegende dat het arrest, zon- · 
der te betwisten dat de verweerders 
in de mogelijkheid verkeerden om 
de ondernemingsraad voor te lichten 
v66r de aangifte van het faillisse- . 
ment van de naamloze vennoot
schap Galeries Anspach, vaststelt 
dat de beslissing om een dergelijke 
aangifte te doen, beantwoordt aan 
de definitie van artikel 25, 2°, van 

het koninklijk besluit van 27 novem
ber 1973, maar beslist dat « wanneer 
de voorwaarden vervuld zijn, de fail
lietverklaring moet worden uitge
sproken binnen de wettelijke ter
mijn en dat alle wettelijke gevolgen 
van die verklaring bindend zijn voor 
iedereen, met inbegrip van de on
dernemingsraad; dat laatstgenoemde 
hieraan niets kon veranderen, zoda
nig dat de (verweerders) in de over
tuiging konden verkeren dat zij, 
door de beslissing om aangifte te 
doen van het faillissement niet me
de te delen, de uitoefening van de 
opdrachten van de ondernemings
raad niet belemmerden en in feite 
ook niet hebben belemmerd in de 
zin van artikel 32, 3°, van de wet 
van 20 september 1948; 

Overwegende dat naar luid van 
die wet de ondernemingraden onder 
meer tot opdracht hebben inlichtin
gen te ontvangen waarvan de aard 
en de omvang worden bepaald door 
het bovenvermeld koninklijk besluit 
van 27 november 1973; 

Dat de werkgever door dergelijke 
inlichtingen, meer bepaald de beslis
sing waarvan sprake in artikel 25, 
2°, van dat besluit, niet mede te de
len, de ondernemingsraad in de uit
oefening van die opdracht belem
mert; 

Dat de wet de verplichting van de 
werkgever om een dergelijke beslis
sing aan de ondernemingsraad me
de te delen, niet onderwerpt aan de 
voorwaarde dat deze die beslissing 
kan wijzigen of iets aan de gevolgen 
ervan kan veranderen; 

Dat het hof van beroep de beslis
sing waarbij de overtreding, om
schreven in de artikelen 32, 3°, van 
de wet van 20 september 1948 en 25, 
2°, van het koninklijk besluit van 27 
november 1973, niet bewezen wordt 
verklaard, niet naar recht verant
woordt noch door de bovenvermelde 
consideransen noch door de conside
ransen met betrekking tot de fail
lietverklaring die ambtshalve of op 
dagvaarding worden uitgesproken, 
vermits het ten deze gaat om een 
faillissement op aangifte, noch door 
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de consideransen betreffende de be
doelingen van de verweerders, daar 
voor het misdrijf geen bijzonder op
zet is vereist; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan 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 Bergen. 

30 april 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace, raadsheer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Draps 
en Van Ommeslaghe. 

Nr. 535 

2• KAMER - 30 april 1986 

1° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - TOEKENNING OF WEIGERING 
VAN UITSTEL- ONAANTASTBARE BEOORDE· 
LING - PERKEN. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - TOE· 
KENNING OF WEIGERING VAN UITSTEL VOOR 
DE TENUITVOERLEGGING VAN DE VEROORDE
LING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - GEEN CON
CLUSIE - WEIGERING VAN UITSTEL VAN DE 
TENUITVOERLEGGING VAN DE VEROORDE
LING - OPGAVE VAN GRONDEN NIET VER
PLICHT 

1° en 2° De rechter oordeelt op onaantast
bare wijze, binnen de perken van de 
wet, of aan bepaalde beklaagden uit
stel moet worden verleend voor de ten
uitvoerlegging van de veroordeling en 
of dat uitstel voor andere beklaagden 
moet worden geweigerd, zelfs als ze 
zich in een gelijkaardige toestand be
vinden (1). 

3° Bij ontstentenis van conclusie dien
aangaande is de rechter, die geen uit
stel verleent voor de tenuitvoerlegging 
van de veroordeling, niet verplicht zijn 
beslissing daaromtrent met redenen te 
omkleden (2). 

(LUTGEN, KHADAIR) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4999) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1985 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen enkel gericht zijn tegen de be
slissingen op de tegen de eisers in
gestelde strafvordering : 

I. Op de voorziening van de eiser 
Lutgen: 

II. Op de voorziening van de eiser 
Khadair: 

1. In zoverre ze gericht is tegen 
de beslissing op de tegen hem inge
stelde strafvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 8 van de wet van 29 juni 1964 be
treffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie, 

doordat het arrest, na de aan eiser ten 
laste gelegde feiten bewezen te hebben 
verklaard, hem tot een hoofdgevangenis-

(1) Cass., 18 jan. 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 
483) en Cass., 16 juni 1981, A.R. nr. 6533 
(ibid., 1980-81, nr 596). 

(2) Cass., 27 jan. 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 
556) en Cass., 13 mei 1981, A.R. nr 1642 
(ibid., 1980-81, nr 523). 
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straf van drie jaar zonder een, zelfs ge
deeltelijk, uitstel veroordeelt zonder de 
gronden op te geven van de weigering 
om ook maar enig uitstel te verlenen, of
schoon het terzelfder tijd aan verschil
lende andere medebeklaagden, die zich, 
wat de toepassing van voormelde wet 29 
juni 1964 betreft, in hetzelfde geval be
vinden als eiser, uitstel verleent voor de 
tenuitvoerlegging van de gevangenis
straffen, zonder opgave van gronden 
voor de aldus geschapen discriminatie, 

terwijl, eerste onderdeel, elk vonnis 
krachtens artikel 97 van de Grondwet re
gelmatig en voldoende met redenen moet 
zijn omkleed; het arrest de weigering om 
eiser uitstel toe te kennen niet met rede
nen omkleedt; eiser voldeed aan dezelfde 
wettelijke voorwaarden (nog geen ver
oordeling tot een criminele straf of tot 
een hoofdgevangenisstraf van meer dan 
zes maanden en zelfs, wat eiser betreft, 
geen enkele veroordeling) als degenen 
van de medebeklaagden aan wie het ar
rest uitstel verleent; het arrest de aldus 
geschapen discriminatie in geen enkel 
opzicht verantwoordt; het arrest aldus 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, indien de veroor
deelde nog niet tot een criminele straf of 
tot een gevangenisstraf van meer dan 
zes maanden is veroordeeld en er tegen 
hem niet een of meer straffen van meer 
dan drie jaar zijn uitgesproken, de von
nisgerechten het uitstel kunnen gelasten 
bij met redenen omklede beslissing; het 
arrest die bepaling toepast ten gunste 
van verschillende andere medebeklaag
den, die voldoen aan de wettelijke voor
waarden; eiser eveneens aan die voor
waarden voldeed; het arrest niet de 
gronden opgeeft waarom het eiser niet 
op gelijke voet behandelt met de mede
beklaagden, ofschoon hij in dezelfde 
voorwaarden verkeert; het arrest door 
dat verzuim tevens artikel 8, § 1, van de 
wet van 29 juni 1964 schendt; 

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

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser een con
clusie heeft neergelegd ten einde 
uitstel te verkrijgen voor de tenuit
voerlegging van de veroordeling; 

Overwegende dat bij ontstentenis 
van enige conclusie daaromtrent de 
rechter, die de beklaagde geen uit-

stel verleent, zijn beslissing niet 
met redenen dient te omkleden; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechter op 

onaantastbare wijze en binnen de 
perken van de wet oordeelt of er 
grond bestaat tot het verlenen van 
uitstel voor de tenuitvoerlegging van 
de door hem uitgesproken straffen; 

Dat de rechter, door eiser geen 
uitstel te verlenen terwijl hij dat 
wel deed voor andere beklaagden, 
artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 
1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie niet heeft ge
schonden; 

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; 

2. In zovere ze gericht is tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding: 

Overwegende dat de veroordelen
de beslissing ingevolge de verwer
ping van de ertegen gerichte voor
ziening in kracht van gewijsde gaat; 
dat de voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding geen 
reden van bestaan meer heeft en 
derhalve niet ontvankelijk is, 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt ieder van 
de eisers in de kosten van zijn voor
ziening. 

30 april 1986 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau, raadsheer - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo-

1 
caat-generaal - Advocaat: mr. De Wis
pelaere, Bergen. 
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Nr. 536 

1 • KAMER - 2 mei 1986 

KOOP - GEDWONGEN OPENBARE VERKOOP 
VAN ONROERENDE GOEDEREN - OPBOD -
DRAAGWIJDTE. 

De rechter die vaststelt dat uit het pro
ces-verbaal van voorlopige toewijzing 
van een openbare verkoop blijkt dat 
een bieder een bepaalde prijs heeft ge
boden en dat de verkopers wegens de 
mogelijke ontoereikendheid van het 
bedrag van het bod niet akkoord gin
gen om het goed tegen die prijs te ver
kopen, verantwoordt naar recht zijn 
beslissing dat enkel de bieder zich ten 
aanzien van de verkopers heeft ver
bonden en dat dezen geen enkele ver
bintenis hadden aangegaan om tegen 
de aangeboden prijs te verkopen (1). 

(LOOMANS, TORDOOR T. NOORDSTAR & BOER
HAAVE N.V., DE BELGISCHE LEEUW N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4801) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1168, 1179, 
1180, 1181, 1582, 1583, 1589, 1592 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1587, 1588, 1592, 
1594, 1595, 1599 en 1600 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arrest de door de eisers te
gen de verweerders ingestelde vordering 
tot betaling ener som van 1.403.724 frank 
verwerpt op grand : dat het beweerd se
dert 3 september 1980 verkregen eigen-

(1) Zie WILLY VAN STEEN, Het uitvoerend be
slag op onroerend goed en de rangregeling, 
Antwerpen, 1970, biz. 74-75; CHRISTIAN ENGELS 
Het uitvoerend beslag op onroerend goed, Ant~ 
werpen, 1981, nr. 379; GEORGES DE LEVAL « Ob
~ervations ••, in Jur. Liege », 1983, biz.' 98-99; 
J.L. LEDOUX,<< Les sa1s1es (Du Code Judiciaire 
a 198?) », in Journal trib., 1983,. nr. 192, biz. 
752; z1e m.b.t. de vrijwillige openbare verkoop: 
Cass., 13 jan. 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 613); 
noot R.D.V., in Rev. du not. beige 1977 blz. 
505-506. ' ' 

domsrecht van de eisers steunt op een 
proces-verbaal van voorlopige toewijzing 
van het betrokken onroerend goed, bij 
proces-verbaal van toewijzing van 3 sep
tember 1980 van notaris Berben; dat het 
proces-verbaal desbetreffend het volgen
de vermeldt: « Na drie oproepingen werd 
voor hager beschreven onroerend goed 
slechts een prijs bekomen van 515.000 
frank. Aangezien deze bekomen prijs 
door ons, notaris, als mogelijk onvol
doende werd geacht, werd in belang van 
de .betrokken partijen, in toepassing van 
arbkel 1588 van het Gerechtelijk Wet
hoek en zoals voorzien in het lastenko
hier van 22 juli 1980 aan de aanwezige 
li~fhebbers in het openbaar aangekon
dlgd dat een tweede zitdag voor de ver
koop werd vastgesteld op maandag, 29 
september 1980, om 16.30 u., en werd het 
te koop gesteld onroerend goed voorlopig 
toegewezen aan Loomans Hendrik, echt
genoot van Tordoor Noima, aannemen
de >>; dat het vermelden in het proces
verbaal van toewijzing van notaris Ber
gen van 3 september 1980 dat het te 
koop gestelde onroerend goed voorlopig 
toegewezen werd aan de eisers geen ver
koop onder opschortende voorwaarde 
van hager bod is; dat het beding enkel 
beduidt dat de kopers voorlopig gebon
den zijn door het door hen op die zitdag 
gedane bod, hetgeen van hun kant een 
verbintenis inhoudt te kopen bij de twee
de zitdag indien geen hoger bod komt; 
d~t de aldus gedane voorlopige toewij
zmg van het te koop gestelde onroerend 
goed zonder rechtsgevolgen blijft wat de 
eigendomsoverdracht ervan betreft, daar 
zolang de tweede zitdag niet gehouden 
is, de te betalen prijs, wezenlijk bestand
deel voor het juridisch tot stand komen 
v~m de koop, niet vaststaat; dat, nu blijkt 
mt het proces-verbaal van toewijzing van 
dezelfde notaris van 29 september 1980 
dat het onroerend goed definitief toege
wezen werd onder de opschortende voor
vv:aarde van .~~ezigheid van hoger bod 
bmnen de VlJfben dagen die volgen op 
deze toewijzing, de eisers slechts vanaf 

· 29 septt:;J?ber 1980 in de namiddag eige
naars ZlJn geworden van het kwestieus 
onroerend goed, daar uit een navolgend 
proces-verbaal van 15 oktober 1980 blijkt 
dat geen hager bod gekomen is, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten 
onrechte beslist dat de aan eisers gedane 
voorlopige toewijzing op de eerste zitdag 
van 3 september 1980 tegen de prijs van 
51.~.000 frank zonder rechtsgevolgen 
bhJft omdat de te betalen prijs wezen
lijk bestanddeel van de verkoop ;,oor het 
juridisch tot stand komen ervan, niet 
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vaststaat tot de tweede zitdag; het inte
gendeel volstaat dat de prijs van de ver
koop bepaald is, opdat de verkoop juri
disch zou bestaan, het weze onder op
schortende voorwaarde, en ter zake de 
prijs op de eerste zitdag van 3 september 
1980 bepaald was op 515.000 frank; dien-. 
tengevolge de verkoop alsdan rechtsgel
dig is tot stand gekomen en het arrest 
het bepalen van de prijs en de opschor
tende voorwaarde verwart (schending 
van de artikelen 1168, 1181, 1582, 1583, 
1589 van het Burgerlijk Wetboek, 1587, 
1588, 1592, 1599 en 1600 van het Gerech
telijk Wetboek); de eisers vanaf de toe
wijzing op de eerste zitdag gebonden 
zijn, onder opschortende voorwaarde dat 
er geen hoger bod komt, gehouden zijn 
deze prijs van 515.000 frank te betalen 
en hun verbintenis niet zonder oorzaak 
is; ook vanwege de verweerders er een 
akkoord is om te verkopen onder op
schortende voorwaarde, zodat er ook van 
hunnentwege verbintenissen zijn; dien
tengevolge van bij de eerste toewijzing 
er een overeenkomst is, onder opschor
tende voorwaarde, tot de verkoop van 
het kwestieuze goed tegen de prijs van 
515.000 frank (schending van de arti
kelen 1168, 1180, 1181, 1582, 1583 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1588, 1592, 1594 en 
1595 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, nu op de eerste zit
dag van 3 september 1980 de eisers een 
bod gedaan hebben van 515.000 frank op 
de te koop gestelde eigendom, en noch · 
op de tweede zitdag van 29 september 
1980, noch 15 dagen later, een hoger bod 
gedaan is, zij ten gevolge van de realisa
tie van de opschortende voorwaarde ei
genaar zijn geworden met terugwerken
de kracht tot op 3 september 1980, · 
datum waarop de verbintenis ontstaan 
is, zodat het arrest de afwijzing van de 
vordering van de eisers niet wettelijk 
verantwoordt (schending van de arti
kelen 1179, 1181 van het Burgerlijk Wet-; 
boek, 1588, 1592, 1594 en 1595 van het' 
Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest, zon-' 
der de in het middel vermelde wet
telijke bepalingen te schenden, uit' 
de niet aangevochten vaststelling 
dat uit het proces-verbaal van voor
lopige toewijzing van 3 september 
1980 blijkt dat de verkopers wegens 
de mogelijke ontoereikendheid van 
het bod niet akkoord gingen om het 
goed voor de prijs van 515.000 frank 
te verkopen, wettig afleidt dat er 

toen slechts een bod werd gedaan 
waarbij alleen de eisers zich jegens 
de verkopers hebben verbonden, 
zonder verbintenis voor laatstge
noemden om te verkopen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135, 1249, 1250, 1", 1251, 
2•, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest de door de eisers te
gen de verweerders ingestelde vordering 
tot betaling van 1.403.724 frank verwerpt 
op grond : dat uit het proces-verbaal van 
toewijzing van 29 september 1980 blijkt 
dat het onroerend goed defintief toege
wezen werd onder de opschortende voor
waarde van afwezigheid van hoger bod 
binnen de vijftien dagen die volgen op 
deze toewijzing, zodat de eisers slechts 
vanaf 29 september 1980 in de namiddag 
eigenaars zijn geworden van het kwes
tieus onroerend goed, daar uit een navol
gend proces-verbaal van 15 oktober 1980 
blijkt dat geen hoger bod gekomen is; 
dat vaststaat dat in de nacht van 28 op 
29 september 1980, zijnde de nacht voor
afgaand aan de definitieve toewijzing 
van het onroerend goed aan de eisers, 
het te koop gestelde woonhuis door 
brand werd geteisterd; dat uit het voor
gaande dan ook volgt dat de eisers geen 
eigenaars waren van het woonpand toen 
het door brand werd geteisterd; dat de 
eisers, overeenkomstig de verkoopsvoor
waarden van het lastenkohier van de 
verkoop waarvan het proces-verbaal van 
toewijzing van 29 september 1980 uit
drukkelijk stelt dat er voorlezing van 
werd gegeven, een onroerend goed heb
ben gekocht in de staat waarin het zich 
bevindt op het ogenblik van de toewij
zing, zonder verhaal tegen de beslagene 
of zijn schuldeisers wegens vergissing in 
de beschrijving van het goed, wegens om 
het even welke, zelfs verborgen gebre
ken, ouderdom, wijziging in de aard, be
bouwing of verval, behalve het verhaal 
van de kopers tegen de daders van de 
beschadiging; dat de eisers aldus een on
roerend eigendom gekocht hebben waar
op zich een door brand geteisterd woon
huis bevond; dat uit het proces-verbaal 
van definitieve toewijzing van het onroe
rend goed niet blijkt dat de eventuele 
rechten die derde en vierde verweerders 
bezaten tegen eerste en tweede verweer
sters wegens brandschade aan hun 
woonhuis, rechtsgeldig aan de eisers 
overgedragen werden, 
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terwijl, eerste onderdeel, in het proces
verbaal van definitieve toewijzing van 29 
september 1980 uitdrukkelijk wordt ver
meld dat de openbare verkoop van het 
onroerend goed geschiedt onder de las
ten, bedingen en voorwaarden opgeno
men in het lastenkohier van 22 juli 1980; 
dit lastenkohier juist voorziet dat de ko
per zal gesubrogeerd worden in alle 
rechten van de verkopende partij tegen 
derden uit hoofde van schade die aan 
het verkochte goed zou kunnen aange
bracht zijn; uit het proces-verbaal van 
definitieve toewijzing van 29 september 
1980 derhalve wel blijkt dat de rechten 
die derde en vierde verweerders bezaten 
tegen eerste en tweede verweersters we
gens brandschade aan het onroerend 
goed, aan de eisers werden overgedra-· 
gen, nu de eisers, krachtens de voor
waarden opgenomen in het lastenkohier 
van 22 juli 1980, waarnaar uitdrukkelijk 
verwezen werd door het proces-verbaal 
van definitieve toewijzing van 29 septem
ber 1980, gesubrogeerd werden in al de 
rechten van derde en vierde verweerders 
tegen eerste en tweede verweersters uit 
hoofde van brandschade (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de subrogatie van 
de eisers in de rechten van derde en 
vierde verweerders tegen eerste en twee
de verweersters een rechtsgeldige over
dracht van rechten is, zodat de eisers ge
rechtigd waren uit hoofde van de brand
schade aan het door hen aangekocht 
onroerend goed eerste en tweede ver
weersters aan te spreken (schending van 
de artikelen 1134, 1135, 1249, 1250, 1°, en 
1251, 2°, van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest nalaat de 
grand aan te geven waarop het oordeelt 
dat uit het proces-verbaal van definitieve 
toewijzing niet blijkt dat de eisers 
rechtsgeldig de rechten van derde en 
vierde verweerders tegen hun brandver
zekeraars wegens brandschade aan het 
woonhuis overgenomen hebben, zodat 
het arrest onvoldoende gemotiveerd is en 
het onmogelijk is de wettelijkheid van 
de motivering te controleren (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest het 

« lastenkohier » niet interpreteert; 
Dat het onderdeel feitelijke grand

slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, opgeworpen door de ver
weersters sub 1 en 2, en hieruit af
geleid dat het middel nieuw is « in 
de mate het steunt op een beweerde 
in het lastenkohier van 20 juli 1980 
voorziene indeplaatsstelling van de 
koper in alle rechten van de verko
per tegen derden uit hoofde van 
schade die aan het verkochte goed 
zou kunnen aangebracht zijn, het 
noch de openbare orde raakt, noch 
van dwingend recht is, niet voor het 
hof van beroep werd ingeroepen en 
het hof van beroep er evenmin zelf 
uitspraak heeft over gedaan »; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers, tot 
staving van hun rechtsvordering, 
zich voor de feitenrechter hebben 
beroepen op een in het lastenkohier 
van 20 juli 1980 vermeld beding van 
subrogatie van de koper in al de 
rechten van de verkopende partij te
gen derden wegens schade die aan 
het verkochte goed zou kunnen aan
gebracht zijn; 

Overwegende dat het onderdeel 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, bij 

ontstentenis van een conclusie dien
aangaande, niet behoefde te precise
ren waarom het oordeelt « dat uit 
het proces-verbaal van definitieve 
toewijzing niet blijkt dat de even
tueH~ rechten die (derde en vierde 
verweerders) bezaten tegen (eerste 
en tweede verweersters} wegens 
brandschade aan hun woonhuis, 
rechtsgeldig aan (de eisers} overge
dragen werden »; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320, 1322, 1582, 1615 van het Bur
gerlijk Wetboek en 1586 van het Gerech
telijk Wetboek, 
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doordat het arrest de door de eisers te
gen de verweerders ingestelde vordering 
tot hetaling van 1.403.724 frank verwerpt 
op grand : dat derde en vierde verweer
ders als heslagene eigenaars van het pu
hliek te koop gestelde onroerend goed 
geen toestemming hehhen gegeven hij de 
verkoop; dat inderdaad het om een ge
dwongen verkoop hij rechtsmacht hetrof; 
dat notaris Berhen gerechtelijk aange
steld was geworden om de verkoop te 
doen huiten de tussenkomst en de wil 
van de heslagenen ( derde en vierde ver
weerders); dat derde en vierde verweer
ders dan oak geen enkele verhintenis 
hehhen kunnen aangaan met de eisers 
aan wie het onroerend goed defintief toe
gewezen werd; dat derde en vierde ver
weerders dan oak hun rechten om ver
goeding van de hrandschade te hekomen, 
niet hehhen overgedragen aan de eisers, 

terwijl, eerste onderdeel, de heslagen 
schuldenaars diegene zijn die het onroe
rend goed verkopen en niet de schuldei
sers die er heslag op legden verrnits deze 
laatsten geen eigenaar zijn en dus even
min in eigen naam kunnen verkopen; de 
verkoop van het onroerend goed dan oak 
rechtstreeks verhintenissen doet ont
staan tussen de heslagen schuldenaar 
die verkoopt enerzijds en de koper an
derzijds, zodat het arrest ten onrechte 
heslist dat derde en vierde verweerders 
geen enkele verhintenis konden aangaan 
met de eisers en zodat hieruit eveneens 
ten onrechte werd afgeleid dat derde en 
vierde verweerders hun recht op vergoe-. 
ding door hrandschade niet aan de eisers 
konden overdragen (schending van de 
artikelen 1586 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1134, 1135 en 1582 van het Burger
lijk Wethoek); 

tweede onderdeel, de verplichting van 
de vekopers om het onroerend goed te 
leveren, zich uitstrekt tot al het toebeho
ren aan dit onroerend goed; de vergoe
ding om de brandschade aan het onroe
rend goed te herstellen, onafscheidhaar 
met dit onroerend goed te herstellen, on
afscheidhaar met dit onroerend goed ver
honden is en dat het recht op die schade
vergoeding inherent is aan het eigen
domsrecht over het onroerend goed zelf, 
vermits die vergoeding volgens artikel 17 
van de hrandpolis juist dient om het on
roerend goed te herstellen; het arrest 
dan oak ten onrechte heslist dat derde 
en vierde verweerders hun recht op ver
goeding niet hehben overgedragen aan 
de eisers, vermits deze vergoeding een 
toehehoren is van het onroerend goed 
dat uit de aard zelf van de overeenkomst 

aan de eisers samen met het onroerend 
goed waarmee het onafscheidelijk ver
honden is, werd overgedragen, vermits 
derde en vierde verweerders geen recht 
hehhen op schadevergoeding hestemd 
voor herstelling van een onroerend goed 
dat niet meer tot hun patrimonium, 
maar tot het patrimonium van de eisers 
hehoort (schending van artikel 1615 van 
het Burgerlijk Wethoek); 

derde onderdeel, in het lastenkohier 
van .22 juli 1980 uitdrukkelijk aan de ei
sers als kopers de verplichting werd op
gelegd de verzekeringscontracten hetref
fende het verkochte goed voort te zetten 
en er de premies van te hetalen vanaf de 
eerste vervaldag, vermits zij anders ver
plicht werden de wettelijk of contrac
tueel voorziene verhrekingsvergoeding te 
hetalen; artikel 9, § 3, van de polis van 
de hrandverzekering die door de eisers 
diende overgenomen, voorziet dat, indien 
een overdrachtsakte de verplichting 
oplegt de verzekering voort te zetten, de 
polis doorloopt, maar dat de waarhorg 
van de maatschappij geschorst is hij het 
verstrijken van een termijn van dertig 
dagen met ingang van de overdracht; de 
ramp volgens het arrest echter v66r de 
overdracht plaatsgreep zodat deze onder 
de waarhorg van de polis viel (zie l).et ar
rest blz. 5, leden 2, 3 en 4); deze polis 
krachtens haar artikel 9, § 3, doorliep in 
het voordeel van de eisers, vermits de ei
sers verplicht waren de hestaande verze
keringscontracten voort te zetten, zodat 
het recht op vergoeding voor hrandscha
de, samen met de hestaande polissen, 
aan de eisers werd overgedragen; het ar
rest, door het tegenovergestelde te he
slissen, zowel de bewijskracht van het 

. lastenkohier van 22 juli 1980 en de he
wijskracht van de hrandpolissen (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wethoek) als de hin
dende kracht van deze overeenkomsten 
miskent (schending van de artikelen 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat het arrest de 
vordering tot betaling van de brand
schade, die de eisers eveneens tegen 
de verweerders sub 3 en 4 hebben 
ingesteld, afwijst op grond « dat (de 
eisers) de rechtsgrond niet aandui
den waarop zij steunen om van (die 
verweerders) betaling te vorderen »; 

Overwegende dat het middel niet 
opkomt tegen die zelfstandige re-
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dengeving die op zich de beslissing 
schraagt; 

Overwegende dat de appelrechters 
de in het middel vermelde conside
ransen enkel aanhalen om de bijko
mende vordering van de eisers tot 
bindendverklaring van het arrest 
aan de verweerders sub 3 en 4 te 
verwerpen; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige steunt op rechtsgronden 
die de eisers voor de feitenrechter 
niet hebben aangevoerd; dat het 
middel in zoverre nieuw is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

2 mei 1981 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 537 

1' KAMER - 2 mei 1986 

1° CHEQUE SCHULD DIE IN EEN 

GELDSOM BESTAAT - BETALING PER CHE· 
QUE - GEVOLG. 

2° VERBINTENIS - SCHULD DIE IN EEN 
GELDSOM BESTAAT- TENIETGAAN VAN DE 
SCHULD - BETALING PER CHEQUE. 

3° BETALING - SCHULD DIE IN EEN 
GELDSOM BESTAAT - BETALING PER CHE· 
QUE. 

1", 2" en 3" Indien een schuldenaar zijn 
schuld per cheque wenst te betalen, 
gaat de schuld niet teniet door de en
kele overhandiging van die titel aan de 

schuldeiser, maar wanneer aan de 
schuldeiser het bedrag van zijn schuld
vordering ter beschikking wordt ge
steld (1). 

(MRS. TRUYERS EN VALGAEREN- CURATOREN 
IN HET FAILLISSEMENT MERTENS T. BIERHAN

DEL MARIEN P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4802) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 april 1983 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 444 van het Wet
hoek van Koophandel, 1235, 1243, 2003 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 28, 29, 31 
van de wet van 1 maart 1961 betreffende 
de invoering van de nationale wetgeving 
van de eenvormige wet op de cheque en 
de inwerkingtreding van deze wet, en 3 
van het koninklijk besluit nr. 56 van 10 
november 1967 tot bevordering van het 
gebruik van giraal geld, 

doordat het hof van beroep de oor
spronkelijke vordering van de eisers on
gegrond verklaart, na te hebben vastge
steld dat Frans Mertens op 16 mei 1980 
een bankcheque ten belope van 130.914 
frank heeft overhandigd aan verweerster 
ter betaling van levering van dranken, 
dat deze cheque op 22 mei 1980 in verre
kening werd aangeboden bij de bank en 
dat de rekening van Frans Mertens op 
27 mei 1980 gedebiteerd werd, dat Frans 
Mertens op 22 mei 1980 failliet werd ver
klaard en dat het faillissement terug
werkt tot 0 uur van dezelfde dag, op 
grond : « dat de cheque een contant be
taalmiddel is dat de handelaars trouwens 
verplicht zijn te aanvaarden luidens arti
kel 3 van het koninklijk besluit van 10 
november 1967 ter bevordering van het 
gebruik van giraal geld; dat de over-· 

(1) Zie Cass., 21 nov. 1975 (A.C., 1976, 370) 
en 23 sept. 1982, A.R. nr. 6654 (ibid., 1982-83, 
nr. 58); J.M. NELISSEN GRADE en Y. MERCHIERS, 
• Overzicht van rechtspraak. Wissel- en che
querecht (1960-1980) •, in T.P.R., 1981, nr. 84, 
biz. 1127-1128; P. COPPENS en F. 'T KINT « Exa
men de jurisprudence (1979 tot 1983), Les fail
lites et les concordats • in Rev. crit. jur. beige, 
1984, nr. 73, biz. 508 tot 510; N. SPRUYT, « De 
betaling van een cheque na faillissement van 
de trekker "• in R. W., 1984-85, kol. 877 tot 886. 
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dracht van het fonds geschiedt op het 
ogenblik van de overdracht van de che
que, dit is bij het in omloop brengen van 
de cheque, hetgeen ten deze neerkomt 
op de overhandiging van de cheque aan 
(verweerster) ter vereffening van de 
schuld; dat het aanbieden van de cheque 
bij de bank, in verrekening of tot verzil
vering, in feite niet samenvalt met de 
overdracht van het fonds tot dekking 
van de cheque daar deze op het ogenblik 
van afgifte van de cheque gebeurd is; dat 
er aldus betaling is gebeurd door over
dracht van het recht op het fonds op 16 
mei 1980, datum van de overhandiging 
van de cheque; dat aldus de betaling ge
beurd is v66r het faillissement uitgespro
ken op 22 mei 1980, zodat er geen aanlei
ding is tot nietigverklaring van de verzil
vering >>, 

terwijl, naar luid van artikel 444 van 
het Wetboek van Koophandel, te reke
nen van het vonnis van faillietverkla
ring, de gefailleerde van rechtswege het 
beheer over al zijn goederen verliest en 
alle betalingen, sedert dit vonnis door of 
aan de gefailleerde gedaan, rechtens nie
tig zijn; de verbintenis van de koper niet 
tenietgaat door de overhandiging van 
een cheque en zulks enkel kan geschie
den door de verkoper het bedrag van 
zijn schuldvordering ter beschikking te 
stellen (schending van de artikelen 1235 
en 1243 van het Burgerlijk Wetboek); de 
overhandiging van een cheque bijgevolg 
op zichzelf geen betaling kan uitmaken, 
te meer daar, luidens artikel 3, eerste 
lid, van het koninklijk besluit nr. 56 van 
10 november 1967, de schuldeiser, ook al 
mag bij de betalingen van ten minste 
10.000 frank die uitgevoerd worden door 
middel van een cheque niet weigeren, 
zulk een cheque slechts ontvangt « onder 
voorbehoud van goede afloop, overeen
komstig het gemeen recht », hetgeen in
houdt dat de verbintenis van de schulde
naar slechts tenietgaat, zoals ook blijkt 
uit het tweede lid, door de uitvoering van 
het betaalmiddel, namelijk door de over
handiging van het verschuldigde bedrag 
in geld of door creditering van de reke
ning van de schuldeiser (schending van 
de artikelen 1, 28, 29 en 31 van de wet 
van 1 maart 1961 en 3 van het koninklijk 
besluit nr. 56 van 10 november 1967); in
dien zulks niet is geschied v66r de da
tum van het vonnis van faillietverkla
ring, deze van rechtswege een einde 
maakt aan de door de trekker van de 
cheque aan de betrokkene gegeven op
dracht tot betaling van de in de cheque 
bepaalde som en derhalve voormelde be-

taling niet rechtsgeldig na dit tijdstip 
kan gebeuren (schending van de arti
kelen 444 van het wetboek van Koophan
del en 2003 van het Burgerlijk Wetboek); 
zodat het hof van beroep, na te hebben 
vastgesteld dat ten deze de bewuste che
que door Frans Mertens op 16 mei 1980 
aan verweerster werd overhandigd, dat 
hij op 22 mei 1980 in verrekening werd 
aangeboden bij de bank, dat Frans Mer
tens diezelfde dag faillet werd verklaard 
en dat zijn rekening eerst op 27 mei 1980 
gedebiteerd werd, niet zonder schending 
van de in het middel vermelde wetsbepa
lingen, heeft kunnen beslissen dat er be
taling is gebeurd bij de overhandiging 
van de cheque aan verweerster, op 16 
mei 1980, v66r het op 22 mei 1980 uitge
sproken faillissement, en er geen aanlei
ding is tot nietigverklaring van deze ver
zilvering: 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat Mertens, die op 22 mei 
1980 failliet werd verklaard, jegens 
verweerster een geldschuld had we
gens levering van dranken en dat 
hij op 16 mei 1980 aan verweerster 
een cheque, die hij op zijn bank 
trok, voor een bedrag van 130.914 
frank overhandigde; dat het arrest, 
dat vaststelt dat de cheque op 22 
mei 1980 ter verrekening werd aan
geboden bij de bank en dat de reke
ning van Mertens werd gedebiteerd 
op 27 mei 1980, om de redenen die 
in het middel worden aangehaald, 
oordeelt dat de schuld regelmatig 
door middel van de cheque betaald 
werd op 16 mei 1980; 

Overwegende dat een schuldenaar 
zijn verbintenis tot voldoening van 
een geldschuld niet nakomt door de 
enkele overhandiging van een che
que, ten belope van het verschldigde 
bedrag, aan de schuldeiser; dat zijn 
schuld pas tenietgaat wanneer aan 
de schuldeiser het bedrag van zijn 
schuldvordering ter beschikking 
wordt gesteld; 

Dat daaraan geen afbreuk wordt 
gedaan door de bepalingen van het 
koninklijk besluit nr. 56 van 10 no
vember 1967 tot bevordering van het 
gebruik van giraal geld; dat de che-

. que in dat besluit slechts een beta
lingstitel blijft, ook in de betrekkin
gen tussen kooplieden; dat die titel 
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door de schuldeiser slechts ontvan
gen wordt onder voorbehoud van 
goede afloop, overeenkomstig het 
gemene recht, en de schuldeiser zijn 
levering kan uitstellen totdat de be
taaltitel is uitgevoerd; 

Dat, in strijd met wat in het ar
rest wordt gezegd, de afgifte van 
een cheque geen overdracht van het 
fonds of van het recht op het fonds 
meebrengt; dat de afgifte van een 
cheque niet kan worden geconstru
eerd, in de gegeven omstandighe
den, als een inbetalinggeving die 
zou bestaan in de overdracht van 
het recht op het fonds en in de 
plaats zou komen van de oorspron
kelijke verbintenis tot voldoening 
van een geldschuld; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het arrest zijn be
slissing dat Mertens zijn verbintenis 
tot voldoening van een geldschuld is 
nagekomen op de dag dat hij een 
cheque voor het bedrag van zijn 
schuld overhandigde aan verweer
ster, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
daarin het hoger beroep van ver
weerster ontvankelijk wordt ver
klaard; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

2 mei 1986 - 1• kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Biitzler. 

Nr. 538 

3• KAMER - 5 mei 1986 

DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN -
HERKEURINGSRAAD - RAAD BEVOEGD OM 
EEN ADMINISTRATIEF ONDERZOEK IN TE 
STELLEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

De herkeuringsraad oordeelt op onaan
tastbare wijze of een administratief 
onderzoek moet worden ingesteld, 
overeenkomstig artikel 43, § 3, Dienst
plichtwet. 

(H ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. M 408 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 februari 1986 
door de Herkeuringsraad van de 
provincie Brabant gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 48 van de gecoor
dineerde dienstplichtwetten, 

doordat de bestreden beslissing, welke 
krachtens qie wetsbepaling binnen acht 
dagen aan eiser ter kennis had moeten 
worden gebracht, pas op 10 maart 1986 
ter kennis is gebracht; dat die onwette
lijke termijn voor eiser nadelig kon zijn 
omdat hij zo spoedig mogelijk na ont
vangst van de beslissing van de raad be
paalde administratieve stappen wilde 
ondernemen : 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 44 van de ge
coordineerde dienstplichtwetten, 

doordat de geneesheren van de her
keuringsraad eiser niet hebben gekeurd 
en dat hij geen onderhoud heeft kunnen 
hebben om de stukken over te leggen die 
hij dienstig achtte; dat de geneesheren 
hem in een zaal vlak naast de raad een 
enkele vraag hebben gesteld en het 
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onderhoud onmiddellijk hebben beein
digd zonder hem te keuren : 

Overwegende dat in de bestreden 
beslissing vermeld staat « Gelet op 
de keuring met gesloten deuren 
door de twee geneesheren van de 
raad »; 

Dat eiser onder meer aanvoert dat 
hij niet door de geneesheren is ge
keurd, in tegenstelling met de au
thentieke vaststelling in de beslis
sing van de herkeuringsraad die hij 
niet van valsheid heeft beticht; 

Overwegende dat het middel ook 
nog aanvoert dat eiser geen onder
houd heeft kunnen hebben om stuk
ken over te leggen; 

Dat in dit opzicht het onderzoek 
van het middel het Hof ertoe zou 
verplichten feiten te onderzoeken 
waartoe het niet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 43, § 3, van de ge
coi:irdineerde wetten, 

doordat de herkeuringsraad geen ad
ministratief onderzoek heeft gelast, hoe
wei een stuk met als titel "verslag van 
ongeschiktheid " betreffende een andere 
dienstplichtige in zijn dossier was gesto
ken en dat de herkeuringsraad zulks 
had' moeten opmerken, omdat de in het 
hospitaal opgestelde geneeskundige be
slissing hem geschikt verklaart voor de 
dienst en dat het recruterings- en se
lectiecentrum hem naar de herkeurings
raad heeft verwezen : 

Overwegende dat het geneeskun
dig dossier van eiser bestaat uit een 
geneeskundige ondervraging, een 
geneeskundig verslag van het hospi
taal, een formulier met als titel "Al
gemeen overzicht " en een rontgen
foto, op welke stukken de naam van 
eiser voorkomt; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
Hof niet bevoegd is om na te gaan 
of er, buiten die stukken, in het dos
sier van de belanghebbende, bij zijn 
verschijning, een stuk betreffende 
een andere dienstplichtige voor
kwam en dat, anderzijds, de herkeu
ringsraad onaantastbaar oordeelt of 

er een administratief onderzoek 
moet worden ingesteld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 42 en 45 van 
de gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, 

doordat, niettegenstaande de voor
schriften van artikel 45 en in weerwil 
van de bij voormeld artikel 42 voorge
schreven eed, de geneesheren van de 
raad zich over de gezondheidstoestand 
van eiser hebben uitgesproken zonder in 
het bezit te zijn van een ri:intgenfoto : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het derde middel blijkt dat in het 
aan de herkeuringsraad voorgelegde 
dossier een rontgenfoto voorkomt, 
waarover ten name van eiser een 
protocol is opgemaakt, alsmede het 
geneeskundig verslag van een long
specialist volgens hetwelk hij ge
schikt is voor de dienst; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

5 mei 1986 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal. 

Nr. 539 

3" KAMER - 5 mei 1986 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- VOL

STREKTE BEVOEGDHEID - SOCIALE ZAKEN 
- ARBE!DSONGEVAL- DOOR DE OPENBARE 
OVERHEID TEWERKGESTELDE WERKLOZE -
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGERECHTEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT, AL WAS HET 
GEGROND, NIET TOT CASSATIE KAN LEIDEN. 
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1° De arbeidsgerechten zijn bevoegd om 
kennis te nemen van geschillen tussen 
een door de openbare overheid tewerk
gestelde werkloze die door een ar
beidsongeval is getroffen en de Rijks· 
dienst voor Arbeidsvoorziening. (Art. 
169 Werkloosheidsbesluit en art. 580, 2o 
en 3°, Ger.W.) 

2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat, al was het ge
grond, niet tot cassatie kan leiden (1). 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. BEL KATHIR) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 7582) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 april 1985 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 165, met name het 
derde lid, en 169 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
waarvan laatstgenoemd artikel is gewij
zigd bij artikel 4 van het koninklijk be
sluit van 5 januari 1967 en bij artikel 9 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1967, en van artikel 579, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, zoals het is gewij
zigd bij artikel 12 van de wet van 24 juni 
1969, 

doordat het arrest, om te beslissen dat 
de arbeidsgerechten bevoegd zijn om 
kennis te nemen van de geschillen in 
verband met de toepassing van artikel 
169 van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963, oordeelt dat « de grenslijn 
waarboven de arbeidsgerechten niet 
meer bevoegd zijn, aldus moet worden 
gezocht in de juridische grondslag van 
het vergoedingsstelsel », dat « niet onder 
die bevoegdheid vallen de rechtsvorde
ringen die de rechthebbenden op ar
beidsongevallenvergoedingen ontlenen 
aan een verzekeringsovereenkomst, bui
ten elke wettelijke regeling », dat « wan
neer artikel 169 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 bepaalt dat 
de tewerkgestelde werklozen ten laste 
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning (R.V.A.) dezelfde voordelen genieten 

(1) Cass., 12 okt. 1984, A.R. nr 4284 
(A. C., 1984-85, nr 121 ). 

als die welke krachtens de wetgeving op 
de arbeidsongevallen aan de werkne
mers worden toegekend, ( ... ) het ten las
te van de R.V.A. een wettelijk vergoe
dingsstelsel invoert ten voordele van de 
werklozen die door een arbeidsongeval 
zijn getroffen », en dat « het zonder be
lang is dat de tekst van artikel 169 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, in plaats van te vermelden dat de 
wetgeving op de arbeidsongevallen van 
toepassing is op de werklozen in 
beroepsopleiding, zoals artikel 99 van 
hetzelfde koninklijk besluit doet, bepaalt 
dat de tewerkgestelde werklozen ten las
te van de R.V.A. dezelfde voordelen ge
nieten als die welke aan de werknemers 
worden toegekend bij toepassing van de 
wetgeving op de arbeidsongevallen, daar 
uit de tekst duidelijk blijkt dat de opstel
lers ervan de bedoeling hebben gehad 
het recht van de getroffenen van een ar
beidsongeval op alle door die wetgeving 
verstrekte voordelen, met inbegrip van 
die welke door het Fonds voor Arbeids
ongevallen worden verleend ( ... ), wette
lijk vast te leggen en aldus de mogelijk
heid uit te sluiten om de omvang van de 
verleende voordelen door een prive-ver
zekeringsovereenkomst te doen vaststel
len », 

terwijl, zoals eiser bij conclusie voor 
de feitenrechters had opgeworpen, de 
door verweerder ingestelde rechtsvorde
ring gegrond was op artikel 169 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, waarin wordt bepaald dat de te
werkgestelde werklozen ten laste van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de
zelfde voordelen genieten als die welke 
aan de werknemers worden toegekend 
bij toepassing van de wetgeving op de 
arbeidsongevallen en de ongevallen op 
de weg naar en van het werk; de oor
zaak en rechtvaardiging van die bepaling 
te vinden is in het feit dat de tewerkge
stelde werklozen geen aanspraak kun
nen maken op de wet van 10 april 1971; 
artikel 7 van die wet immers voor de toe
passing ervan het bestaan van een ar
beidsovereenkomst vereist, zodat de te
werkgestelde werklozen het voordeel er
van niet kunnen genieten, daar artikel 
165 van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 bepaalt dat zij « niet wor
den aangeworven krachtens een arbeids
overeenkomst en ingeschreven blijven 
op de lijst van de werkzoekenden ,. 
de arbeidsrechtbank een buitengewon~ 
rechtbank is en haar bevoegdheid dus 
uitsluitend beperkt is tot de zaken die 
uitdrukkelijk door het Gerechtelijk Wet-
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boek zijn vastgesteld; artikel 579 van het 
Gerechtelijk Wetboek aan de arbeidsge
rechten niet de bevoegdheid toekent om 
kennis te nemen van het geschil, daar 
het uitsluitend betrekking heeft op de 
vorderingen die zijn gegrond op de wet 
van 10 april 1971 en op bepaalde bijzon
dere wetgevingen welke hun die 
bevoegdheid uitdrukkelijk toekennen; 
artikel 169 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 helemaal niet bepaalt 
dat de wet van 10 april 1971 of de wetge
ving betreffende de arbeidsongevallen 
van toepassing is op de tewerkgestelde 
werkloze, en die wetgeving slechts een 
loutere verwijzing is; het arbeidshof der
halve niet, zonder de draagwijdte van de 
in het middel aangewezen artikelen te 
miskennen, wettig kon beslissen dat de 
arbeidsgerechten bevoegd waren om 
kennis te nemen van de geschillen be
treffende de toepassing van artikel 169 
van bet koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat het zonder belang is : 

Overwegende dat het middel het 
arbeidshof verwijt dat het zich be
voegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de rechtsvordering die 
verweerder, op de basis van artikel 
169 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
tegen eiser heeft ingesteld tot ver
goeding van een arbeidsongeval; 

Overwegende dat luidens die be
paling de in artikel 161 van hetzelf
de besluit bedoelde tewerkgestelde· 
werklozen ten laste van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening de
zelfde voordelen genieten als die 
welke aan de werknemers worden 
toegekend bij toepassing van de 
wetgeving op de arbeidsongevallen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 580, 2° en 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de arbeidsgerechten be
voegd zijn om kennis te nemen van 
geschillen betreffende de rechten en 
verplichtingen van de personen die 
het voordeel genieten van de wetge
ving inzake werkloosheid; 

Overwegende dat de betwisting 
tussen eiser en verweerder betrek-

king heeft op een recht dat verweer-
, der aan artikel 169 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 en 
dus aan de wetgeving betreffende 
de werkloosheid ontleent; 

Dat, ook al is het middel gegrond, 
de arbeidsgerechten derhalve niette
min bevoegd zijn om kennis te ne
men van dit geschil; 

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

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

5 mei 1986 - a· kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Biitzler en Draps. 

Nr. 540 

2• KAMER - 6 mei 1986 

WERKLOOSHEID - TOEPASSELIJKHEID 
VAN DE IN ART. 261, 5°, WERKLOOSHEIDSBE
SLUIT BEPAALDE STRAFRECHTELIJKE 
SANCTIE - BEDRIEGLIJK OOGMERK VEREIST. 

De bepaling van art. 261, 5', Werkloos
heidsbesluit stelt het bedrieglijk oog
merk als vereiste voor de toepasselijk
heid van de bij dat artikel vastgestelde 
straiten (1). 

(DE BAETS) 

ARREST 

(A.R. nr. 187) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1985 door 

(1) Cass., 5 juni 1984, A.R. nr 8422 
(A.C., 1983-84, nr 569); 21 jan. 1986, A.R. 
nr 9733 (A.C., 1985-86, nr 324). 
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het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 261, 5°, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, 

doordat het arrest zonder meer stelt : 
« In sociaal strafrecht is geen bijzonder 
opzet vereist. Inbreuken op de sociale 
wetgeving zijn zogenaamde "regelmati
ge " misdrijven. Het feit zelf wettelijke 
bepalingen overtreden te hebben, onge
acht het oogmerk van de dader, recht
vaardigt een beteugeling •; merkwaardig 
is dat het hof ter ondersteuning van die 
mening verwijst naar een studie waarin 
precies het tegendeel wordt aangetoond 
(Van der Vorst P. « Les infractions a la 
legislation sociale sont-elles des " delits 
contraventionnels ou reglementaires "? 
Pour une morale sociale de notre 
temps », J.T.T., 1972, 169-171): « ••• nous 
concluons que la bonne foi du contreve
nant peut jouer. un role dans la matiere 
des infractions sociales, le meme role 
que celui qu'elle joue dans les infractions 
dites "intentionnelles " »; in het sociaal 
strafrecht er trouwens wel degelijk mis
drijven bestaan die bijzonder opzet ver
eisen (Bosly, H.D., « Tien jaar sociaal 
strafrecht 1971-1981. Studie van wetge-' 
ving en rechtspraak », in Sociaal straf
recht, Dekeersmaeker J.F. en Van Steen
berghe J. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 
111, nr. 46); het misdrijf bedoeld in arti
kel 261, 5°, van het Werkloosheidsbesluit 
onmiskenbaar een dergelijk misdrijf is : 
het bestraft de werknemer « die bedrieg
lijk en op onrechtmatige wijze zijn con
trolekaart laat afstempelen » en « de in 
artikel 195, derde lid, bedoelde werkne
mer die geacht wordt bedrieglijk en op 
onrechtmatige wijze zijn controlekaart te 
hebben laten afstempelen »; artikel 195, 
derde lid, van het Werkloosheidsbesluit 
het enkel heeft over het geacht worden 
« zijn controlekaart ten onrechte te heb
ben laten afstempelen "• zodat het geen 
vermoeden van bedrieglijk opzet in het 
leven roept; het misdrijf dat eiser wordt 
ten laste gelegd, dan ook vereist dat be
drieglijk opzet voorhanden is, des te 
meer aangezien strafwetten strikt moe
ten worden gei:nterpreteerd, zodat het 
verschil in formulering tussen artikel 
261, 5°, van het Werkloosheidsbesluit en 
artikel 195, derde lid, van hetzelfde be
sluit de beklaagde dient ten goede te ko
men; het arrest de wettelijke vereiste 
van bedrieglijk opzet miskent en overi
gens de motiveringsverplichting van arti-

kel 97 van de Grondwet schendt door de 
argumentatie die eiser in die zin ontwik
kelde in de conclusie die hij voor het 
Hof van Beroep te Gent neerlegde, niet 
te beantwoorden : 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 261, 5°, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werk
loosheid het bedrieglijk oogmerk als 
vereiste stelt voor de toepasselijk
heid van de in dat artikel vastgestel
de straffen; 

Overwegende dat het arrest eisers 
verweer, dater bij hem van bedrieg
lijk oogmerk geen sprake was, met 
de aangevochten redengeving beant
woordt en eiser wegens overtreding 
van genoemd artikel veroordeelt 
zonder hierbij vast te stellen dat hij 
bedrieglijk handelde; 

Dat het arrest zodoende voormel
. de wettelijke bepaling schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste en het tweede middel die niet 
kunnen leiden tot cassatie zonder 
verwijzing, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwij st de zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

6 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. D'Hoore, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. W. van 
Eeckhoutte, Gent. 

Nr. 541 

2• KAMER - 6 mei 1986 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE 
MENT - OVERTREDING DOOR NIET GEIDEN 



1190 HOF VAN CASSATIE Nr. 541 

TIFICEERDE BESTUURDER - HOUDER VAN 
DE NUMMERPLAAT VAN HET VOERTUIG -
TOEREKENING VAN DE OVERTRED!NG. 

Wanneer een overtreding van het Weg
verkeersreglement werd vastgesteld 
ten laste van de bestuurder van een 
voertuig en die bestuurder bij de vast
stelling niet kon worden gei'dentifi
ceerd, wordt wettig vermoed dat die 
overtreding is toe te rekenen aan de 
houder van de bij de vaststelling geno
teerde nummerplaat van het betrok
ken voertuig, tenzij die houder kan 
aantonen dat hij die overtreding niet 
heeft begaan (1). 

(GHESQU!ERE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 208) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 december 1985 op 
verwijzing in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
leper; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 22 oktober 1985 (2); 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 6.2 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd 
door de wet van 13 mei 1955, en uit de 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel dat een ieder het recht heeft zich 
te verdedigen, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt tot een geldboete van 125 frank 
wegens overdreven snelheid, en deze be
slissing laat steunen op volgende door
slaggevende grand: « Waar Ghesquiere 
het bewijs niet heeft geleverd dat hij 
zijn voertuig "Honda Civic" niet kon be
sturen op het ogenblik der vaststellin
gen, 't is te zeggen 26 november 1983 te 
Kortrijk om 12.36 uur, dient de tenlaste
legging bewezen beschouwd in zijnen 
hoofde », 

terwijl eiser aile noodzakelijke elemen
ten had aangebracht om het openbaar 
ministerie toe te laten de werkelijke da
der op te sporen, door de vermoedelijke 

(1) Cass., 5 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr 221). 
(2) Niet gepubliceerd 

identiteit ervan op te geven, en door het 
voorleggen van een attest dat zoniet de 
materiele onmogelijkheid, dan tach de 
volstrekte onwaarschijnlijkheid aantoon
de dat hij op het ogenblik der feiten de 
bestuurder (niet) kon zijn van het voer
tuig waarmee de overtreding werd be
gaan; het bestreden vonnis derhalve al
dus de feiten als bewezen aanziet, door 
aan eiser de verplichting op te leggen 
het positief bewijs te leveren dat hij de 
dader niet kon zijn, hetgeen strijdig is 
met het algemeen rechtsbeginsel dat een 
ieder die wegens een strafbaar feit wordt 
vervolgd voor onschuldig wordt gehou
den totdat zijn schuld wordt bewezen, en 
neerkomt op een ongeoorloofde omke
ring van de bewijslast waarbij het open
baar ministerie als vervolgende partij 
niet eens meer gehouden zou zijn na te 
gaan of de door de vervolgende partij 
aangewezen personen de werkelijke da
ders zijn: 

Overwegende dat, wanneer een 
overtreding van het Wegverkeersre
glement wordt vastgesteld zonder 
dat de bestuurder van het voertuig 
gei:dentificeerd is, de houder van de 
nummerplaat van dat voertuig, 
waarvan het nummer werd opgete
kend, krachtens de wet vermoed 
wordt de overtreder te zijn, tenzij 
hij gegevens aanbrengt die kunnen 
aantonen dat hij die overtreding 
niet heeft begaan; dat hij verplicht 
is, indien het misdrijf door een der
de werd begaan, de dader ervan te 
doen kennen, tenzij hij daartoe door 
overmacht verhinderd is of tenzij 
hij bevolijst dat een vergissing werd 
begaan bij de vermelding van het 
plaatnummer; 

Overwegende dat, blijkens de 
vaststellingen van het bestreden 
vonnis, eiser niet betwistte dat het 
gei:dentificeerde voertuig met num
merplaat DLJ880 hem op de dag 
van de overtreding, namelijk 26 no
vember 1983, toebehoorde, maar 
aanvoerde dat hij de overtreding 
niet had kunnen plegen, nu hij op 
het ogenblik dat de overtreding te 
Bissegem werd vastgesteld, te Oost
ende was, wat volgens hem moest 
blijken uit een attest dat hij overleg
de; dat hij voorts deed gelden dat 
het voertuig dikwijls door twee 
vrouwen van zijn omgeving, wier 
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namen hij opgaf, werd bestuurd en 
dat, blijkens de fotografische opna
me door de rijkswacht, het voertuig 
op het ogenblik van de overtreding 
door een vrouw was bestuurd; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis op grond van een feitelijke 
appreciatie oordeelt dat uit het over
gelegde attest niet blijkt dat eiser te 
Oostende was op het ogenblik dat 
de overtreding te Bissegem werd 
vastgesteld; dat het releveert dat ei
ser zich beperkt tot het opgeven van 
twee namen, maar dat hij niet zegt 
dat een van de betrokken personen 
de overtreding pleegde; dat het be
streden vonnis ten slotte oordeelt 
dat uit de fotografische opname niet 
met zekerheid uit te maken is of de 
bestuurder van het voertuig een 
vrouw was; 

Dat het bestreden vonnis, door op 

Nr. 542 

2' KAMER - 6 mei 1986 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN· 
HOUDING - BEVEL TOT VERSCHIJNING EN 
BEVEL TOT MEDEBRENGING - BEGRIP. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - BEVEL TOT MEDEBRENGING -
ART. 7, DERDE LID, GW. - GEMOTIVEERD BE
VEL VAN DE RECHTER- BEGRIP. 

3° GRONDWET - ART. 7, DERDE LID -
MET REDENEN OMKLEED BEVEL VAN DE 
RECHTER - BEGRIP. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - BEVEL TOT MEDEBRENGING -
ART. 7, DERDE LID, GW. - GEMOTIVEERD BE
VEL VAN DE RECHTER- BEGRIP. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - BEVEL TOT MEDEBRENGING -
ART. 91 SV. - DOEL. 

die gronden te beslissen dat eiser 6° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN-

het wettelijke Vermoeden niet weer- HOUDING - BEVEL TOT MEDEBRENGING -
legt, de bewijsregels in strafzaken BEGRIP. 
niet schendt; dat het de beslissing 
naar recht verantwoordt; 7° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN-

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. 

6 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h D'Hoore, ad
vocaat-generaal Advocaat mr 
Chr Declerck, Kortrijk 

HOUDING - BEVEL TOT MEDEBRENGING -
TITEL VOOR DE VRIJHEIDSBENEMING 
DUUR VAN DE GELDIGHEID. 

8° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN
HOUDING - BEVEL TOT MEDEBRENGING -
ART. 93 SV. - TERMIJN VAN VIERENTWINTIG 
UUR DOOR DAT ARTIKEL BEPAALD - BE
GRIP. 

1• Art. 91 Sv. laat aan de onderzoeks
rechter weliswaar de mogelijkheid 
slechts een bevel tot verschijning te 
verlenen tegen een verdachte die een 
woonplaats heeft en wanneer het feit 
waarvan die verdacht is, aileen straf
baar is met een correctionele straf, 
maar belet de onderzoeksrechter niet 
een bevel tot medebrenging uit te 
vaardigen, wanneer hij zulks noodza
kelijk acht (1). 

(1) tot (7) Zie Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
659) en de andersluidende cone!. van proc.
gen. Charles, toen eerste advocaat·generaal, 28 
jan. 1982 (ibid., 1981-82, 683) en de anderslm 
dende cone!. proc -gen. Krings, toen ad"ocaat· 
generaal, en 20 jum 1984, A R nr 3618 
(1b1d., 1983-84, nr 601). 
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2o en 3° Een met redenen omkleed bevel 
tot medebrenging, door de onderzoeks
rechter uitgevaardigd en aan de ver
dachte betekend binnen vierentwintig 
uur na zijn vrijheidsbeneming, is << een 
met redenen omkleed bevel van de 
rechter », als bedoeld in art. 7, derde 
lid, Gw. (2). 

4° Een bevel tot medebrenging, dat in de 
regel geen enkele redengeving hoeft te 
bevatten, is als een « met redenen om
kleed bevel van de rechter » te be
schouwen wanneer het het misdrijf 
aangeeft op grand waarvan het is 
uitgevaardigd (3). 

5° Het bevel tot medebrenging van een 
verdachte, als omschreven in art. 91 
Sv., bedoelt de voorgeleiding voor de 
onderzoeksrechter - desnoods onder 
dwang - van een persoon die deze 
magistraat meent te moeten ondervra
gen in verband met tegen hem be
staande schuldaanwijzingen en tegen 
wie hij daarna eventueel een bevel tot 
aanhouding zal verlenen (4). 

6° De omstandigheid dat een verdachte 
reeds zijn vrijheid werd ontnomen ten 
einde hem onder de hand van de justi
tie te stellen met toepassing van art. 8 
Sv., vormt geen beletsel voor de verle
ning en uitvoering van een bevel tot 
medebrenging (5). 

7° Een bevel tot medebrenging heeft vrij
heidsbeneming tot gevolg en maakt 
meteen de titel ervan uit,· die vrijheids
beneming is uiteraard, op straffe van 
overtreding van onder meer de artt. 
147, 155, 156 en 157 Sw., beperkt tot de 
tijd die strikt noodzakelijk is voor de 
voorgeleiding ter beschikking van de 
onderzoeksrechter (6). 

8° Wanneer door de onderzoeksrechter, 
met toepassing van art. 91 Sv., een be
vel tot medebrenging is uitgevaardigd, 
gaat de door artikel 93 van hetzelfde 
wetboek bepaalde termijn van vieren
twintig uur voor de ondervraging van 
de verdachte pas in vanaf de tenuit
voerlegging van dat bevel, dit wil zeg
gen vanaf het ogenblik dat de verdacll
te ter beschikking is gesteld van de 
onderzoeksrechter; het arrest, dat vast
stelt dat het bevel tot aanhouding door 
de onderzoeksrechter werd uitgevaar
digd met betekening binnen vieren
twintig uur nadat eiser te zijner be-

(2) tot (6) Zie nota 1 

schikking was gesteld, beslist wettig 
dat het aanhoudingsbevel binnen de 
door de wet gestelde termijn werd ver
leend (7). 

(DE LANGE) 

ARREST 

(A.R. nr. 385) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1986 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over de vier middelen samen, 
het eerste, afgeleid uit de schending 

van artikel 91 van het Wetboek van 
Strafvordering en luidende als volgt : 
Vooreerst dient te worden vastgesteld 
dat (eiser) voor de hem ten laste gelegde 
feiten van zijn vrijheid werd beroofd om 
10.15 uur te Gent; hij daar een woon
plaats heeft en de feiten waarvan hij 
wordt verdacht slechts strafbaar zijn met 
correctionele straffen; uit de lektuur van 
artikel 91 van het Wetboek van Strafvor
dering duidelijk blijkt dat men een on
derscheid maakt tussen de feiten waar
voor slechts correctionele straffen ge
steld werden en anderzijds degene die 
strafbaar zijn met criminele straffen; in 
dit eerste geval de onderzoeksrechter 
slechts een bevel tot medebrenging uit
vaardigt indien de verdachte niet ver
schijnt, hetzij vrijwillig, hetzij na een be
vel tot verschijning; in deze echter vanaf 
10.15 uur op 20 februari 1986 (eiser) van 
zijn vrijheid is beroofd. Dat dit betekent 
dat hij op dat ogenblik niet meer vrij is 
te gaan en te staan waar hij wil, dit wil 
eveneens zeggen dat hij niet kan weige
ren mee te gaan naar de onderzoeks
rechter; anders interpreteren van het be
grip « van zijn vrijheid beroofd >> zou 
inhouden dat men weliswaar niet· meer 
vrij is, maar toch kan weigeren mee te 
gaan, wat volstrekt zinloos is; het arrest 
dan ook ten onrechte stelt dat het bevel 
tot medebrenging noodzakelijk was om, 
zo nodig met dwang, de verdachte vanuit 
Gent voor de onderzoeksrechter te Brug
ge te geleiden ten einde er verhoord te 
worden; immers uit niets blijkt, en het 
hof (van beroep) noch het openbaar mi
nisterie in zijn schriftelijke vordering 
duiden het aan, uit wat deze noodzake-

(7) Zie nota 1 
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lijkheid bestaat wanneer iemand reeds 
van zijn vrijheid is beroofd; degenen die 
hem van zijn vrijheid hadden beroofd en 
in staat waren hem desnoods tegen zijn 
wil mee te voeren naar zijn woning voor 
een huiszoeking, daarna ter ondervra
ging naar de politiediensten, evengoed in 
staat waren om hem binnen zeer korte 
termijn (gezien de relatieve afstand 
Gent-Brugge) voor de onderzoeksrechter 
te brengen; (eiser) vanaf 10.15 uur op 20 
februari 1986 over geen enkel middel be
schikte om te weigeren mede te gaan 
naar Brugge. Mocht hij wel over deze 
mogelijkheid hebben beschikt, dan zou 
hij niet van zijn vrijheid zijn beroofd, 
want in staat te beslissen niet mede te 
gaan of gewoon weg te gaan; eiser door 
de vrijheidsberoving dan ook in de om
standigheden verkeerde om binnen zeer 
korte termijn ter beschikking van de on
derzoeksrechter te worden gesteld, zon
der enig bijkomend bevel tot medebren
ging; dit slechts kon worden afgeleverd 
wanneer hij zou geweigerd hebben te 
verschijnen of een dusdanig bevel tot 
verschijnen zou hebben genegeerd; er 
dan ook schending is van artikel 91 van 
het Wetboek van Strafvordering om twee 
redenen: 1) er een bevel tot medebren
ging werd afgeleverd in een zaak waar 
slechts correctionele straffen zijn gesteld 
en waar (eiser) een woonplaats heeft in 
het land, terwijl hij niet weigerde mede 
te gaan of het bevel tot verschijning had 
genegeerd; 2) er een bevel tot medebren
ging werd afgeleverd nadat hij, van zijn 
vrijheid beroofd zijnde, op geen enkele 
wijze weigerde mede te gaan naar Brug
ge, zodat het afgeleverde bevel zonder 
voorwerp was. Dat immers in de orde 
der belangrijkheid vrijheidsberoving 
zwaarder is dan een bevel tot medebren
ging, omdat dit laatste soms vrijheidsbe
roving tot gevolg kan hebben, maar niet 
noodzakelijkerwijze; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet en lui
dende als volgt : Het arrest in antwoord 
op de conclusie, door eiser neergelegd 
voor de eerste rechter en voor het hof 
(van beroep), poneert dat het bevel tot 
medebrenging noodzakelijk was zonder 
te motiveren waarom het noodzakelijk 
was; het immers niet voldoende is te ver
wijzen naar de zuiver materii:He over
brenging van Gent naar Brugge, aange
zien dit ook kon onder het stelsel van de 
vrijheidsberoving; 

het derde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 7 van de Grondwet en 
91 van het Wetboek van Strafvordering 

en luidende als volgt : Het arrest stelt 
dat het bevel tot medebrenging voldoen
de met redenen is omkleed omdat het de 
identiteit van de verdachte, de tenlastleg
ging en het doel vermeldt; het evident is 
dat een bevel tot medebrenging slechts 
een motief kan hebben, namelijk het ver
melden van een telastelegging en het 
doel, namelijk de medebrenging; dit ech
ter een omzeiling is van artikel 7 van de 
Grondwet, omdat het gemotiveerd bevel 
aldaar omschreven moeilijk in overeen
stemming te brengen is met de strikte 
motiveringen die een aanhouding verei
sen; hetgeen het hof (van beroep) op
noemt en beschouwt als motiveringen in 
feite zuivere technische onderdelen zijn 
van een bevel tot medebrenging. Men 
kan evident niemand meebrengen wan
neer men niet weet wie het is en uiter
aard moet men zeggen dat hij moet wor
den meegebracht; vermelding van de 
tenlastelegging op zichzelf is nog geen 
reden of motief om hem een bevel tot 
medebrenging te doen betekenen; men 
zou hem inderdaad ook gewoon kunnen 
vragen om mee te gaan, wat blijkbaar 
niet gebeurt, trouwens niet noodzakelijk 
is, gezien men hem toch enkele uren 
voordien reeds van zijn vrijheid heeft be
roofd; men artikel 7 van de Grondwet lo
gischerwijze slechts kan interpreteren 
door te eisen van de rechter dat hij moti
veert waarom iemand moet worden be
volen mede te komen, dit wil zeggen wel
ke bijzondere omstandigheden, voor ie
mand met een woonplaats in Belgii~ en 
slechts strafbaar met correctionele stra£
fen, er aanwezig zijn om te vrezen dat 
hij niet vrijwillig zal meekomen of ande
re omstandigheden eigen aan zijn per
soon of de zaak; dit uit de telex van de 
onderzoeksrechter te Brugge op genen
dele blijkt; er dan ook geen motivering 
is, in elk geval onvoldoende, en dus 
schending van de artikelen 7 van de 
Grondwet en 91 van het Strafwetboek 
(lees: Wetboek van Strafvordering); 

het vierde, afgeleid uit de schending 
van artikel 7 van de Grondwet (met be
trekking tot het aanhoudingsmandaat 
zelf) en luidende als volgt : Uit hetgeen 
hierboven volgt blijkt dat het afgeleverde 
aanhoudingsmandaat niet gebeurde bin
nen de 24 uur zoals voorzien door artikel 
7 van de Grondwet, dit wil zeggen na de 
vrijheidsberoving of na het ogenblik 
waarop hij, (eiser), in feite ter beschik
king was van de onderzoeksrechter; dit 
volgt niet aileen uit het feit dat het bevel 
tot medebrenging zelf onwettig is, we
gens overbodigheid, niet gemotiveerd 
zijn en alle andere gebreken mogelijks 
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ambtshalve op te werpen, maar uit het 
feit dat er tussen de eigenlijke vrijheids
beroving en het uur van ondervraging 
door de onderzoeksrechter geen enkel 
beletsel was, zeker geen overmacht, om 
binnen het uur (eiser) voor zijn rechter 
te brengen; het aanhoudingsmandaat 
dan ook nietig is : 

Overwegende dat artikel 91 van 
het Wetboek van Strafvordering, zo 
het aan de onderzoeksrechter de 
mogelijkheid laat slechts een bevel 
tot verschijning uit te schrijven te
gen een verdachte die een woon
plaats heeft en wanneer het feit 
waarvan hij verdacht is, aileen 
strafbaar is met een correctionele 
straf, de onderzoeksrechter niet be
let een bevel tot medebrenging uit 
te vaardigen wanneer hij zulks 
noodzakelijk acht; 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat : eiser op 20 februari 
1986 te Gent zijn vrijheid werd ont
nomen te 10.15 uur, een door de on
derzoeksrechter te Brugge uitge
vaardigd bevel tot medebrenging 
aan eiser werd betekend op zelfde 
dag te 17.55 uur, eiser op zelfde dag 
werd overgebracht naar Brugge en 
aldaar ter beschikking van de on
derzoeksrechter werd gesteld te 
19.15 uur en, na ondervraging door 
de onderzoeksrechter te Brugge, on
der aanhoudingsmandaat werd ge
steld op 21 februari 1986 om 12.40 
uur; 

Overwegende dat een met rede
nen omkleed bevel tot medebren
ging door de onderzoeksrechter uit
gevaardigd en aan de verdachte 
betekend binnen de vierentwintig 
uur van zijn vrijheidsbeneming 
« een met redenen omkleed bevel 
van de rechter » is, als bedoeld in 
artikel 7, derde lid, van de Grond
wet; 

Overwegende dat een bevel tot 
medebrenging, dat in de regel geen 
enkele redengeving moet bevatten, 
als een « met redenen omkleed be
vel van de rechter » te beschouwen 
is wanneer het het misdrijf aangeeft 
op grond waarvan het is uitgevaar
digd; 

Overwegende dat ten deze het be
vel tot medebrenging uitdrukkelijk 
vermeldt dat eiser ter beschikking 
diende te worden overgebracht van 
de onderzoeksrechter te Brugge in 
verband met hem ten laste gelegde 
feiten van « bezit en handel in can
nabis »; dat het arrest, dat over
weegt dat « dit bevel onder meer de 
identiteit van (eiser), de tenlasteleg
ging, het doel namelijk het voor de 
onderzoeksrechter brengen van (ei
ser), alsook de datum en het uur 
van de vrijheidsbeneming ver
meldt », wettig beslist dat het bevel 
« aldus voldoende met redenen om
kleed is »; 

Overwegende dat het bevel tot 
medebrenging van een verdachte, 
als omschreven in artikel 91 van het 
Wetboek van Strafvordering, tot 
doel heeft de voorgeleiding voor de 
onderzoeksrechter - desnoods on
der dwang - van een persoon die 
hij meent te moeten ondervragen in 
verband met schuldaanwijzingen die 
tegen hem bestaan en tegen wie hij 
daarna eventueel bevel tot aanhou
ding zal verlenen; dat het arrest de 
noodzakelijkheid daarvan vaststelt; 

Dat de omstandigheid dat een ver
dachte reeds zijn vrijheid werd ant
nomen ten einde hem onder de 
hand van de justitie te stellen met 
toepassing van artikel 8 van het 
Wetboek van Strafvordering, geen 
beletsel vormt voor de aflevering en 
uitvoering van een bevel tot mede
brenging en aan de voormelde nood
zakelijkheid geen afbreuk doet; 

Overwegende dat de middelen, in 
zoverre ze aan het arrest schending 
verwijten van artikel 97 van de 
Grondwet op grond dat het arrest, 
in antwoord op de conclusie van ei
ser, louter poneert dat het bevel tot 
medebrenging noodzakelijk was 
zonder te motiveren waarom het be
vel tot medebrenging noodzakelijk 
was, naar recht faalt, nu artikel 97 
van de Grondwet niet van toepas
sing is op de beslissingen van de 
onderzoeksgerechten die uitspraak 
doen inzake voorlopige hechtenis; 
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Overwegende dat een bevel tot 
medebrenging vrijheidsbeneming tot 
gevolg heeft en meteen de titel er
van uitmaakt; dat die vrijheidsbene
ming uiteraard op straffe van over
treding van onder meer de arti
kelen 147, 155, 156 en 157 van het 
Strafwetboek, beperkt is tot de tijd 
die strikt noodzakelijk is voor de 
voorgeleiding ter beschikking van 
de onderzoeksrechter; 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat de onderzoeksrechter te 
Brugge op 20 februari 1986 een met 
redenen omkleed bevel tot mede
brenging heeft uitgevaardigd tegen 
eiser, aan wie sedert 10.15 uur van 
dezelfde dag zijn vrijheid was ant
nomen en die te Gent werd opge
houden; dat dit bevel aan eiser bete
kend werd op 20 februari 1986 te 
17.55 uur - dit is binnen de vieren
twintig uur van de vrijheidsbene
ming - en dat hij vervolgens over
gebracht werd naar Brugge en al
daar ter beschikking werd gesteld 
van de onderzoeksrechter om 19.15 
uur; dat niet blijkt dat het bevel tot 
medebrenging niet binnen de voor 
de voorgeleiding strikt noodzake
lijke tijd werd uitgevoerd; 

Overwegende dat, wanneer door 
de onderzoeksrechter met toepas
sing van artikel 91 van het Wetboek 
van Strafvordering een bevel tot me
debrenging is uitgevaardigd, de door 
artikel 93 van hetzelfde wetboek be
paalde termijn van vierentwintig 
uur voor de ondervraging van de 
verdachte pas ingaat vanaf de ten
uitvoerlegging van dit bevel, dit wil 
zeggen vanaf het ogenblik dat de 
verdachte ter beschikking is gesteld 
van de onderzoeksrechter; dat het 
arrest uit de vaststelling dat het be
vel tot aanhouding door de onder
zoeksrechter werd uitgevaardigd 
met betekening binnen de vieren
twintig uren nadat eiser te zijner 
beschikking was gesteld, wettig be
slist dat het aanhoudingsmandaat 
binnen de door de wet gestelde ter
mijn werd afgeleverd; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

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

6 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. F. Van 
Hende, Gent. 

Nr. 543 

2' KAMER - 6 mei 1986 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -HAND· 
HAVING- ARREST VAN DE KAMER VAN IN· 
BESCHULDIGINGSTELLING DAT DE BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER VERNIETIGT EN 
BIJ EEN NIEUWE BESLISSING DE VOORLOPI
GE HECHTENIS HANDHAAFI' ZOALS DE VER
NIETIGDE BESCHIKKING HAD GEDAAN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
EENSTEMMIGHEID -ARREST VAN DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT DE BE
SCHIKKING VAN DE RAADKAMER VERNIE
TIGT EN BIJ EEN NIEUWE BESLISSING DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAAFI' ZOALS 
DE VERNIETIGDE BESCHIKKING HAD GE
DAAN. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- ART. 5 WET VOORLOPIGE HECHTE
NIS - REDENGEVING. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING- ART. 5, EERSTE EN TWEEDE LID, 
WET VOORLOPIGE HECHTENIS - VEREISTEN. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING- ART. 20, EERSTE EN TWEEDE LID, 
WET VOORLOPIGE HECHTENIS - TERMIJN 
VAN 24 UIJR- BEGRTP. 
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1° en 2o Het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling, dat de beschik
king van de raadkamer vernietigt en 
bij een nieuwe beslissing de voorlopige 
hechtenis handhaaft zoals de vernietig
de beschikking had gedaan, verzwaart 
niet de toestand van de verdachte; · 
mitsdien hoeft het niet met eenparige 
stemmen van de leden van de kamer 
van inbeschuldigingsteJiing te worden 
uitgesproken. 

3° Krachtens art. 5 Wet Voorlopige Hech
tenis, gew. bij art. 3 van de wet van 13 
maart 1973, moeten de onderzoeksge
rechten die de voorlopige hechtenis 
handhaven, in hun beslissing nauw
keurig de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden aanduiden waardoor 
in het belang van de openbare veilii
heid, de handhaving van de voorlopige 
hechtenis vereist is, onder vermeldim~ 
van de gegevens eigen aan de zaak ;;[ 
de persoonlijkhe.id van de verdachte; 
die bepaling belet evenwel niet - mits 
er geen onduidelijkheid in de motive
ring uit voortvloeit - dat de onder
zoeksgerechten die de voorlopige hech
tenis handhaven hun beslissing laten 
steunen op de redengeving vermeld in 
het bevel tot aanhouding, in de be- , 
schikking of het arrest waarbij het be
vel tot aanhouding bevestigd wordt of 
in een vroegere beschikking of arrest 
waarbij de handhaving van de voorlo
pige hechtenis werd bevolen, indien zij 
oordelen dat de daarin vermelde rede
nen, op het tijdstip waarop zij uit
spraak doen, nag steeds bestaan (1); de 
beslissing dat die redenen nag steeds 
aanwezig zijn, is in feite onaantast
baar. 

(1) Wanneer een onderzoeksgerecht beslist 
dat de voorlopige hechtenis wordt gehand
haafd, is de werkwijze, die erin bestaat de mo
tivering van een andere beslissing over te ne
men, op zichzelf niet Iaakbaar; anders is het 
als de motivering daardoor duister of onnauw-· 
keurig wordt. 

De motivering van de beslissing onderstelt 
dat zowel de rechtzoekenden als de rechtscol
leges die over de rechtsmiddelen tegen die be
slissingen uitspraak moeten doen, gemakkelijk 
de redenen kunnen kennen waardoor het be
schikkende gedeelte van die beslissingen 
wordt verantwoord. 

Bovendien mag de motivering, vooral als het 
gaat om een beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis, niet bestaan in stereotie
pe zinnen met verwijzing naar de redengeving 
van verschillende vroegere beslissingen waar
uit niet kan worden opgemaakt of het onder- f 

zoeksgerecht voldoende aandacht heeft be
steed aan de evolutie van de elementen 
waarvan de handhaving der hechtenis afhangt .. 

4° Krachtens art. 5, eerste en tweede lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis wordt de 
verdachte in vrijheid gesteld indien de 
raadkamer binnen een maand na de 
laatste handhaving de voorlopige hech
tenis niet opnieuw heeft gehandhaafd; 
door die wetsbepaling wordt enkel ver
eist dat binnen de termijn van een 
maand na de laatste handhaving de 
voorlopige hechtenis opnieuw door de 
raadkamer wordt gehandhaafd, doch 
niet dat de beschikking van handha
ving binnen diezelfde termijn aan de 
verdachte wordt betekend. 

5° De termijn van 24 uren, bepaald bij 
art. 20, eerste en tweede lid, Wet Voor
Jopige Hecl1tenis, heeft enkel betrek
king op de betekening van de beschik
king van de raadkamer en op het 
hager beroep tegen die beschikking; 
krachtens art. 20, tweede lid, dient de 
betekening van de beschikking te ge
schieden binnen 24 uren na de dag 
waarop de beschikldng is gewezen en 
krachtens art. 20, eerste lid, moet het 
hager beroep door de verdachte wor
den ingesteld binnen 24 uren na de 
dag waarop de beschikking hem werd 
betekend (2). 

(DE CUBBER) 

ARREST 

(A.R. nr. 445) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 februari 1986 gewe
zen door het Hof van Beroep te te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest de 
voorlopige hechtenis van eiser hand
haaft; 

Over het middel, luidende als volgt : 
1. De artikelen 21lbis, 215 van het Wet
hoek van Strafvordering en 97 van de 
Grondwet werden niet nageleefd. Wan
neer het hof van beroep de zaak aan 
zich trekt en opnieuw beslist, zoals in 
onderhavig geval, dient het arrest vast te 
stellen dat de beslissing met eenparige 
stemmen werd genomen. Dit geldt ook 
inzake voorlopige hechtenis. Ten deze 
werd die verplichting niet nageleefd; 

(2) Zie Cass., 18 juli 1984, A.R. nr. 3756 
(A.C., 1983-84, nr. 628). 
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2. Het arrest is niet met redenen om
kleed, zoals bepaald bij artikel 97 van de 
Grondwet en bij artikel 2 van de wet van 
13 maart 1973, en volgens de arresten 
van het Hof van Cassatie van 19 juni 
1973 en 5 maart 1974, waarin het Hof be
slist dat vage en algemene motiveringen 
inzake voorlopige hechtenis indruisen te
gen de geest van de wet; het volstaat im
mers niet te verwijzen naar een voor
gaande beschikking of arrest gezien de 
voorlopige hechtenis een evolutief karak
ter heeft, zodat de omstandigheden die 
v66r zoveel maanden aanwezig waren 
alsdan misschien niet meer bestonden 
en zeker niet deze aangehaald in een 
eerder arrest, te meer daar eiser niet 
meer werd ondervraagd sedert zijn aan
houding in oktober 1985 (zie Revue de 
droit penal et de criminologie, 1984, blz. 
940, nr. 17, blz. 936, § 2, blz. 944, nr. 19, 
overwegingen gedaan door procureur-ge
neraal bij het Hof van Cassatie Krings); 
3. De betekening van de beschikking ge
schiedde op 24 februari 1986 (lees: 24 ja
nuari 1986) te 11.15 uur en de beschik
king werd verleend op 23 februari 1986 
(lees : 23 januari 1986) te 9.30 uur, laatste 
dag bepaald bij artikel 5 van de wet op 
de voorlopige hechtenis; de voorgaande 
beschikking was immers verleend op 24 
december 1985, zodat meer dan een 
maand verlopen was en derhalve geen 
geldige wettelijke procedure meer aan
wezig was om de hechtenis van eiser te 
handhaven en hij reeds sedertdien in 
vrijheid had dienen te worden gesteld; er 
alsdan ten laste van eiser geen aanhou
dingsbevel meer bestaat : 

Overwegende dat de grieven, in 
zoverre daarin schending wordt aan
gevoerd van artikel 97 van de 
Grondwet, naar recht falen, nu dit 
artikel niet van toepassing is op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak 
doen ter zake van voorlopige hechte
nis; 

W at de eerste grief betreft : 
Overwegende dat het arrest, dat 

de beschikking van de raadkamer 
vernietigt en bij een nieuwe beslis
sing de voorlopige hechtenis hand
haaft zoals de vernietigde beschik
king had gedaan, de toestand van 
de verdachte niet verzwaart en mits
dien niet met eenparige stemmen 
van de leden van de kamer van in
beschuldigingstelling diende te wor
den uitgesproken; 

Wat de tweede grief betreft: 
Overwegende dat krachtens arti

kel 5 van de wet op de voorlopige 
hechtenis, gewijzigd bij artikel 3 
van de wet van 13 maart 1973, de 
onderzoeksgerechten die de voorlo
pige hechtenis handhaven, in hun 
beslissing nauwkeurig de ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden 
moeten aanduiden waardoor, in het 
belang van de openbare veiligheid, 
de handhaving van de voorlopige 
hechtenis vereist is, onder vermel
ding van de gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte; 

Overwegende dat die bepaling 
evenwel - mits er geen onduidelijk
heid in de motivering uit voortvloeit 
- niet belet dat de onderzoeksge
rechten die de voorlopige hechtenis 
handhaven, hun beslissing laten 
steunen op de redengeving vermeld 

'in het bevel tot aanhouding, in de 
beschikking of het arrest waarbij 
het bevel tot aanhouding bevestigd 
wordt of in een vroegere beschik
king of arrest waarbij de handha
ving van de voorlopige hechtenis 
werd bevolen, indien zij oordelen 
dat de daarin vermelde redenen, op 
het tijdstip waarop zij uitspraak 
doen, nog steeds bestaan; dat de be
slissing dat die redenen nog steeds 
voorhanden zijn in feite onaantast
baar is; 

Overwegende dat het arrest, dat 
de voorlopige hechtenis van eiser 
handhaaft op grond van de redenen 
vermeld in het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van 7 ja
nuari 1986, waarvan de appelrech
ters zeggen dat ze « nog steeds gel
dig blijven », aldus de beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Wat de derde grief betreft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 5, eerste en tweede lid, van de 
wet op de voorlopige hechtenis, de 
verdachte in vrijheid wordt gesteld 
indien de raadkamer binnen de 
maand sedert de laatste handhaving 
de voorlopige hechtenis niet op
nieuw heeft gehandhaafd; 
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Overwegende dat door die wetsbe
paling enkel wordt vereist dat bin
nen de termijn van een maand se
dert de laatste handhaving de voor
lopige hechtenis opnieuw door de 
raadkamer wordt gehandhaafd, doch 
niet dat de beschikking van handha
ving binnen diezelfde termijn aan 
de verdachte zou zijn betekend; 

Overwegende dat de termijn van 
24 uur, bepaald bij artikel 20, eerste 
en tweede lid, van de wet op de 
voorlopige hechtenis, enkel betrek
king heeft op de betekening van de 
beschikking van de raadkamer en 
op het hoger beroep tegen die be
schikking; dat krachtens artikel 20, 
tweede lid, de betekening van de be
schikking dient te geschieden bin
nen de 24 uur na de dag waarop de 
beschikking is gewezen en krach
tens artikel 20, eerste lid, het hoger 
beroep door de verdachte moet wor
den ingesteld binnen de 24 uur na 
de dag waarop de beschikking hem 
werd betekend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

6 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. D'Haenens - Ge·· 
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. F. De. 
Croo-Desguin, Oudenaarde. 

Nr. 544 

2• KAMER - 7 mei 1986 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - TELASTLEGGING NIET AAN-

HANGIG GEMAAKT BIJ DE EERSTE RECHTER 
- VEROORDELING DOOR DE APPELRECH
TERS - ONWETTIGE VEROORDELING. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de appelrechters waarin de
zen een beklaagde veroordelen wegens 
een telastlegging die in de verwijzende 

, beschikking niet was vermeld en die, 
bij ontstentenis van een regelmatige 
bijkomende dagvaarding of van vrij
willige verschijning, bij de eerste rech
ter niet aanhangig was gemaakt (1). 

(DEPREZ T. FRAN<;:OIS, • LE MANS • N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4712) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 oktober 1985 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Namen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 145, 147 en 182 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis bij een 
wijzigende beslissing eiser veroordeelt 
wegens het onopzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen, overtreding van 
artikel 16.3, tweede lid, van het Wegver
keersreglement en wegens het sturen in 
staat van alcoholintoxicatie, 

terwijl ingevolge de beschikking van 
de raadkamer en de daarop volgende 
vrijwillige verschijning van beklaagde 
slechts een feit, dat enkel was omschre
ven als " onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen ", aanhangig was 
gemaakt bij de correctionele rechtbank; 
daaruit volgt dat het bestreden vonnis ei
ser veroordeelt wegens misdrijven die 
niet bij de rechtbank aanhangig waren 
gemaakt: 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een regelmatige betekening van 
de dagvaarding aan eiser, enkel de 
op 8 november 1984 door de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Namen gewezen beschik
king tot contraventionalisering 
waarbij eiser wegens overtreding 

(1) Zie Cass., 12 nov. 1980, A.R. nr. 1089 
(A.C., 1980-81, nr. 158); 9 sept. 1981, A.R. 
nr. 1916 (ibid., 1981-82, nr. 15) en 24 nov. 1982, 
A.R. nr. 2455 (ibid., 1982-83, nr. 189). 
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van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek (telastlegging 1) naar 
de bevoegde politierechtbank was 
verwezen, de zaak rechtsgeldig voor 
de politierechtbank had gebracht; 

Dat, hoewel de raadsman van ei
ser op de terechtzitting van 19 fe
bruari 1985 van de politierechtbank 
blijkens de vermelding van het pro
ces-verbaal van die terechtzitting 
« aanvaard heeft vrijwillig te ver
schijnen voor de beklaagde », die 
vrijwillige verschijning, bij ontsten
tenis van de dagvaarding om te ver
schijnen en van een uitdrukkelijke 
vermelding in het proces-verbaal 
van die terechtzitting dat eiser erin 
toestemde om ook over andere te
lastleggingen verweer te voeren (te
lastlegging 2 : inbreuken op artikel 
16.3, tweede lid, van het Wegver
keersreglement; telastlegging 3 : in- · 
breuk op artikel 34 van de Wegver
keerswet), enkel sloeg op het enige 
misdrijf dat voor de politierecht
bank was gebracht; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, nu het vonnis eiser niet
temin veroordeelt wegens de telast
leggingen 1, 2 en 3, ofschoon de laat-, 
ste twee telastleggingen die niet 
vermeld waren in de beschikking 
van verwijzing, niet bij de eerste 
rechter aanhangig waren gemaakt, 
de in het middel aangehaalde wette
lijke bepalingen schendt en haar be
slissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J.P. Gof
finon, Namen. 

Nr. 545 

2• KAMER - 7 mei 1986 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - NIET GOEDGEKEURDE 
DOORHALING EN TOEVOEG!NG - DOORHA
LING EN TOEVOEGING ALS NIET BESTAANDE 
BESCHOUWD. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - MATERIELE SCHA
DE TEN GEVOLGE VAN EEN BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RAMING VAN 
DE SCHADE. 

1 o Een WIJZigmg, aangebracht door een 
doorhaling en een toevoeging in een 
proces-vel'baal van een terechtzitting 
van een strafgerecht, wordt als niet be
staande beschouwd indien die doorha
Jing en toevoeging niet regelmatig zijn 
goedgekeurd (1). (Art. 78 Sv.) 

2o De artt. 1382 en 1383 B. W. worden 
door de rechter geschonden als hij bij 
de vaststeJling van het kapitaal tot ver
goeding, volgens het gemene recht, 
van de materiele schade wegens blij
vende ongeschiktheid van de getroffe
ne, uitgaat van de bezoldiging welke 
die getroffene ontving over een bepaal
de periode en vervolgens de kapitalisa
tiecoefficient toepast die overeenstemt 
met de Jeeftijd van de getroffene op de 
dag van de consolidatie, die vroeger 
plaatshad (2). 

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- 1---------------
rectionele Rechtbank te Dinant, zit
ting houdende in hoger beroep. 

7 mei 1986 - z• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 

(1) Zie Cass., 31 jan. 1984, A.R. nr. 8205 
(A.C., 1983-84, nr. 294) en 26 juni 1985, A.R. 
nr. 3322 (ibid., 1984-85, nr. 648). 

(2) Zie Cass., 19 okt. 1982, A.R. nr. 7303 
(A.C., 1982-83, nr. 121) met de in voetnoot 2 ge
citeerde arresten. 
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(• BRITISH CONTINENTAL OFFICE» N.V. 
T. MAERSCHALCKE,ADAM) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4787) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, respectievelijk op 8 
maart 1985 en 25 oktober 1985 in ho
ger beroep gewezen door de C?rrec
tionele Rechtbank te CharlerOI; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerder Robert 
Maerschalcke : 

Overwegende dat de bestreden 
vonnissen tegen eiseres geen enkele 
veroordeling uitspreken ten voordele 
van verweerder; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de verweerster Jac
queline Adam : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het vonnis van 25 ok
tober 1985: 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 779, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 78 van 
het Wetboek van Strafvordering en 97 
van de Grondwet, 

doordat de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi bestaande uit de rechter de la 
Motte Ba~affe, die het ambt van voorzit
ter waarnam, en uit de rechters Dujar
din en Stein, na de zaak te hebben be
handeld op 16 november 1984, op 8 
maart 1985 een vonnis heeft gewezen 
waarbij de heropening van de debatten 
werd bevolen en waarbij verweerster 
werd aangezocht haar belastingaangifte 
en de daarbij horende bijlagen over te 
leggen betreffende haar inkomsten van 
1982 met bet oog op de raming van de 
mat~ritHe beroepsschade die voortvloeit 
uit de gedeeltelijke blijvende arbeidson
geschiktheid waardoor het slachtoffer ge
troffen blijft; dat op de terechtzitting van 
27 september 1985, waarop de debatten 
zijn heropend, de correctionele recht
bank bestaande uit de rechter Piret, die 
het ambt van voorzitter waarnam, en de 
rechters Dujardin en Dusaucy, volgens 
de vermeldingen in bet proces-verbaal 

van bovengenoemde terechtzitting vast
stelt dat « met het goedvinden van de 
partijen de debatten voor het huidige 
recbtscollege worden voortgezet op basis 
van het vorige vonnis »; dat het vonnis 
op 25 oktober 1985 is uitgesproken door 
de voornoemde magistraten, 

terwijl, wanneer na een vonnis waar
bij de beropening van de debatten wordt 
bevolen over een welbepaald onderwerp, 
het recbtscollege niet is samengesteld uit 
dezelfde rechters als die welke de vorige 
terechtzittingen hebben bijgewoond, het 
vonnis door bet rechtscollege niet regel
matig in die nieuwe samenstelling kan 
worden gewezen tenzij de debatten voor 
dat rechtscollege volledig zijn hervat; het 
akkoord van de partijen om de debatten 
« voor het buidige rechtscollege voort te 
zetten op basis van bet vorige vonnis • 
hier niet ter zake doet, daar de regels 
betreffende de samenstelling van het 
recbtscollege dat kennis moet nemen 
van het geschil, van essentieel belang 
zijn voor de rechtsbedeling en derhalve 
van openbare orde zijn; het bestreden 
vonnis van 25 oktober 1985 derhalve, nu 
bet niet is gewezen door de rechters die 
aile terechtzittingen van de rechtbank 
hebben bijgewoond, nietig is (schending 
van artikel 779, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek), 

en terwijl, subsidiair, gesteld al dat de 
partijen wettig hun instemming konden 
betuigen met de voortzetting van de de
batten voor het rechtscollege, zoals het 
was samengesteld op de terechtzitting 
van 27 september 1985, het bestaan van 
zodanig akkoord ten deze dan nog niet 
kan worden afgeleid uit de in het proces
verbaal van bovengenoemde terechtzit
ting opgetekende vermeldingen, nu dat 
proces-verbaal een hoven de regels ge
schreven tekst bevat die niet is goedge
keurd en dus als niet bestaande moet 
worden bescbouwd, zodat ingevolge de 
nietigheid van die boven de regels ge
schreven tekst het proces-verbaal onze
kerheid laat bestaan over de juiste 
draagwijdte van het akkoord dat door de 
partijen zou zijn gegeven (schending van 
alle in bet middel aangehaalde wetsbepa
lingen): 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt : dat de correctionele 
rechtbank, bestaande uit de rechters 
de la Motte Baraffe, die het ambt 
van voorzitter waarnam, Dujardin 
en Stein, in de zaak op 8 maart 1985 
een vonnis heeft gewezen waarbij 
de heropening van de debatten werd 
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bevolen; dat op de terechtzitting van 
27 september 1985, waarop de debat
ten zijn heropend, de rechtbank was 
samengesteld uit de rechters Piret, 
die het ambt van voorzitter waar
nam, Dujardin en Dusaucy en dat 
het bestreden vonnis van 25 oktober 
1985 is gewezen door de rechters Pi
ret, Dujardin en Dusaucy; 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 27 
september 1985 waarop de debatten 
zijn heropend, vermeldt dat « met 
het goedvinden van de partijen de 
debatten voor het huidige rechtscol
lege zijn hervat op basis van het vo
rige vonnis »; 

Overwegende dat het woord << her
vat » is geschrapt en vervangen 
door het woord << voortgezet », maar 
dat die doorhaling en het daarboven 
geschreven woord niet zijn goedge
keurd en derhalve als niet bestaan
de moeten worden beschouwd; 

Overwegende dat, nu het proces
verbaal van de terechtzitting van 27 
september 1985, dat niet van vals
heid is beticht, op authentieke wijze 
vaststelt dat de debatten zijn hervat 
voor de correctionele rechtbank, be
staande uit de rechters Piret, Dujar
din en Dusaucy, en nu het bestre
den vonnis is gewezen door de uit 
diezelfde rechters bestaande recht
bank, het middel, in zoverre het is 
afgeleid uit de schending van artikel 
779, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat bijgevolg de 
door eiseres subsidiair aangevoerde 
grief van dubbelzinnigheid niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang; 

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

doordat het bestreden vonnis, dat is 
uitgesproken op 25 oktober 1985, ver
klaart dat bij de raming van de mate
riele schade voortvloeiend uit de gedeel
telijke blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 10 pet. waardoor verweerster getrof
fen blijft, het netto-inkomen dat de ge
troffene verdiend heeft in 1982 en dat 
blijkt uit de door de Administratie der 
Belastingen opgemaakte nota, in aan-

merking dient te worden genomen, en 
bij de raming van het kapitaal tot ver
goeding van de litigieuze schade de kapi
talisatiecoefficit§nt vaststelt met inaan
merkingneming van de leeftijd van de 
getroffene op de dag van de consolidatie, 
zijnde 13 mei 1980, 

terwijl de rechters bij de raming van 
het bedrag van de door het slachtoffer 
van een ongeval geleden materiele scha
de, die bestaat in een gedeeltelijke blij
vende arbeidsongeschiktheid, de dag van 
de uitspraak in aanmerking dienen te 
nemen; het bestreden vonnis derhalve, 
nu het de laatstgekende inkomsten van 
verweerster, dat zijn ten deze haar in
komsten van 1982, in aanmerking diende 
te nemen, bij de kapitalisatieberekening 
de waarschijnlijke overlevingsduur van 
verweerster niet mocht vaststellen op 
grond van de leeftijd die ze had bereikt 
op een vorig tijdstip, namelijk 13 mei 
1980, datum van de consolidatie; het be
streden vonnis van 25 oktober 1985 aldus 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt en derhalve niet 
naar recht verantwoord is, in zoverre het 
de materiEHe schade ten gevolge van de 
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschikt
heid van verweerster vaststelt op het be
drag van 475.145 frank (schending van 
aile in het middel aangehaalde bepalin
gen): 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis van 25 oktober 1985 het kapi
taal dat rhoet dienen als gemeen
rechtelijke vergoeding van de mate
rii:\le << beroepsschade » die voor de 
getroffene voortvloeit uit haar ge
deeltelijke arbeidsongeschiktheid 
waarvan de consolidatie is ingetre
den op 13 mei 1980, raamt op basis 
van de door de getroffene in het 
jaar 1982 verdiende bezoldiging; dat 
de rechters nochtans bij die bereke
ning een kapitalisatiecoefficient toe
passen die overeenkomt met de leef
tijd van de getroffene op 13 mei 
1980, dag van de consolidatie; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het vonnis van 8 
maart 1985: 

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, van het algemeen beginsel van 
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het recht van verdediging en van artikel 
97 van de Grondwet, 

doordat, ofschoon vaststaat dat de 
rechter de la Motte Baraffe in zijn hoe
danigheid van onderzoeksrechter verslag 
heeft uitgebracht voor de raadkamer die 
op 30 maart 1979 de verwijzing van be
klaagde, wijlen Delatte, naar de Politie
rechtbank te Charleroi bevolen heeft, de 
derde burgerlijke kamer van de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi, die, zit
ting houdende in hoger beroep in correc
tionele zaken, de zaak heeft behandeld 
en het eerste van de bestreden vonnis
sen van 8 maart 1985 heeft gewezen, was 
samengesteld uit de rechter de la Motte 
Baraffe, die het ambt van voorzitter 
waarnam, en de rechters Dujardin en 
Stein, 

terwijl een ieder bij het vaststellen 
van zijn burgerlijke rechten en verplich
tingen recht heeft op behandeling van 
zijn zaak door een onpartijdige rechter
lijke instantie; de omstandigheid, ten de
ze, dat de rechter, ofschoon hij in de 
hoedanigheid van onderzoeksrechter ver
slag had uitgebracht voor de raadkamer 
die verwijzing van beklaagde naar de 
Politierechtbank te Charleroi had gelast, 
als voorzitter optrad van de correctionele 
rechtbank, die over dezelfde zaak uit
spraak heeft gedaan, bij eiseres gewet
tigde twijfel kon doen ontstaan omtrent 
de geschiktheid van de aldus samenge
stelde rechtbank om de zaak op een on
partijdige wijze te behandelen; het von
nis van 8 maart 1985 dus nietig is en 
bijgevolg ook het vonnis dat, na de ver
dere behandeling, op 25 oktober 1985 is 
gewezen: 

Overwegende dat, zoals uit het 
antwoord op het tweede middel 
blijkt, de debatten die hadden 
plaatsgehad voor de correctionele 
rechtbank, die onder meer bestond 
uit de rechter de la Motte Baraffe, 
na het vonnis van 8 maart 1985 
waarbij de heropening van de debat
ten is bevolen, zijn hervat voor die 
rechtbank, samengesteld uit de 
rechters Piret, Dujardin en Dusau
cy; dat de aldus samengestelde 
rechtbank uitspraak heeft gedaan 
op 25 oktober 1985; 

Dat bijgevolg het middel, dat en
kel gericht is tegen het vonnis van 8 
maart 1985, niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis van 25 oktober 1985, 
in zoverre het uitspraak doet over 
de materii~le « beroepsschade » die 
voor de verweerster Adam voortvloeit 
uit haar gedeeltelijke blijvende 
arbeidsongeschiktheid, 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 ver
nietigde vonnis; veroordeelt eiseres 
in drie vierde en verweerster Adam 
in een vierde van de kosten, daarin 
niet begrepen de kosten van de be
tekening van de voorziening aan het 
openbaar ministerie, die ten laste 
blijven van eis'eres; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Doornik, zit
ting houdende in hoger beroep. 

7 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 546 

2' KAMER - 7 mei 1986 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VONNIS 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VRIJGE
SPROKEN EN DE RECHTSVORDERING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ WORDT AFGEWEZEN -
ENKEL HOGER BEROEP VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK - WIJZIGING 
EN TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING 
DOOR DE APPELRECHTER - EENSTEMMIG
HEID VEREIST. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN-

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE - VER
NIETIGING VAN DE EINDBESLISSING OP DE 
TEGEN BEKLAAGDE INGESTELDE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - illTBREIDING 
VAN DE VERNIETIGING TOT DE EINDBESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING VAN BEKI.AAGDE- VOORWAARDEN. 
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1o Wanneer de appelrechter, op het en
kele ontvankelijk hager beroep van de 
burgerlijke partij tegen een vonnis 
waarbij haar rechtsvordering wordt af
gewezen, aan die partij schadevergoe
ding toekent, moet hij vaststellen dat 
het arrest met eenparige stemmen is 
gewezen, in zoverre het de beklaagde 
schuldig verklaart aan het misdrijf dat 
aan de burgerlijke rechtsvordering ten 
grondslag ligt (1). 

2o De vernietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de eindbeslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering brengt de vernietiging 
mede van de eindbeslissing op de door 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering, ofschoon laatstgenoemde be
slissing waartegen hij zich regelmatig 
in cassatie heeft voorzien, niet door 
dezelfde onwettigheid is aangetast 
wanneer uit de bestreden beslissing 
blijkt dat de feitenrechter tussen beide 
beslissingen een zodanig verband 
heeft gelegd dat de tweede beslissing 
noodzakelijkerwijze afhangt van de 
eerste (2). 

(DELECOUR, DE SCHELDE N.V. T. MICHEL, LIVET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4870) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 november 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat de voorzienin
gen enkel gericht zijn tegen de bur
gerlijke beschikkingen van het be
streden vonnis; 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de door de verweerder 
Livet tegen hem ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen- · 
ding van artikel 21lbis van het Wetboek 
van Strafvordering, 

(1) Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 8191 
(A.C., 1983-84, nr. 113) en 21 maart 1984, A.R. 
nr. 3440 (ibid., 1983-84, nr. 417) en 7 mei 1986, 
A.R. nr 4887, infl'a, nr 547. 

(2) Cass., 30 april 1985, A.R. nr 9055 
(A.C., 1984-85, nr 521). 

doordat het bestreden vonnis de beslis
sing waarbij de eerste rechter zich niet 
bevoegd had verklaard om uitspraak te 
doen over de door de verweerder Livet 
tegen de eiser Delecour ingestelde civiel
rechtelijke vordering, wijzigt en eiser 
veroordeelt tot het betalen van schade
vergoeding aan verweerder, 

terwijl krachtens artikel 211bis van 
het W etboek van Strafvordering de cor
rectionele rechtbank die beslissing niet 
dan na de eenparigheid van stemmen 
van haar leden te hebben vastgesteld, 
mocht nemen, hetgeen ze niet gedaan 
heeft: 

Overwegende dat de politierecht
bank de eiser Delecour had vrijge
sproken van de hem ten laste geleg
de feiten en zich niet bevoegd had 
verklaard om uitspraak te doen over 
de civielrechtelijke vordering van de 
verweerder Livet; 

Dat de correctionele rechtbank, op 
de hogere beroepen van de beklaag
de Marie Michel en van de burger
lijke partij Rene Livet, bij het be
streden vonnis heeft vastgesteld dat 
de strafvordering verjaard was, 
maar dat eiser schuldig was aan de 
hem ten laste gelegde feiten en vol
ledig aansprakelijk was voor het on
geval; dat de rechtbank met die 
vaststelling de toekenning van een 
schadevergoeding van 20.000 frank 
aan de verweerder Livet verant
woordde; 

Overwegende dat dit vonnis niet 
dan met eenparige stemmen van de 
leden van de appelrechtbank mocht 
worden gewezen, hetgeen echter 
niet is vastgesteld; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers gericht zijn tegen de 
beslissingen op de door hen tegen 
verweerster ingestelde civielrechte
lijke vorderingen: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt « dat de (eiser) De
lecour die ongeveer twintig meter 
vroeger was aangezet en naar zijn 
zeggen reeds met een snelheid van 
40 kilometer per uur reed, werd ver
rast; dat hij bij het wegrijden 
achterom had gekeken ... ; dat (de 
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verweerster) Michel, die uit een 
aanpalende eigendom kwam gere
den, een maneuver uitvoerde dat zij 

. regelmatig heeft onder broken; dat 
het bovendien niet bewezen is dat 
zij de rijbaan verder dan nodig was 
om de weg te kunnen overzien, op
gereden was »; dat het vervolgens 
beslist « dat het ongeval enkel aan 
de verstrooidheid van Delecour 
(thans eiser) te wijten is; dat hij de 
algehele aansprakelijkheid voor het 
ongeval draagt »; 

Overwegende dat uit die conside
ransen volgt dat de rechter tussen 
de beslissing op de door de verweer
der Livet tegen de eiser Delecour in
gestelde civielrechtelijke vordering 
en de beslissingen op de door de ei
sers Delecour en de naamloze ven
nootschap De Schelde tegen de ver
weerster Michel ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen een zodanig 
verband heeft gelegd dat laatstver
melde beslissingen noodzakelijk van 
de eerstgenoemde afhangen; 

Dat de vernietiging van eerstge
noemde beslissing zich derhalve uit
strekt tot laatstbedoelde beslis
singen waartegen de eisers zich 
regelmatig in cassatie hebben voor
zien; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vorderingen van de verweerder Li
vet tegen de eiser Delecour en van 
de eisers Delecour en de naamloze 
vennootschap De Schelde tegen de 
verweerster Michel; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte-
lijk vernietigde vonnis; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Hoei, zitting 
houdende in boger beroep; veroor

conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
J.P. Charlier, Luik. 

Nr. 547 

2' KAMER - 7 mei 1986 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
EENSTEMMIGHEID - BESLISSING WAARBIJ 
TEGEN ElSER GEEN ENKELE VEROORDELING 
WORDT U!TGESPROKEN. 

Uitspraak met eenstemmigheid is niet 
vereist wanneer het appelgerecht te
gen de eiser geen enkele veroordeling 
uitspreekt, maar aileen vaststelt dat 
hij het hem ten laste gelegde feit 
waarvan hij door de eerste rechter 
was vrijgesproken, heeft begaan (1). 

(DEGANDT T. DEON, BRICOUX P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4887) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 november 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat eiser enkel voor
ziening instelt tegen de strafrechte
lijke en burgerrechtelijke beschik
kingen, die hem betreffen; 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser, burgerlijke partij, tegen 

deelt de verweerders in de kosten. 1----------------
7 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 

de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Helvetius - Gelijkluidende 

(1) Cass., 4 nov 1942 (Bull. en Pas., 1942, I, 
273). Zie Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr 8191 
(A.C., 1983-84, nr 113), en 7 rnei 1986, A.R. 
nr 4870, supra, nr 546). 
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de verweerders ingestelde 
rechtelijke vordering : 

civiel- Om die redenen, verwerpt de 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 21lbis van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de strafvordering 
verjaard was, bij de uitspraak over de ci
vielrechtelijke vordering van eiser tegen 
de verweerders zegt « dat het in de dag
vaarding van het openbaar ministerie 
a an eiser ten laste gelegde feit ( als weg
gebruiker of bestuurder op de openbare 
weg, bij het uitrijden van een openbare 
weg, voorzien van een verkeersbord Bl 
- omgekeerde driehoek -, geen voor
rang te hebben verleend aan ieder ander 
bestuurder op de openbare weg of de 
rijbaan die hij opreed), bewezen is, ter
wijl de aan de rechtstreeks gedaagde 
(thans verweerder) ten laste gelegde fei
ten niet bewezen zijn gebleven »; en 
doordat het bijgevolg de correctionele 
rechtbank niet bevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de civielrechtelijke 
vordering van eiser en de door hem in 
beide instanties gemaakte kosten te zij
nen laste laat, 

terwijl de eerste rechter eiser had vrij
gesproken van het hem ten laste gelegde 
feit; als er een vrijsprekend vonnis wordt 
gewezen, het appelgerecht krachtens 
artikel 21lbis van het Wetboek van 
Strafvordering moet vaststellen dat de 
beslissing met eenparige stemmen is ge
wezen, in zoverre het de overtreding 
waarvan beklaagde was vrijgesproken, 
bewezen verklaart; het bestreden vonnis 
ten deze, ofschoon het de telastlegging 
waarvan eiser door de politierechtbank 
was vrijgesproken bewezen verklaart, 
niet vaststelt dat het met eenparige 
stemmen is gewezen; het bijgevolg bo
venvermeld artikel 211bis schendt: 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

7 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Rappe - Gelijkluidende con
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 548 

2• KAMER - 7 mei 1986 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID 
- EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN VOOR 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - MIDDEL DAT 
SLECHTS OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN BE
TREKKING HEEFT - STRAF WETTELIJK VER
ANTWOORD DOOR EEN ANDER MISDRIJF. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN - VERSCHRIJVING IN EEN PROCES-VER
BAAL VAN DE TERECHTZITTING- BEVOEGD
HEID VAN HET HOF. 

1o Wanneer wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf is uitgespro
ken, is niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, de vordering tot vernieti
ging van de beslissing op de strafvor
dering, gegrond op een middel daten
kel betrekking heeft op een van die 
misdrijven, terwijl de uitgesproken 
straf naar recht verantwoord blijft 
door een ander misdrijf (1). (Artt. 411 
en 414 Sv.) 

2° Om een cassatiemiddel te beoordelen 
is het Hof bevoegd om een verschrij-

d d h (1 ving te verbeteren in een proces-ver-
Overwegen e at et arrest ees : baal van de terechtzitting van het hof 

het vonnis) de verjaring van de van beroep, wanneer die verschrijving 
strafvordering vaststelt en geen en- duidelijk blijkt uit de stukken van de 
kele veroordeling uitspreekt tegen rechtspleging (2). 
eiser, beklaagde; dat artikel 2llbis 1---------------
van het Wetboek van Strafvordering 
derhalve niet van toepassing is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, ... 

(1) Cass., 28 mei 1985, A.R. nr. 9457 
(A.C., 1984-85, nr. 589). 

(2) Zie Cass., 22 mei 1985, A.R. nr 4152 
(A.C., 1984-85, nr 571). 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(FIRZA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4898) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1985 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 51, 461, 463, 
466 van het Strafwetboek, 154, 189, 190 
van het Wetboek van Strafvordering, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest de veroordeling van 
eiser wegens paging tot diefstal enkel 
grondt op een proces-verbaal van 8 juni 
1983 waarin de verklai'ing van inspecteur 
Groux is opgetekend, 

terwijl, eerste onderdeel, inspecteur 
Groux in die verklaring geen gewag 
maakt van enige omstandigheid die van 
de wil van eiser onafhankelijk zou zijn 
en die hem zou hebben verhinderd de 
diefstal te voltooien; d.aaruit kan worden 
afgeleid dat het hof van beroep, nu het 
niettemin beslist dat eiser schuldig was 
aan paging tot diefstal, artikel 51 van het 
Strafwetboek waarin de voorwaarden 
voor de strafbare poging worden om
schreven en waarin · onder meer wordt 
vereist dat omstandigheden, van de wil 
van de dader onafhankelijk, de voltooi
ing van het misdrijf hebben verhinderd, 
heeft geschonden; het arrest derhalve 
niet naar recht is verantwoord, in zover
re het de telastlegging van poging tot 
diefstal bewezen verklaart ten laste van 
eiser (schending van alle in het middel 
aangehaalde bepalingen, met uitzonde
ring van de artikeleil 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest, nu het de 
telastlegging van paging tot diefstal be
wezen verklaart op grond van het pro
ces-verbaal van 8 juni 1983, de bewijs-

(Vervolg nota van vorige blz.) 

. Het is interessant erop te wijzen dat het Hof 
m de redengeving verwijst naar het in het Bel
gisch Staar:sblad bekendgemaakte bijzonder 
reglement van het Hof van Beroep te Brussel 
dat een wettelijk en openbaar stuk is en naa~ 
de mening van het Hof tot staving van zijn ar
rest kan worden aangevoerd (zie dienaangaan
de concl. O.M voor Cass., 27 maart 1985, A.R. 
nr 4081 (A.C:, 1984-85, nr 456, en de aange
haalde verwijzingen). 

kracht van dat proces-verbaal miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

W at de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat het arrest eiser, 
met bevestiging van de beroepen be
slissing, wegens gewone diefstal en 
wegens poging tot gewone diefstal 
veroordeelt tot een enkele straf van 
twee jaar gevangenis en driehon
derd frank geldboete of twee maan
den vervangende gevangenisstraf; 

Overwegende dat die straf naar 
recht is verantwoord door het tegen 
eiser bewezen verklaarde wanbe
drijf van diefstal, zodat de beide 
onderdelen, nu ze enkel betrekking 
hebben op de poging tot gewone 
diefstal, niet ontvankelijk zijn bij 
gebrek aan belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 155, 189, 
190, 190bis van het Wetboek van Straf
vordering en 10 van de wet van 1 mei 
1849 op de politie- en de correctionele 
rechtbanken, 

doordat het dossier van de rechtsple
ging, voor het hof van beroep het proces
verbaal bevat van een op 12 december 
1985 gehouden terechtzitting die was ge
wijd aan de behandeling van de zaak en 
waarop de raadsman van eiser een dos
sier heeft neergelegd, 

terwijl de enige stukken, die door de 
raadsman van eiser zijn neergelegd en 
gevoegd bij het dossier van de rechtsple
ging, door de griffier voor gezien zijn ge
tekend in de volgende bewoordingen : 
« neergelegd op 11 december 1985 op de 
openbare terechtzitting van de 12e ka
mer van het Hof van Beroep te Brus
sel >>; er geen enkel proces-verbaal be
staat van een terechtzitting, die door het 
hof van beroep op 11 december 1985 zou 
zijn gehouden; het arrest niet verwijst 
naar een vorige terechtzitting, zodat aan 
de hand van het rechtsplegingsdoss1er 
niet kan worden nagegaan of het hof 
van beroep aan de zaak twee terechtzit
tingen heeft gewijd op 11 en 12 decem
ber 1985, dan wel of er voor de behande
ling van eisers zaak slechts een terecht
zitting nodig was, waarvan de datum, 
gelet op die tegenspraak, onmogelijk kan 
worden bepaald; het Hof, ten gevolge 
van de onzekerheid die daaromtrent 
blijft bestaan, de regelmatigheid van de 
rechtspleging niet kan nagaan, 
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Overwegende dat uit de tekst van 
de aan eiser bij deurwaarders
exploot van 4 oktober 1985 beteken
de dagvaarding om te verschijnen 
op de terechtzitting van het hof van 
beroep, uit het visum, die onder de 
handtekening van de griffier is aan
gebracht op de door eisers raads
man op de terechtzitting van het hof 
van beroep neergelegde stukken, 
alsmede uit de aanduidingen op de 
map waarin het rechtsplegingsdos
sier stak, blijkt dat de zaak ten las
te van eiser door de twaalfde kamer 
van het hof van beroep is behandeld 
op de terechtzitting van woensdag 
11 december 1985, waarop, overeen
komstig artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 12 juni 1985 tot vaststel
ling van het bijzonder reglement 
van het Hof van Beroep te Brussel, 
bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 20 juni 1985, die ka
mer gewone zitting hield; 

Overwegende dat het in het mid
del vermelde proces-verbaal van de 
terechtzitting aangeeft dat de be
handeling van de zaak is afgerond, 
nu de voorzitter verslag heeft uitge
bracht, eiser, beklaagde, is onder
vraagd, het openbaar ministerie 
heeft gevorderd, meester Delfosse, 
raadsman van eiser, de verweermid
delen heeft voorgedragen en de 
zaak voor uitspraak is verwezen 
naar de terechtzitting van 18 decem
ber 1985; 

Dat derhalve de vermelding van 
de datum van 12 december 1985 op 
dat proces-verbaal van de terechtzit
ting kennelijk te wijten is aan een 
verschrijving; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 78 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

de woord dat eveneens moest worden 
doorgehaald, waarschijnlijk ten gevolge 
van een vergetelheid niet is doorgehaald; 
nu de niet gebeurde doorhaling betrek
king kon hebben op de vervulling van 
een substantiiHe of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvorm, er twij
fel blijft bestaan aan de regelmatigheid 
en de wettigheid van de voor het hof van 
beroep gevoerde rechtspleging en, der
halve, van het bestreden arrest; 

Overwegende dat inderdaad uit de 
: vermeldingen van het proces-ver
baal van die terechtzitting blijkt dat 
alleen drie woorden zijn doorge
haald; dat het proces-verbaal onder 
de handtekening van de voorzitter 
en van de griffier weliswaar de 
goedkeuring bevat van « vier nietige 
woorden », maar dat het hier kenne
lijk gaat om een verschrijving die 
geen aanleiding kan geven tot cas
satie; 

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 dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is gewe
zen; 

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

7 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. G. 
Delfosse, Brussel. 

doordat het proces-verbaal van de door Nr. 549 
het hof van beroep aan de behandeling 
van de zaak gewijde terechtzitting de 
goedkeuring bevat van de doorhaling 2' KAMER - 7 mei 1986 
« van vier nietige lijnen en vier nietige 
woorden "• 

terwijl alleen vier lijnen en drie woor- 1° VERWIJZING VAN EEN RECHT-
den zijn doorgehaald; bijgevolg, een vier- BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF 
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ZAKEN - GEWETIIGDE VERDENKING - VER
ZOEK GEGROND OP FElTEN TEN LASTE VAN 
PERSONEN DIE NIET BEHOREN TOT HET 
RECHTSCOLLEGE WAARBIJ DE VERVOLGIN
GEN AANHANGIG ZIJN - NIET ONTVANKE
LIJK VERZOEK. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAF
ZAKEN - GEWETIIGDE VERDENKING - VER
ZOEK GEGROND OP VAGE GRIEVEN. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAF
ZAKEN - GEWETIIGDE VERDENKING - VOR
DERING GEGROND OP DE OMSTANDIGHEID 
DAT DE RECHTSPLEGING LEEMTEN VER
TOONT. 

4° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
ZAKEN - GEWETIIGDE VERDENKING - VER
DENKING NIET AF TE LEIDEN UIT DE GEGE
VENS UITEENGEZET DOOR DE VERZOEKER. 

1' Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking 
wanneer dat verzoek gegrond is op 
gneven die niet zijn aangevoerd tegen 
het rechtscollege waarbij de vervolgin
gen aanhangig zijn, maar wei tegen 
personen die niet tot dat rechtscollege 
behoren (1). (Art. 542 Sv.) 

2' Het Hoi verwerpt een verzoek tot ver
wijzing van een rechtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking 
wanneer de aangevoerde grieven te 
vaag zijn dan dat zij een grand tot ge
wettigde verdenking kunnen opleveren 
(2). (Artt. 542 en 545 Sv.) 

3° Geen reden tot verwijzing van een 
rechtbank naar een andere wegens ge
wettigde verdenking is de omstandig
heid dat de rechtspleging leemten zou 
vertonen wanneer die, in de onderstel
ling dat ze aangetoond werden, niet 
zouden kunnen leiden tot verdenking 
van de rechtbank (3}. (Artt. 542 en 545 
Sv.) 

4' Het Hoi verwerpt een verzoek tot ver
wijzing van een rechtbank naar een 

(1) en (4) Cass., 23 me1 1984, A.R. nr 3563 
(A.C., 1983-84, nr 539). 

(2) en (3) Cass., 21 maart 1977 (A.C., 1977, 
787). 

andere wegens gewettigde verdenking 
wanneer uit de door de verzoeker uit
eengezette gegevens niet kan worden 
afgeleid dat alle rechters, die in deze 
rechtbank zitting houden, niet in staat 
zijn op een onafhankelijke en onpar
tijdige wijze over de zaak uitspraak te 
doen of dat ze bij de openbare opinie 
gewettigde twijfel doen ontstaan aan 
hun geschiktheid om de zaak op die 
wijze te beoordelen (4). 

{ABRAS, BERGER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4990) 

HET HOF; - Gelet op het op 26 
februari 1986 op de griffie van het 
Hof ingekomen verzoekschrift, ertoe 
strekkende de zaak, die onder het 
nr. 43.91.844 voorkomt in de notities 
van het jaar 1984 van het parket te 
Namen en die tegen de eisers aan
hangig is voor de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Na
men, op grond van gewettigde ver
denking te verwij zen « van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Na
men » naar een andere rechtbank; 

Overwegende dat de eisers hun 
verzoekschrift staven met de hierna 
woordelijk weergegeven gronden : 
dat de verzoekers het slachtoffer 
zijn geweest van drieentachtig dief
stallen over een tijdspanne van on
geveer twee jaar; dat zij volgens de 
regels klacht hebben ingediend, 
daar zij sommigen van de dieven 
kenden; dat zij met het oog op een 
confrontatie als getuigen zijn gedag
vaard in het kader van het onder
zoek van het dossier 324/82 cor. 2060 
ten laste van Joseph Naze, die was 
herkend als de dader van de feiten; 
dat nochtans dient te worden opge
merkt dat de beklaagde Naze bij de
ze, door de gerechtelijke politie van 
Namen gehouden confrontatie, vrij 
en ongeboeid zou verschijnen; dat 
het paradoxaal genoeg in de lijn van 
het dossier bewezen is dat de heer 
Marotte de leden van de gerechte
lijke politie aldus heeft opgehitst of 
bewerkt, en op die manier het daar-
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uit voortvloeiende incident heeft uit
gelokt door hen vooraf te zeggen dat 
de heer Abras wel eens weerstand 
zou durven bieden; dat blijkens het 
op 26 november 1984 om 8.45 uur 
opgemaakte proces-verbaal {nr. 
7553) de verzoekers waren opgeroe
pen om diezelfde dag te verschijnen 
om 9 uur; dat nochtans, zoals de om 
8 uur 45 gehoorde inspecteur van 
gerechtelijke politie verklaart, dient 
te worden aangestipt dat, op zijn 
minst een kwartier v66r het vastge
stelde uur, de verzoekers door de 
hulpofficieren van de gerechtelijke 
politie geacht werden verstek te la
ten gaan; ... dat de vaststellingen in 
dat gehele dossier met de grootste 
terughoudendheid dienen te worden 
benaderd; dat de expliciete verkla
ring van de inspecteurs van de ge
rechtelijke politie, namelijk dat ze 
zich op 26 november om 10.30 uur 
(p.v. opgemaakt door Antoine Hum
blet) hebben gemeld in de Abdij van 
Geronsart, tegengesproken wordt 
door het pro-justitia nr. 7338, waarin 
staat dat, op datzelfde uur, dezelfde 
inspecteurs worden gehoord bij de 
gerechtelijke politie van Namen; ter
wijl zij toch niet op hetzelfde uur op 
verschillende, van elkaar verwijder
de plaatsen konden zijn; dat, wat 
dat betreft, de vaststellingen zelf 
van het dossier vals zijn; dat de bij 
wijze van voorbeeld aangehaalde 
verklaringen daarvan het bewijs 
zijn; ... dat het tegen de partij uitge
vaardigde bevel tot medebrenging 
onregelmatig is naar de vorm, daar 
er niet uit blijkt dat het is verleend 
door de onderzoeksrechter of in 
naam van de Koning ten uitvoer ge
legd; dat het niet ondertekenen van 
het bevel bij het ter kennis brengen 
ervan aan de partijen neerkomt op 
een misbruik van blanco volmach
ten; dat zelfs het krachtens het be
vel opgegeven uur van betekening 
en het laten van afschrift verkeerd 
is, vermits de partijen op het opge
geven uur reeds waren aangehou
den, naar de kantoren van de ge
rechtelijke politie van Namen waren 
gebracht en er aldus reeds op on
rechtmatige wijze gebruik was ge-

maakt van handboeien; dat, wat dat 
betreft, wordt aangehaald {arrest 
van het Hof van Parijs van 31 okto
ber 1955, sem. jur. 1956, II, 9092 en 
noot R.C.) dat de politieagent die 
een particulier ten onrechte de 
handboeien aandoet, strafrechtelijk 
kan worden vervolgd op grond van 
artikel 257 van het Strafwetboek; · ... 
dat het geen twijfel lijdt dat het met 
geweld aandoen van de handboeien 
aan een persoon en het feit dat die 
persoon in het openbaar geboeid en 
onder begeleiding naar het commis
sariaat wordt gebracht en daar 
wordt vastgehouden, neerkomt op 
gebruik van geweld, van aard een 
diepe indruk na te laten op degene 
die er het voorwerp van is, ja hem 
zelfs schrik aan te jagen; ... dat de 
omstandigheid dat de onderzoeks
rechter het onderzoek voortzet in de 
zaak waarin vader en zoon nochtans 
medeplichtig kunnen schijnen, ver
denking opwekt nu de zoon het ge
tuigenverhoor leidt en er ook tegen 
hem klacht is ingediend; dat het ver
moeden van onpartijdigheid waarop 
de rechter, die het onderzoek heeft 
gevoerd, zich kan beroepen en 
dreigt dat ook te zullen doen, moet 
worden betwist, nu hij, ofschoon op 
de hoogte van de tegen hem be
staande wrakingsgrond, zich niet 
onmiddellijk wraakt; dat het door 
die rechter behandelde dossier mag 
beschouwd worden als door wezen
lijke gebreken aangetast, vermits 
het te vrezen valt dat hij in de ver
leiding is gekomen om de voor ver
zoeker voordelige gegevens te ver
heimelijken ten einde de voor zijn 
nakomeling bezwarende gegevens 
als minder erg te doen voorkomen; 
... dat op de beschikking van 4 fe
bruari 1985 kritiek kan worden ge
oefend, vermits zij al evenmin wijst 
op de niet-vermelding, bij ontstente
nis van de handtekening van de ge
wraakte rechter, van de verklaring, 
die na de wraking is afgelegd; dat 
het niet past dat, ofschoon de rech
ter regelmatig is gewraakt, hetzelf
de dossier alleen naar een andere 
rechter wordt verwezen zonder dat 
het onderzoek is hf'rvat of herbe-
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gonnen opdat het ten minste de 
schijn zou hebben op een onpartij
dige wijze gevoerd te zijn; ... dat 
verzoeker in ·de lijn van de recente 
rechtspraak van het Hof en van de 
in het arrest uiteengezette argumen
ten (burgerlijke partij Cudell) wetti
ge gronden heeft om te vrezen dat 
de in hetzelfde arrondissement aan
gewezen rechters bevooroordeeld 
zijn ten aanzien van dat dossier; dat 
de behandeling van dit dossier, nu 
het betrekking heeft op een ge
wraakte onderzoeksrechter en op 
een of meer hulpofficieren van het
zelfde gerechtelijk arrondissement, 
niet kan worden hervat en het dos
sier niet in dezelfde staat als waarin, 
het door de gewraakte rechter was 
gebracht, kan worden verwezen, 
zonder dat de nieuw aangewezen 
rechter de een of andere onder
zoeksverrichting a charge of a de
charge uitvoert; ... dat de verzoekers 
eveneens wensen te wijzen op de ei
gen omstandigheden, die bij hen de 
vrees voor partijdigheid te hunnen 
opziChte kunnen versterken; dat de 
eerste verzoeker, nu hij zich heftig 
heeft verzet tegen de curator van 
zijn faillissement, Borgers, rechter
plaatsvervanger, tegen wie verzoe
ker zich genoodzaakt zag klacht in 
te dienen in hoofdzaak wegens ver
duistering, ook om die reden kon 
vrezen dat diezelfde rechter gebruik 
zou maken van relaties en in het
zelfde arrondissement geruchten 
zou verspreiden die hem zouden 
kunnen schaden, vermits hij niet op
gehouden heeft misbruik te maken 
van relaties om verzoeker werkelijk 
nadeel te berokkenen en bij de . 
rechtbank te Namen op een voor 
hem voordelige wijze heeft samen
gespannen met bepaalde personen, 
wier naam verzoeker wijselijk voor 
zich wil houden »; 

Overwegende dat het verzoek
schrift, in zoverre het gegrond is op 
feiten of grieven van vijandigheid of 
partijdigheid, die worden verweten 
aan inspecteurs van de gerechtelijke 
politie of aan de curator van zijn 
faillissement, die trouwens in deze 

zaak noch in die hoedanigheid, noch 
in de hoedanigheid van rechter
plaatsvervanger bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen is op
getreden, ofwel aan personen die 
niet behoren tot het met de kennis
neming van de vervolgingen belaste 
rechtscollege, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het verzoek
schrift gewag maakt van feiten, die 
aan de onderzoeksrechter Marotte 
worden verweten, en bovendien de 
omstandigheid aanvoert « dat het 
niet past dat, ofschoon de (onder
zoeksrechter) Marotte regelmatig is 
gewraakt, het dossier aileen maar 
naar een andere rechter wordt ver
wezen zonder dat het onderzoek is 
hervat of herbegonnen ... , dat ver
zoeker goede gronden heeft om te 
vrezen dat de in hetzelfde ar
rondissement aangewezen rechters 
bevooroordeeld zijn ten aanzien van 
dat dossier »; 

Dat het verzoek in dat opzicht 
moet worden verworpen; 

Dat immers, enerzijds, de tot sta
ving van de vordering tot verwijzing 
aangevoerde redenen vaag of louter 
hypothetisch zijn of gewoon betrek
king hebben op zogezegde leemten 
in de procedure en op zich geen 
grond tot gewettigde verdenking 
kunnen opleveren; 

Overwegende voor het overige dat 
uit de door de eisers uiteengezette 
gegevens niet kan worden afgeleid 
dat alle rechters van de met de ken
nisneming van de vervolgingen be
laste rechtbank niet in staat zouden 
zijn geweest om in de zaak, met 
nr. 43.91.844 in de notities van het 
parket bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Namen, op een onafhan
kelijke en onpartijdige wijze uit
spraak te doen of dat die gegevens 
bij de openbare opinie gewettigde 
twijfel zouden kunnen wekken aan
gaande hun geschiktheid om de 
zaak op zodanige wijze te behande
len; 

Dat in dit opzicht het verzoek niet 
gegrond is; 
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Om die redenen, gelet op de arti
kelen 542 en 552 van het Wetboek 
van Strafvordering, verwerpt het 
verzoek; veroordeelt iedere eiser in 
de kosten van zijn verzoek. 

7 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Stranard, afdeling~
voorzitter - Gelijkluidende conclus1e 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

Nr. 550 

2' KAMER - 7 mei 1986 

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, 
ARBEIDSRECHTBANK, RECHTBANK VAN 
KOOPHANDEL OF DOOR MAGISTRATEN VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DIE RECHT
BANKEN - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN. 

Wanneer een misdaad of een wanbedrijf 
in de uitoefening van hun ambt wordt 
gepleegd door leden van een recht
bank van eerste aanleg, arbeidsrecht
bank of rechtbank van koophandel, of 
door magistraten van het openbaar mi
nisterie bij die rechtbanken, mag die 
misdaad of dat wanbedrijf niet recht
streeks bij het Hof worden aangege
ven als de feiten welke die misdaad of 
dat wanbedrijf opleveren, niet samen
hangend zijn met een misdaad die of 
een wanbedrijf dat ten laste wordt ge
legd hetzij aan een gehele rechtbank 
van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of 
rechtbank van koophandel, hetzij indi
vidueel aan een of meer leden van de 
hoven van beroep, aan de procureurs
generaal, advocaten-generaal of substi
tuten bij die hoven (1). (Artt. 483, 485 
en 486 Sv.) 

(1) Cass., 23 mei 1984, A.R. nr. 3630 
(A.C., 1983-84, nr. 540). 

(ABRAS, BERGER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5090) 

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

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-ge
neraal in het Hof van Cassatie, 

Gelet op het op 26 februari 1986 
op de griffie van het Hof ingekomen 
verzoekschrift tot onttrekking van 
de zaak op grond van gewettigde 
verdenking, dat ertoe strekt de zaak 
met nr. 43.91.844 in de notities van 
het jaar 1984 van het parket te Na
men, die thans tegen eiser aanhan
gig is voor de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Na
men, te verwijzen naar een andere 
rechtbank van eerste aanleg; 

Gelet op de rechtstreekse en met 
dat verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak op grond van gewettig
de verdenking samengaande aangif
te die de eisers hebben verklaard te 
doen bij het op 8 april 1986 ter grif
fie van het Hof neergelegde ver
zoekschrift; 

Overwegende dat de eisers in hun 
verzoekschrift bij het Hof recht-

. streeks aangifte doen van « het 
onderzoeksgerecht bij de Rechtbank 
te Namen », in zoverre dit gerecht 
aan de oorsprong ligt van valsheid 
in geschrifte en gebruik van valse 
stukken, alsmede van de << officieren 
van gerechtelijke politie » wegens 
inbreuk op de artikelen 196, 257, 266 
en 267 van het Strafwetboek; 

Overwegende dat, met uitzonde
ring van de officieren van gerechte
lijke politie, die niet de hoedanig
heid hebben van magistraat, de 
incidentele aangifte enkel gericht is 
tegen de magistraten die deel uitma
ken van het onderzoeksgerecht bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Namen; dat de feiten of tekortko
mingen, die door de eisers ten laste 
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worden gelegd aan die personen, 
niet samenhangend schijnen te zijn 
met een misdaad of wanbedrijf, dat 
hetzij aan een volledige rechtbank 
van eerste aanleg, een arbeidsrecht
bank of een rechtbank van koophan
del, hetzij afzonderlijk aan een of· 
meer leden van de hoven van be
roep of de arbeidshoven of aan een 
procureur-generaal of substituut bij 
die hoven wordt verweten, zodat de 
incidentele aangifte van de eisers 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, gelet 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 het Hof, tweede 
kamer, moge behagen om, na de 
raadsheer-verslaggever in zijn ver
slag te hebben gehoord, rechtdoende 
in raadkamer, de incidentele aangif
te te verwerpen en eiser te verwij
zen in de kosten. 

Brussel, 18 april 1986. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) B. Janssens de Bisthoven ». 

Gelet op de artikelen 485, 486, 493, 
499 en 502 van het Wetboek van 
Strafvordering, rechtdoende in raad
kamer, met aanneming van de 
gronden van de vordering, verwerpt 
de incidentele aangifte; veroordeelt 
de eisers, ieder van hen. in de helft 
van de kosten. 

7 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Stranard, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

Nr. 551 

1' KAMER - 9 mei 1986 

VEZEKERING W.A.M.-vERZEKE- I 

RING - STAAT OF INSTELLINGEN VAN 

OPENBAAR NUT, BEDOELD IN ART. 14, § 1, 
EERSTE LID, WAM.-WET, WAARVAN DE MO
TORRIJTUIGEN DOOR GEEN VERZEKERING 
ZIJN GEDEKT - VERPLICHTE DEKKING VAN 
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE HOUDERS EN DE BESTUURDERS 
VAN DIE MOTORRIJTUIGEN DOOR DE STAAT 
OF DOOR DIE INSTELLINGEN - OMVANG VAN 
DIE VERPLICHTING. 

Artikel 14, § 1, eerste lid, W.A.M-wet 
stelt de Staat en de andere rechtsper
sonen die het noemt, vrij van de ver
plichting om een verzekering aan te 
gaan voor hun motorrijtuigen mits zij, 
onder de voorwaarden van deze wet, 
zelf de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid dekken van alle houders of be
stuurders van die motorrijtuigen; in 
die bepaling worden met de woorden 
« hun motorrijtuigen » alleen bedoeld 
de motorrijtuigen waarvan de Staat of 
de andere genoemde rechtspersonen 
eigenaar zijn (1). 

(ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND 
N.V. T. VAN VAERENBERGH EN BELGICHE STAAT 

- MIN. V. LANDSVERDEDIGING) 

ARREST 

(A.R. nr. 4536) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 oktober 1983 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 14, § 1, eerste lid, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 12 van titel X van 
Boek I van het Wetboek van Koophan
del, zoals vastgesteld bij de wet van 11 
juni 1874, en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na hervorming van 
het beroepen vonnis, de door eerste ver
weerder tegen eiseres ingestelde vorde
ring gegrond verklaart, voor recht zegt 
dat tweede verweerder niet als verzeke
raar van het in het ongeval betrokken 
voertuig is aan te merken en eiseres der
halve, in solidum met tweede verweer
der, veroordeelt om aan eerste verweer
der een voorschot van 100.000 frank te 

(1) Zie Cass., 14 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
524). 
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betalen, te vermeerderen met de vergoe
dende en de gerechtelijke interesten, 
zulks op grond van de volgende overwe
gingen : « Wie dekt evenwel het risico 
van de burgerlijke aansprakelijkheid van 
het voertuig dat hij (dit is Van Eeckhout) 
bestuurde? ( ... ) Van Eeckhout was eige
naar van het voertuig Ford Taunus en 
had voor dit voertuig regelmatig een ver
zekeringsovereenkomst gesloten met de 
Assurantie van de Belgische Boerenbond 
(eiseres) ( ... ). Krachtens het artikel 12 
van de Verzekeringswet kunnen de ver
zekerde zaken waarvan de gehele waar
de door een eerste verzekering is gedekt, 
niet meer het voorwerp uitmaken van 
een nieuwe verzekering tegen dezelfde 
risico's, ten voordele van dezelfde per
soon. Deze bepaling is ook toepasselijk op 
de aansprakelijkheidsverzekeringen ( ... ). 
De Belgische Staat (tweede verweerder) 
is vrijgesteld van de verplichting een 
verzekering aan te gaan voor zijn motor
rijtuigen, maar moet onder de voorwaar
den van de wet zelf de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van alle houders en 
bestuurders van zijn motorrijtuigen dek
ken ( ... ). De Assurantie van de Belgische 
Boerenbond is ongetwijfeld de verzeke
raar ( ... ). De Assurantie van de Belgische 
Boerenbond waarborgde als eerste het 
risico van het gebruik van dit voertuig 
( ... ). Derhalve kan de Belgische Staat 
niet als verzekeraar worden aangezien 
( ... ). Het is niet omdat de korpsoverste 
van de eenheid verklaarde dat de officie
ren " regelmatig " hun persoonlijk voer
tuig gebruiken voor dienstopdrachten dat 
dit voor Van Eeckhout het geval was. Of 
hij v66r het litigieuze ongeval het voer
tuig reeds gebruikte in dienstverband, is 
niet eens bewezen ( ... ). Ter zake is de 
Belgische Staat echter geen verzekeraar. 
Hij moet dit enkel doen voor " zijn " 
voertuigen, dat wil zeggen waarvan hij 
eigenaar is. Beweren dat deze verzeke
ringsplicht ook op de Belgische Staat 
rust voor een voertuig dat voor de dienst 
wordt gebruikt, het weze met toelating, 
is een toevoeging die niet blijkt uit de 
wettekst », 

terwijl, eerste onderdeel, de verplich
ting van de Belgische Staat, thans twee
de verweerder, om de burgerlijke aan
sprakelijkheid van aile houders en be
stuurders van zijn voertuigen zelf te 
dekken, niet alleen geldt voor de voertui
gen die zijn eigendom zijn en tot zijn 
vermogen behoren, maar ook voor die 
welke weliswaar het persoonlijk eigen
dom zijn van zijn organen, maar die 1 
niettemin tot zijn beschikking gesteld 

worden en door zijn organen in dienst
verband worden gebruikt om de hun op
gelegde taken te vervullen, aangezien de 
Belgische Staat, door dit voordeel te ge
nieten, niet vermag te ontsnappen aan 
zijn verplichtingen als verzekeraar en 
deze verplichting niet vermag af te wen
telen op zijn organen en hun privaat
rechtelijke verzekeringsmaatschappijen, 
zodat het arrest, dat uitdrukkelijk vast
stelt dat Van Eeckhout op het ogenblik 
van het ongeval een dienstopdracht ver
vulde, niet wettig kon beslissen dat de 
burgerlijke aansprakelijkheid voor het 
motorrijtuig dat hij bestuurde niet werd 
gedekt door tweede verweerder (schen
ding van artikel 14, § 1, eerste lid, van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen); 

tweede onderdeel, eiseres in haar re
gelmatig neergelegde conclusie had laten 
gelden « dat het gegeven order niet ai
leen de persoon van beide officieren 
gold, maar, gezien het gebrek aan voer
tuigen van de Staat, ook het personen
voertuig van Van Eeckhout, dat voor de 
zendingen ter beschikking moest staan. 
Dit blijkt uit het feit dat de nummer
plaat van de wagen van Van Eeckhout, 
XT098, vermeld staat op de marsbevelen 
uitgaande van de korpscommandant », 

· en het arrest deze conclusie niet tegen
spreekt, daar de overweging << dat het 
niet eens bewezen is dat Van Eeckhout 
het voertuig reeds gebruikte v66r het li
tigieuze ongeval », geenszins uitsluit dat 
dit voertuig v66r het litigieuze ongeval 
reeds ter beschikking stond van de leger
overheid, vermits het ter beschikking 
staan enkel inhoudt dat het voertuig, 
desgevraagd, voor dienstopdrachten 
dient te worden gebruikt, zodat het ar
rest in het ongewisse laat of het de om
standigheid dat het voertuig van Van 
Eeckhout ter beschikking van de leger
overheid stond, in rechte irrelevant acht 
dan wel in feite niet bewezen, en derhal
ve het Hof in de onmogelijkheid plaatst 
zijn toezicht op de wettelijkheid van zijn 
beslissing uit te oefenen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de overweging van 
het arrest dat « krachtens artikel 12 van 
de Verzekeringswet de verzekerde zaken 
waarvan de gehele waarde door een eer
ste verzekering is gedekt, niet meer het 
voorwerp uitmaken van een nieuwe ver
zekering tegen dezelfde risico's ten voor
dele van dezelfde personen », duidelijk 
aangeeft dat de appelrechter ook de Bel
gische Staat als verzekeraar van de bur-
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gerlijke aansprakelijkheid van het voer
tuig van Van Eeckhout beschouwden, 
aangezien artikel 12 van de Verzeke
ringswet de samenloop regelt van de ver
schillende verzekeringen die hetzelfde 
risico dekken ten voordele van dezelfde 
personen, en de appelrechters, door ten 
deze genoemd artikel 12 toepasselijk te 
achten, derhalve noodzakelijkerwijze te 
kennen gaven dat zij ook de Belgische 
Staat, tweede verweerder, als verzeke
raar van de burgerlijke aansprakelijk
heid van het door Van Eeckhout bestuur
de voertuig aanmerkten, en terwijl zulks 
nog duidelijker blijkt uit de overweging 
van het arrest, waarin wordt gesteld dat 
de Belgische St.aat vrijgesteld is van de 
verplichting een verzekering aan te gaan 
voor zijn motorrijtuigen, en zelf de bur
gerlijke aansprakelijkheid van aile hou
ders of bestuurders van zijn motorrijtui
gen moet dekken, maar dat eiseres als 
eerste het risico van het gebruik van het 
voertuig (van Van Eeckhout) waarborg
de, vermits de conclusie dat eiseres als 
eerste het risico van het gebruik van het 
verongelukte voertuig waarborgde, nood
zakelijkerwijze inhoudt, mede gelet op 
het door de appelrechter zelf toepasselijk 
geachte artikel 12 van de Verzekerings
wet, dat tweede verweerder dit risico als 
tweede dekte, en derhalve principieel als 
verzekeraar diende te worden be
schouwd, zodat de motivering van het ar
rest door dubbelzinnigheid en tegenstrij
digheid is aangetast, aangezien het ener
zijds, en in de eerste plaats, zoals zoeven 
betoogd, overweegt dat tweede verweer
der eveneens, zij het, volgens het arrest, 
niet als eerste, het risico waarborgde 
van de burgerlijke aansprakelijkheid van 
het voertuig van Van Eeckhout, maar an
derzijds, in een daaropvolgende conside-' 
rans, beslist dat tweede verweerder ter 
zake geen verzekeraar is en dat hij en
kel als verzekeraar optreedt voor de 
voertuigen waarvan hij eigenaar is, wel
ke tegenstrijdigheid, dubbelzinigheid en 
onduidelijkheid in de motivering gelijk 
te stellen is met afwezigheid van motie
ven (schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 12 van titel X van boek 
I van het Wetboek van Koophandel, vast
gesteld door de wet van 11 juni 1874): , 

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

hebben vastgesteld dat Van 
Eeckhout eigenaar was van het mo
torrijtuig dat de schade heeft ver
oorzaakt en dat dit voertuig regel
matig bij eiseres was verzekerd, 

oordeelt : « Ter zake is de Belgische 
Staat echter geen verzekeraar. Hij 
moet dit enkel doen voor " zijn " 
voertuigen, dat wil zeggen waarvan 
hij eigenaar is. Beweren dat deze 
verzekeringsplicht ook op de Belgi
sche Staat berust voor een voertuig 
dat voor de dienst wordt gebruikt, 
het weze met toelating, is een toe
voeging die niet blijkt uit de wet
tekst »; 

Overwegende dat het arrest met 
die redengeving duidelijk te kennen 
geeft dat, nu het risico met betrek
king tot het gebruik van het voer
tuig uitsluitend door eiseres en niet 
door twee verzekeringen was ge
dekt, artikel 12 van de Verzeke
ringswet ten deze geen toepassing 
vindt; 

Overwegende dat de in het onder
dee! bekritiseerde consideransen 
door de appelrechters ten overvloe
de zijn gegeven; dat die consideran
sen uitsluitend betrekking hebben 
op een onderstelling die in de verde
re, hierboven weergegeven redenge
ving uitdrukkelijk wordt verworpen; 
dat zodanige redengeving noch dub
belzinnig, noch tegenstrijdig is; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 14, § 1, 

eerste lid, van de wet van 1 juli 1956 
de Staat en de andere rechtsperso
nen die het noemt, vrijstelt « van de 
verplichting om een verzekering aan · 
te gaan voor hun motorrijtuigen, 
mits zij, onder de voorwaarden van 
deze wet, zelf de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid dekken van alle 
houders of bestuurders van die mo
torrijtuigen »; 

Overwegende dat in die bepaling 
met de woorden << hun motorrijtui
gen » aileen bedoeld worden de mo
torrijtuigen waarvan de Staat of de 
andere genoemde rechtspersonen ei
genaar zijn; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 



Nr. 552 HOF VAN CASSATIE 1215 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, zoals 
blijkt uit het antwoord op het eerste 
onderdeel, de beslissing dat eiseres, 
met uitsluiting van tweede verweer
der, de verzekeraar is van het voer
tuig dat de schade heeft veroor
zaakt, wettelijk verantwoordt; dat 
het onderdeel dat enkel tegen een 
ten overvloede gegeven reden is ge
richt, ook al ware het gegrond, niet 
tot cassatie kan leiden en mitsdien 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, ... 

Over het vierde middel, ... 

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

9 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conolusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van 
Ryn en De Bruyn. 

Nr. 552 

1' KAMER - 9 mei 1986 

GENEESKUNST - ORDE VAN GENEESHE
REN - RAAD VAN BEROEP DIE BESLIST DAT 
DE ARTIKELEN VAN DE CODE VAN GENEES
KUNDIGE PLICHTENLEER GEEN KRACHT VAN 
WET HEBBEN, DE AANGEPASTE KWAL!FICA
TIE OMSCHR!JFT EN EEN TUCHTSTRAF U!T
SPREEKT- GEEN OVERNEMING VAN DE NIE
TIGHEID VAN DE BEROEPEN U!TSPRAKEN. 

De raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren die beslist dat de artikelen 
van de Code van Geneeskundige Plich
tenleer geen kracht van wet hebben, 
de aangepaste kwalificatie omschrijft 
als « het doen uitvoeren van een te 

groat aantal overbodige laboratorium
onderzoeken » en een enkele tucht
straf uitspreekt, ter vervanging van de 
twee tuchtstraffen in eerste aanleg op
gelegd, neemt de nietigheid van de be
roepen uitspraken niet over. 

(C ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nrs. 4602-4603) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 juni 1984 door 
de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren, met het Nederlands 
als voertaal, gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen, ingeschreven onder de nrs. 
4602 en 4603 van de algeme rol, ge
richt zijn tegen dezelfde beslissing 
en worden gevoegd; 

A. In de zaak nr. 4602: 
Overwegende dat eiser bij akte 

van mr. Delahaye van 25 juli 1984, 
op 23 augustus 1984 neergelegd ter 
griffie, regelmatig afstand doet van 
de voorziening; 

B. In de zaak nr. 4603: 

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

de schending van de artikelen 15, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 
november 1967 betreffende de Orde der 
Geneesheren en 97 van de Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing, na 
voor recht te hebben gezegd dat de arti
kelen van de Code van Geneeskundige 
Plichtenleer geen kracht van wet heb
ben, en na de zaken 20/82 en 5/83 te 
hebben samengevoegd, eiser een schor
sing oplegt van een jaar uit het recht de 
geneeskunde uit te oefenen om het mo
tief dat de door de provinciale raad uit
gesproken sanctie niet aangepast is aan 
de ernst van de gepleegde fouten, 

terwijl, vermits de Koning geen ver
bindende kracht heeft verleend aan de 
Code van Geneeskundige Plichtenleer 
door een in ministerraad overlegd 
koninklijk besluit, de beslissing die de 
bepalingen van die code als dusdanig 
toepast, strijdig is met artikel 15, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 
november 1967 en eiser enerzijds in de 
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zaak 20/82 vervolgd was wegens overpro
duktie van klinische biologische proeven 
en de beroepen beslissing van 28 april 
1982 van de provinciale raad de tenlaste
legging bewezen verklaart op de motie
ven : « Zelfs indien hij geen persoonlijk 
voordeel nastreefde - zoals hij beweert 
- dan gaf dokter Coesens alleszins blijk 
niet bewust te zijn van zijn sociale plich
ten tegenover de gemeenschap (artikel 8 
van de Code van Geneeskundige Plich
tenleer}, nu toch de veroorzaakte verspil
ling ten nadele uitvalt van de algemeen
heid der patienten en het meest van 
diegenen die op de maatschappelijke so
lidariteit aangewezen zijn. Deze on
deontologische handelwijze maakt het 
opleggen van een sanctie noodzakelijk >>, 
en anderzijds in de zaak 5/83, zoals de 
bestreden beslissing trouwens vaststelt, 
vervolgd was en door de beroepen beslis
sing van de provinciale raad van 15 mei 
1983 gesanctioneerd werd wegens « in
breuken op de artikelen 20, 21, 34, 35 en 
78 van de Code van Geneeskundige 
Plichtenleer "• zodat de bestreden beslis
sing, na vastgesteld te hebben dat deze 
Code van Geneeskundige Plichtenleer 
geen kracht van wet had, eiser geen 
tuchtsanctie kon opleggen zonder vooraf
gaandelijk de beslissingen van de provin
ciale raad van 28 april 1982 en 25 mei 
1983, die beide eiser een tuchtstraf opleg
gen wegens inbreuken op de Code van 
Geneeskundige Plichtenleer en waarte
gen eiser regelmatig beroep had aangete
kend, te vernietigen en, bij gebreke 
daarvan, de bestreden beslissing zich de 
onwettelijkheid van de beroepen beslis
singen toeeigent (schending van artikel 
15, § 1, van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967}, ten minste 
steunt op tegenstrijdige motieven, nu het 
wegblijven van vernietiging van de be
roepen beslissingen op dat stuk strijdig 
is met de vaststelling door de bestreden 
beslissing dat de Code van Geneeskundi
ge Plichtenleer, grond van de veroorde
ling uitgesproken door de beroepen be
slissingen, geen kracht van wet heeft 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat de raad van be
roep beslist « dat de artikelen van 
de Code van Geneeskundige Plich
tenleer geen kracht van wet heb
ben » en de aangepaste kwalificatie 
omschrijft als << het doen uitvoeren 
van een te groot aantal overbodige 
laboratoriumonderzoeken », zodat ei
ser << misbruik heeft gemaakt van 

zijn diagnostische en therapeutische 
vrijheid en aldus handelde in strijd 
met de eer, bescheidenheid, eerlijk
heid en waardigheid van zijn be
roep »; dat de raad van beroep een 
enkele straf uitspreekt ter vervan
ging van de twee tuchtstraffen in 
eerste aanleg opgelegd; 

Dat de raad van beroep zich der
halve de nietigheid van de beroepen 
uitspraken niet toeeigent en de aan
gevoerde tegenstrijdigheid niet be
staat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, voegt de zaken 
nrs. 4602 en 4603; in de zaak nr. 
4602, verleent akte van de afstand; 
in de zaak nr. 4603, verwerpt de 
voorziening; in beide zaken, veroor
deelt eiser in de kosten. 

9 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal - Ad
vocaten : mrs. Delahaye en De Gryse. 

Nr. 553 

1' KAMER - 9 mei 1986 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR HET GEBREK VAN EEN ZAAK
BEWIJS TE LEVEREN AANGAANDE HET GE
BREK - BEWIJS DAT DE SCHADE NIET MOGE
LIJK ZOU ZIJN GEWEEST INDIEN HET GE
BREK VAN DE ZAAK NIET HAD BESTAAN -
VOLDOENDE BEWIJS. 

Art. 1384, eerste lid, B. W. verpicht niet 
de schadelijder bet gebrek van de 
zaak te bepalen; het is voldoende dat 
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hij bewijst dat de schade niet mogelijk 
zou zijn geweest indien het gebrek van 
de zaak niet had bestaan (1). 

(DE REES T. " PROVINCIALE BRABANTSE ENER
GIE!VIAATSCHAPPIJ » C.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4987) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 oktober 1984 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1349, 1353, 
1384, eerste lid, en 1386 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om aan verweerster de som te betalen 
van 21.798 frank op grond: dat uit het af
schrift van het geseponeerd strafdossier 
blijkt dat de schuur van eiser volledig 
uitbrandde; dat volgens de verbalisanten 
de brand waarschijnlijk is ontstaan in 
het voorste gedeelte van de schuur ter
wijl volgens het advies van de brand
weercommandant de oorzaak van het on
heil onbekend is en dat het niet ging om 
een vrijwillige brandstichting; dat de ver
balisanten ook hebben vastgesteld dat 
door het hevige vuur de elektriciteitska
bels die naar de woning leidden, werden 
doorgebrand; ... dat de aansprakelijkheid 
van eiser, op basis van artikel 1384, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek, een 
gebrek vereist van de zaak die de schade 
heeft veroorzaakt; dat het vuurvatten 
van de schuur als dusdanig geen gebrek 
is van die schuur of van een van de za
ken die haar samenstellen; dat evenwel 
blijkt uit wat hierboven werd uiteengezet 
dat geen fout kan worden weerhouden in 
hoofde van eiser; dat de vaststellingen 
van de rijkswacht en de brandweer even
eens de daad van een derde hebben uit
gesloten; dat ook overmacht en toeval 
dienen uitgesloten te worden gezien er 
nergens sprake is van bijvoorbeeld nood
weer; dat al deze vaststellingen de ge
wichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens uitmaken 
die de rechtbank doen aannemen dat de 
brand veroorzaakt werd door een gebrek 
van de schuur of van de onderdelen die 

(1) Cass., 25 maart 1943 (A.C., 1941-44, 68). 

haar samenstellen; dat het bijgevolg op 
basis van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek is dat eiser de scha
de van verweerster dient te vergoeden, 

terwijl, eerste onderdeel, nu het vonnis 
enerzijds vaststelt dat volgens het advies 
van de brandweercommandant de oor
zaak van het onheil onbekend is, het an
derzijds uit het feit dat de vaststellingen 
van de rijkswacht en de brandweer de 
fout van eiser en van derden, en ook 
overmacht of toeval uitsluiten, ten on
rechte afleidt dat alzo door vermoedens 
bewezen is dat de brand door een gebrek 
van de schuur of van haar bestanddelen 
veroorzaakt is; immers de vaststelling 
dat de oorzaak van het onheil onbekend 
was, tot gevolg heeft dat het vonnis uit 
de vastgestelde feiten niet wettig heeft 
kunnen afleiden dat de brand door een 
gebrek van de schuur of van een onder
dee! van de schuur ontstaan is (schen-

. ding van de artikelen 1315, 1349, 1353 en 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, het vonnis geen en
kele specificatie noch aanduiding van 
enige aard van het in aanmerking gena
men gebrek geeft en evenmin aanduidt 
of het om een gebrek gaat van de schuur 
of van een der onderdelen van de 
schuur; het, bij ontstentenis van enige 
nadere bepaling of aanduiding van het 
gebrek, onmogelijk is na te gaan of de 
wettelijke voorwaarden, gesteld voor de 
aansprakelijkheid van eiser, nageleefd 
werden en welk gebrek, buiten de brand 
zelf, van het gebouw of van zijn ~estand
delen weerhouden werd (schendmg van 
artikel 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek); 

W at het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat hij, die op grond 
van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek vergoeding vor
dert van de door een zaak veroor
zaakte schade, moet bewijzen dat de 
verwerende partij een door een ge
brek aangetaste zaak onder haar be
waring had en dat er een oorzake
lijk verband tussen dit gebrek en de 
schade bestaat; 

Overwegende dat artikel 1384, eer
ste lid, de schadelijder niet verplicht 
het gebrek van de zaak te bepalen; 
dat het voldoende is dat hij bewijst 
dat de schade niet mogelijk zou zijn 
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geweest indien het gebrek van de Nr. 554 
zaak niet had bestaan; 

Overwegende dat het bewijs van 
het gebrek van de zaak door ver
moedens mag worden geleverd; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt : dat door het uitbranden van 
de schuur die eiser onder zijn bewa
ring had, schade werd veroorzaakt 
aan de elektriciteitskabels van ver
weerster; dat, hoewel volgens het 
advies van de brandweercomman
dant de oorzaak van de brand onbe
kend is, op grond van de gegevens 
van het strafdossier als oorzaken 
moeten worden uitgesloten : de vrij
willige brandstichting, de fout van 
eiser, de daad van derden en het ge
val van overmacht en toeval; 

Overwegende dat de appelrechters 
oordelen « dat deze vaststellingen de 
gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens uit
maken die de rechtbank doen aan
nemen dat de brand veroorzaakt 
werd door een gebrek van de schuur 
of van de onderdelen die haar 
samenstellen »; 

Overwegende dat de rechters, na 
aile mogelijke oorzaken van de 
brand, andere dan een gebrek van 
de zaak, te hebben onderzocht en 
uitgesloten, uit deze eliminatie, in 
feite, wettig hebben kunnen afleiden 
dat de schade aileen door een ge
brek van de schuur of van een 
onderdeel ervan is veroorzaakt; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

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

9 mei 1986 - 1" kamer - Voorzitter : 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en Biitzler. 

1" KAMER - 9 mei 1986 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LUKE ZAKEN- VAAG MIDDEL- ONTVANKE
LIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT BETREFFENDE 
EEN FEITELIJK ELEMENT EEN AFLEIDING 
MAAKT DIE NIET IN DE BESTREDEN BESLIS
SING VOORKOMT - GEMIS AAN FEITELIJKE 
GRONDSLAG. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - VERPLICHTING VOOR ELK 
VAN DE MIDDELEN AFZONDERLIJK DE WET
TELIJKE BEPALINGEN TE VERMELDEN WAAR
VAN SCHENDING WORDT AANGEVOERD. 

4° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - VERPLICHTING VOOR ELK 
VAN DE MIDDELEN AFZONDERLIJK DE WET
TELIJKE BEPALINGEN TE VERMELDEN WAAR
VAN SCHENDING WORDT AANGEVOERD. 

1° Niet ontvankelijk wegens vaagheid is 
het middel dat dubbelzinnigheid van 
de motivering aanvoert zonder te ver
melden welke dubbele uitlegging aan 
het bestreden arrest zou kunnen wor
den gegeven. 

2° Feitelijke grondslag mist het middel 
dat tegenstrijdigheid van de motive
ring aanvoert en waarin wordt be
weerd dat uit de feitelijke vaststellin
gen van het bestreden arrest blijkt dat 
de partijen niet steeds de bedoeling 
hebben gehad die het arrest hun toe
schrijft, wanneer het middel in die be
wering een afleiding maakt die niet in 
het arrest voorkomt. 

3° Niet ontvankelijk is het middel dat 
aanvoert dat de bestreden beslissing 
de uitlegging die ze geeft, niet wettig 
uit een bepaalde brief heeft kunnen af
leiden, wanneer het de wettelijke be
palingen niet aanwijst die bij de ver
richte afleiding geschonden zouden 
zijn. (Art. 1080 Ger.W.) 

4° Niet ontvankelijk is het middel dat op
werpt dat de motivering onnauwkeurig 
is, wanneer het in werkelijkheid een 
onwettigheid aanvoert en het de wet
telijke bepalingen niet aanwijst die 
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geschonden zouden zijn. (Art. 1080 
Ger.W.) 

(D'HULST, VANDELANOTTE- CURATOREN IN HET 
FAILLISSEMENT TE VE BE N.V. T. HANDELS

ONDERNEMING H.J. BENDEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 4994) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1181, 1182, 1317, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, van het al
gemeen rechtsbeginsel dat partijen zelf 
de grenzen van hun geschil bepalen en 
van artikel 1138, 2•, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, na onder meer in 
feite te hebben vastgesteld : - dat op 23 
november 1977 door de koper een aan
koop van een installatie werd bevestigd 
met de vermelding « onder voorbehoud 
dat deze overzeese klant een accreditief 
te onzen gunste opent >> met nog verder 
« Betalingscondities : d.m.v. opening van 
een onherroepelijk accreditief te uwen 
gunste en opeisbaar tegen verschepings
documenten »; - dat na deze koopbeves
tiging, bij brief van 17 februari 1978 de 
verkoper van de koper het bericht ont
ving « dat het onherroepelijk acrreditief 
te onzen gunste is geopend » en verzocht 
werd om een akkoord nopens een voor
stel van 2 februari 1978 (namelijk een 
verminderde prijs) << zodat wij een onher
roepelijk accreditief te uwen gunste kun
nen openen en tot demontage van de 
machine kunnen overgaan »; - dat hier
na op 2 februari 1978 (lees 2 maart 1978) 
het gevraagde akkoord door de mandata
ris van de verkoper werd gegeven met 
daarenboven het bericht « uw krediet
opening onmiddellijk door te sturen op 
haar naam », wat dezelfde dag gebeurde 
ten belope van 100.00 U.S. $, beslist : 
« Het is duidelijk verkeerd een onder
scheid te maken tussen de modaliteiten 
van de twee kredietbrieven die in de 
overeenkomst bedoeld zijn. Partijen in 
de overeenkomst hadden het zeker over 
kredietbrieven die dezelfde kenmerken 
zouden vertoond hebben, qua benuttiging 
althans. Uit alle elementen van de zaak 
blijkt immers dat partijen de opschorten
de voorwaarde steeds hebben bedoeld als 

zijnde het bekomen vanwege de overzee
se koper van een benuttigbaar (" opeis
baar ") accreditief dat - voor een deel 
althans - zou overgedragen worden aan 
de oorspronkelijke verkoper; dit spruit 
ondubbelzinnig uit de wijze waarop men 
ten slotte te werk gegaan is, en dit op 
uitdrukkelijk verzoek van de mandataris 
van de (eisers) q.q. (" uw kredietopne
ming onmiddellijk door te sturen "); het 
spruit ook uit de inhoud van de overeen
komst zelf : het is immers zo dat de kre
dietopening ten gunste van de oorspron
kelijke verkoper niet zozeer tot de eigen
lijke " betalingscondities " van de koop
verkoop waarover het hier gaat, behoor
de, maar wel tot de voorwaarden tot 
tenuitvoerlegging ervan, vermits de des
betreffende bepalingen onmiddellijk wor
den gevolgd door bedingen die deze ten
uitvoerlegging conditioneren, te weten 
"Na credietopening zult U demontage 
onmiddellijk toestaan " en " Levering : 
onmiddellijk na credietopening "; deze 
beide bedingen wijzen er duidelijk op 
dat het bekomen van een overdraagbaar 
onherroepelijk accreditief, opeisbaar te
gen verschepingsdocumenten wel tot de 
opschortende voorwaarde van de koop
verkoopovereenkomst tussen Bendel en 
de verkoper behoorde »; en doordat bo
vendien geoordeeld wordt dat « partijen 
de dubbele operatie wel als een geheel 
beschouwden vermits nog uit andere 
stukken van de dossiers blijkt - wat 
trouwens door de termen van de dag
vaarding wordt bevestigd - dat als voor
schot op de betaling werd beschouwd : 
niet enkel de bankoverschrijving door de 
(verweerder) t.b.v. 130.000 frank, maar 
ook een " commissie " van 4.125 gulden 
op de verkoopprijs - hetgeen niets an
ders kan betekenen dan dat Bendel 
enigszins als tussenpersoon optrad tus
sen de verkoper en een door hem aange
wezen koper », wat door het hof van be
roep beschouwd wordt als « een reden te 
meer om het bekomen van een over
draagbare en tegen verschepingsdocu
menten opeisbare kredietbrief als op
schortende voorwaarde van de koop-ver
koopovereenkomst verkoper Bendel te 
moeten beschouwen », 

terwijl, eerste onderdeel, door ener
zijds in feite vast te stellen dat slechts 
na de verkoopbevestigingsbrief van 23 
november 1977 waarin in de opening ten 
gunste van de verkoper van een onher
roepelijk accreditief werd voorzien, na 
de brief van 17 februari 1978 van ver
weerder waarin hij bevestigde dat hij 
een dergelijk accreditief ten gunste van 
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de verkoper zou openen, en nadat op 2 
maart 1978 de P.V.B.A. J. 't Kint, manda
taris van de verkoper, de koper verzocht 
« uw kredietopening onmiddellijk door te 
sturen , op haar naa.m, dit « doorsturen » 
(overdragen) dezelfde dag gebeurde ten 
belope van 100.000 U.S. $, en door ander
zijds, bij het bepalen van de inhoud van 
de litigieuze opschortende voorwaarde 
aan de hand van de bedoeling der partij
en, te beslissen dat « de partijen de op
schortende voorwaarde steeds hebben 
bedoeld als zijnde het bekomen vanwege 
de overzeese koper van een benuttigbaar 
(" opeisbaar ") accreditief dat - voor een 
deel althans - zou overgedragen worden 
aan de oorspronkelijke verkoper » en dat 
die bedoeling « ondubbelzinnig voort
spruit uit de wijze waarop partijen te 
werk gingen », meer bepaald uit het lou
ter verzoek van de mandataris van de 
verkoper tot de koper gericht « uw kre
dietopening onmiddellijk door te stu
ren », de beslissing door tegenstrijdig
heid, althans dubbelzhmigheid, is aange
tast, vermits uit de feitelijke vaststellin
gen van het arrest nopens de handelwij
ze der partijen precies blijkt dat de 
partijen niet steeds de opschortende 
voorwaarde hebben bedoeld als zijnde 
het bekomen van de overzeese koper van 
een overdraagbaar accreditief, doch inte
gendeel slechts na de koopbevestiging 
van 23 november 1977 en na de desbe
treffende briefwisseling van 17 fe bruari 
1978 waarin de koper, overeenkomstig 
voormelde koopbevestiging, van de ope
ning, door hem, van een accreditief ten 
gunste van de verkoper gewag maakte, 
en van 2 februari (lees 2 maart) 1978 
waarin de mandataris van de verkoper 
om het « doorsturen , van het op ver
zoek van de overzeese klant van ver
weerder geopend accreditief, verzocht, de 
overdracht in feite geschiedde in de 
plaats van een zelfstandig accreditief 
door verweerder geopend; zodat het ar
rest, gezien deze tegenstrijdigheid, al
thans dubbelzinnigheid, niet regelmatig 
is gemotiveerd en derhalve schending in
houdt van artikel 97 van de Grondwet; 

tweede onderdeel, in zoverre de op
schortende voorwaarde als zijnde het be
komen van een « benuttigbaar (" opeis
baar ") overdraagbaar accreditief, opeis
baar tegen verschepingsdocumenten ,, 
afgeleid wordt uit de inhoud van de over
eenkomst zelf en meer bepaald beslist 
wordt dat de « kredietopening ten gunste 
van de oorspronkelijke verkoper niet zo
zeer tot de eigenlijke " betalingscondi
ties" van de koop-verkoop ( ... ) behoorde, 
maar wel tot de voorwaarden tot tenuit-

voerlegging ervan », om de enkele reden 
dat de bepalingen met betrekking tot be
doelde kredietopening « onmiddellijk 
worden gevolgd door bedingen die deze 
tenuitvoerlegging conditioneren, te we
ten " Na kredietopening zult U demon
tage onmiddellijk toestaan " en " Leve
ring : onmiddellijk na kredietopening " », 
de motivering van het arrest dubbelzin
nig, althans onnauwkeurig, is omdat de 
bovengeciteerde redenen, met verwijzing 
naar twee bepalingen die de levering be
treffen, niet toelaten te bepalen om wel
ke reden het hof van beroep van oordeel 

· is dat de kredietopening ten gunste van 
de oorspronkelijke verkoper geen beta
lingsconditie (betalingsmodaliteit) was, 
maar een zogenaamde << voorwaarde tot 
tenuitvoerlegging », vermits de betaling 
van de prijs steeds, zoals de levering van 
het goed, de tenuitvoerlegging van een 
verkoopovereenkomst uitmaken, de re
dengeving van het arrest het Hof van 
Cassatie derhalve in de onmogelijkheid 
plaatst de wettigheid van de beslissing te 
beoordelen, het arrest derhalve niet re
gelmatig is gemotiveerd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); het min
stens tegenstrijdig is enerzijds te oorde
len dat de kredietopening een << voor
waarde tot tenuitvoerlegging » uitmaakt, 
wat veronderstelt dat de voorwaarde een 
rol vervult wanneer de overeenkomst 
reeds tot stand is gekomen en, ander
zijds, impliciet maar zeker, te beslissen 
dat de kredietopening ten gunste van de 
verkoper samen met het accreditief van 
de overzeese koper moet worden be
schouwd en dat het bekomen van een 
overdraagbaar accreditief tot de opschor
tende voorwaarde van de koop-verkoop
overeenkomst tussen verweerder en de 
eisers behoorde, wat inhoudt dat het be
komen van een overdraagbaar accredi
tief het ontstaan van de overeenkomst 
opschort; zodat het arrest met dubbelzin
nigheid, onnauwkeurigheid, althans 
tegenstrijdigheid, is aangetast en derhal
ve niet regelmatig is gemotiveerd (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het uitvoeren van een 
overeenkomst of, met andere woorden, 
van de verbintenissen die voortvloeien 
uit de overeenkomst en waartoe de con
tractanten gehouden zijn, niet wettig als 
een opschortende voorwaarde voor het 
tot stand komen van die overeenkomst 
en van haar verbintenissen in aanmer
king kan komen; zodat, in zoverre zou 
moeten worden begrepen dat het hof van 
beroep het openen van een accreditief 
ten gunste van de oorspronkelijke verko-



Nr. 554 HOF VAN CASSATIE 1221 

per, niet als een betalingsconditie of be
talingsmodaliteit - wat wei door de eer
ste rechter was aanvaard - beschouwt, 
maar, zoals de ten laste van de verkoper 
voorziene verplichtingen de demontage 
van de machine toe te staan en de ma
chine te leveren, als een « voorwaarde 
van tenuitvoerlegging », het arrest in 
werkelijkheid de uitvoering van de beta
lingsverplichting van de koper als een 
opschortende voorwaarde beschouwt en 
derhalve het in de artikelen 1181 en 1182 
van het Burgerlijk Wetboek voorkomend 
wettelijk begrip « opschortende voor
waarde » schendt (schending van de arti
kelen 1181 en 1182 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

vierde onderdeel, in de brief van 23 no
vember 1977 duidelijk door de koper be
vestigd wordt " van U te hebben gekocht 
onder ons ordernummer 22/9295 en 
onder voorbehoud dat onze overzeese 
klant een accreditief te onzen gunste 
opent », slechts na de beschrijving van 
de machine en de bepaling van de prijs 
met de vermelding dat de machine bij de 
verkoper ter plaatse, niet gedemonteerd, 
niet verpakt en niet geladen wordt gele
verd (<< ex works Oostrozebeke, undis
mantled, unpacked, unloaded »), onder 
de uitdrukkelijke clausule " betalingscon
dities », voorzien wordt « door middel 
van opening van een onherroepelijk ac
creditief te uwen gunste en opeisbaar te
gen verschepingsdocumenten », verder 
bepaald wordt : « Na creditopening zult U 
demontage onmiddellijk toestaan », en 
onder de clausule « Levering » vermeld 
wordt « onmiddellijk na creditopening »; 
derhalve uit de inhoud van de brief blijk, 
vooreerst dat er nergens sprake is van 
een door de overzeese koper te openen 
overdraagbaar accreditief,doch integen
deel van twee zelfstandige accreditieven, 
de ene door de overzeese koper te ope
nen ten gunste van Bendel (cf. de ter
men « onder voorbehoud dat onze over
zeese klant een accreditief te onzen 
gunste opent »), de andere te openen 
door Bendel ten gunste van de verkoper 
( cf. de term en « betalingscondities : door 
middel van opening van een onherroepe
lijk accreditief te uwen gunste »), vervol
gens dat de vermelding dat het accredi
tief " opeisbaar tegen verschepingsdocu
menten » zou zijn, uitsluitend betrekking 
heeft op het onder de clausule " betalings
condities » voorziene accreditief, ten 
slotte dat geen enkel element van de 
brief erop wijst dat deze vermelding even
eens op het eerste accreditief, tussen 
verweerder en zijn overzeese klant, be-

trekking had, zodat de koop-verkoopover
eenkomst tussen de verkoper en ver
weerder slechts tot stand zou zijn geko
men wanneer door de overzeese klant 
van verweerder een overdraagbaar ac
creditief zou geopend zijn geweest en ai
le nodige verschepingsdocumenten voor
handen zouden zijn geweest; bijgevolg 
uit de zogenaamde bevestigingsbrief van 
23 november 1977 - in het arrest als 
« de overeenkomst zelf » betiteld - niet 
wettelijk kan worden afgeleid dat « het 
bekomen van een overdraagbaar onher
roepelijk accreditief, opeisbaar tegen ver
schepingsdocumenten, wei tot de op
schortende vooiwaarde van de koop-ver
koopovereenkomst tussen Bendel en de 
verkoper behoorde »; zodat het arrest, 
door het tegendeel te beslissen, de be
wijskracht schendt toekomend aan de 
bevestigingsbrief van 23 november 1977 
door er een interpretatie aan te geven 
die onverenigbaar is met de inhoud, de 
zin en de draagwijdte ervan (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, ... 

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

in zoverre het dubbelzinnigheid van 
de motivering aanvoert, niet ver
meldt welke dubbele uitlegging aan 
het arrest zou kunnen worden gege
ven; 

Dat het in zoverre niet ontvanke
lijk is wegens vaagheid; 

Overwegende dat in het onderdeel 
wordt beweerd dat uit de feitelijke 
vaststellingen van het arrest, no
pens de handelwijze van de partij
en, blijkt dat zij niet steeds de be
doeling hebben gehad die het arrest 
hun toeschrijft; 

Dat de eisers in die bewering een 
afleiding maken die niet in het ar
rest voorkomt; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
tegenstrijdigheid van de motivering 
aanvoert, feitelijke grondslag mist; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest 

onderzoekt welke uitlegging dient te 
worden gegeven aan de woorden 
« onder voorbehoud dat onze over
zeese klant een accreditief te onzen 
gunste opent »; dat in dat zinsdeel 
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op zichzelf niet tot uitdrukking 
wordt gebracht welke kenmerken 
het door de overzeese klant te ver
strekken accreditief diende te verto
nen; dat het arrest de kenmerken 
die dat accreditief diende te verto
nen, afleidt uit de handelwijze van 
de partijen en uit de kenmerken 
van het door verweerder aan de ver
koper te verstrekke:ri accreditief; dat 
het arrest oordeelt dat bedoeld was 
« een overdraagbaar onherroepelijk 
accreditief, eisbaar tegen versche
pingsdocumenten »; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het aanvoert dat het ar
rest de uitlegging die het geeft, niet 
wettig heeft kunnen afleiden uit de 
brief van 23 november 1977, niet 
ontvankelijk is, daar het de wette
lijke bepalingen niet aanwijst die 
bij de verrichte afleiding zouden 
zijn geschonden; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, de uitlegging die het arrest van 
het zinsdeel in kwestie geeft, niet 
onverenigbaar is met de inhoud, de 
zin en de draagwijdte van de akte, 
daar niets in de akte uitsluit dat het 
accreditief dat de overzeese klant 
moest verstrekken, dezelfde ken
merken diende te vertonen « qua be
nuttiging althans » als het door ver
weerder aan de verkoper te ver
strekken accreditief; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
niet vermeldt in welke verschillende 
betekenissen de motivering van het 
arrest zou kunnen worden opgevat; 
dat het onderdeel derhalve, in zover
re het dubbelzinigheid aanvoert, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het opwerpt dat de moti
vering onnauwkeurig is, een onwet
tigheid aanvoert; dat het immers 
neerkomt op de bewering dat het 
oordeel dat de kredietopening be
hoorde tot de voorwaarden tot ten
uitvoerlegging, niet wettelijk verant-

woord is en dit wegens het feit dat 
betaling van de prijs en levering 
van het goed de tenuitvoerlegging 
van een verkoopovereenkomst uit
maken; dat het onderdeel dienaang
aande niet de wettelijke bepalingen 
aanwijst die geschonden zouden 
zijn, en het derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat, voor zover de 
rechter enerzijds zou oordelen dat 
de kredietopening een voorwaarde 
tot tenuitvoerlegging uitmaakt, en 
anderzijds zou beslissen dat het ver
krijgen van een overdraagbaar ac
creditief het ontstaan van de over
eenkomst opschort, die omstandig
heid slechts tot een tegenstrijdig
heid leidt, nadat is uitgemaakt dat 
zodanig oordeel en zodanige beslis-· 
sing niet wettig naast elkaar kun
nen bestaan; dat het onderdeel der
halve geen tegenstrijdigheid aan
voert die gelijkstaat met afwezig
heid van redenen in de zin van 
artikel 97 van de Grondwet, maar 
een onwettigheid; dat het onderdeel 
in zoverre eveneens niet ontvanke
lijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, om 

de opschortende voorwaarde van de 
tussen verweerder en de verkoper 
gesloten overeenkomst te bepalen, 
onderzoekt welke kenmerken het 
accreditief dat verweerder van zijn 
overzeese koper diende te verkrij
gen, moest vertonen; dat het arrest 
oordeelt dat het dezelfde kenmerken 
zijn als die welke het door verweer
der aan de verkoper te verstrekken 
accreditief moest vertonen; dat het 
arrest aldus, in strijd met wat het 
onderdeel wordt beweerd, de uitvoe
ring van de betalingsverplichting 
van de koper, zijnde verweerder, ten 
gunste van de oorspronkelijke ver
koper, niet als een opschortende 
voorwaarde van de tussen de verko
per en verweerder gesloten overeen
komst beschouwt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 
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W at de overige onderdelen be
treft: 

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

9 mei 1986 - 1• kamer- Voorzitter en 
verslaggever: de h. Caenepeel, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Gryse en Nelis
sen Grade. 

Nr. 555 

1• KAMER - 9 mei 1986 

1° OVEREENKOMST - FOUTIEVE NIET
UITVOERING - SCHADEVERGOEDING - OM
VANG VAN DE SCHADELOOSSTELLING. 

2° OVEREENKOMST - ONTBINDING VAN 
DE OVEREENKOMST WEGENS DE WANPRES
TATIE VAN BEIDE PARTIJEN - BEPALING 
VAN DE SCHADEVERGOEDING WAAROP IEDE
RE PARTIJ, WEGENS HET NIET NAKOMEN 
DOOR DE ANDERE PARTIJ VAN HAAR VERBIN
TENISSEN, RECHT HEEFT. 

hij heeft geleden en voor de winst die 
hij heeft moeten derven (1). 

2° Ingeval hij, met toepassing van art. 
1184 B. W., een wederkerige overeen
komst wegens de wanprestatie van 
beide partijen ontbonden verklaart, 
moet de rechter de schadevergoeding 
waarop iedere partij wegens het niet 
nakomen door de andere partij van 
haar verbintenissen recht heeft, bepa
len in evenredigheid met de ernst van 
hun respectieve tekortkomingen (2). 

3° De omstandigheid dat beide partijen 
bij een wederkerige overeenkomst hun 
verbintenissen niet zijn nagekomen, 
heft hun contractuele aansprakelijk
heid niet op noch hun gehoudenheid, 
in evenredigheid met hun aandeel in 
die aansprakelijkheid, tot vergoeding 
aan de andere partij van de schade die 
het onmiddellijk en rechtstreeks ge
volg is van hun tekortkomingen (3). 

4° Met toepassing van art. 1151 B. W. 
moet de aan de schuldeiser wegens de 
wanprestatie van de schuldenaar ver
schuldigde schadevergoeding alleen 
omvatten hetgeen een onmiddellijk en 
rechtstreeks - d.i. een noodzakelijk 
- gevolg is van het niet uitvoeren van 
de overeenkomst (4). 

(LAUWERS T. HABITIM N.V., ALGEMENE AANNE
MINGEN VAN LAERE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4997) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 

·gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-
4o OVEREENKOMST _ NIET-NAKOMING ding van de artikelen 1146, 1147, 1149, 

1150, 1151, 1184 van het Burgerlijk Wet-

3° OVEREENKOMST - NIET-NAKOMING 
DOOR BEIDE PARTIJEN VAN HUN VERBINTE
NISSEN - SCHADEVERGOEDING - OMVANG 
VAN DE SCHADELOOSSTELLING. 

DOOR BEIDE PARTIJEN VAN HUN VERBINTE- boek en 97 van de Grondwet, 
NISSEN- SCHADEVERGOEDING- OMVANG lr-----------------
VAN DE SCHADELOOSSTELLING. 

1o Krachtens art. 1149 B. W. moet, in ge
val van foutieve niet-uitvoering van 
een contractuele verbintenis, de schul
denaar van deze verbintenis, onder 
voorbehoud van de toepassing van de 
artt. 1150 en 1151 B. W., de schuldeiser 
volledig vergoeden voor het verlies dat 

(1) Raadpl. Cass., 17 okt. 1968 (A.C., 1969, 
188) en 6 feb. 1975 (ibid., 1975, 640). 

(2) Zie PLAISANT R., noot onder Civ. Seine, 15 
dec. 1954, Rec. Dalloz-Surey, 1955, 267-268. 

(3) Raadpl. Cass., 3 mei 1957 (A. C., 1957, 734) 
en 24 juli 1977 (ibid., 1977. 1101). 

(4) Cass., 24 jum 1977 (A.C., 1977, 1101). 
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doordat het arrest, na de verkoopover
eenkomst van 24 april 1980 ontbonden te 
hebben verklaard ten laste van beide 
partijen ingevolge tekortkomingen van 
beide partijen, beslist: dat door hun hou
ding geen van de partijen recht heeft op 
vergoeding voor winstverlies, algemene 
kosten, lasten of voorheffingen; dat eiser 
de kosten van de louter om zijn belan
gen te verdedigen architect Limere zelf 
dient te dragen, evenals alle schattings
kosten en andere kosten voor niet opge
nomen krediet en hypothecaire leningen, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen, de partij die schade lijdt ten gevol
ge van een tekortkoming van de weder
partij aan haar contractuele verplichtin
gen, gerechtigd is schadevergoeding te 
bekomen voor het door haar geleden ver
lies en de winstderving; in het geval van 
wederzijdse tekortkomingen, de rechter 
het aandeel van de fout van elk der par
tijen in de desgevallend door elk der par
tijen geleden schade dient te bepalen, en 
elk der partijen gerechtigd is op vergoe
ding van de door haar geleden schade 
ten belope van het aandeel in de aan
sprakelijkheid daarvoor van de andere 
partij; zodat het arrest, door de door ei
ser bij conclusie gevorderde schadever
goeding voor winstverlies, " voor het op
nemen van het geopend krediet bij 
A.B.K. », voor kosten van de deskundige 
Limere, voor " schattingskosten hypo
theekaanvraag Dierckx », voor " schat
tingskosten toegestane en verbeurde hy
potheek A.B.K. », zonder meer, af te 
wijzen op grand van de in het middel 
aangehaalde overweging dat « door hun 
houding » geen van de partijen recht 
heeft op vergoeding voor winstverlies, al
gemene kosten, kosten of voorheffingen, 
en dat eiser « de kosten van de louter 
om zijn belangen te verdedigen aange
stelde architect Limere zelf dient te dra
gen, evenals alle schattingskosten en an
dere kosten voor niet opgenomen krediet 
en hypothecaire leningen », niet wette
lijk verantwoord is (schending van alle 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen, met uitzondering van artikel 97 van 
de Grondwet}, noch regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest dubbel
:iinnig gemotiveerd is in zoverre het be
slist dat « (eiser) de kosten van de louter 
om zijn belangen te verdedigen aange
stelde architect Limere zelf dient te dra
gen, evenals alle schattingskosten en an
dere kosten voor niet opgenomen krediet 

en hypothecaire leningen », nu uit deze 
overweging niet kan worden afgeleid of 
het arrest de gevorderde schadevergoe
ding voor de kosten van de deskundige 
Limere, voor schattingskosten en andere 
kosten voor niet opgenomen krediet en 
hypothecaire leningen eveneens heeft af
gewezen op grand van « de houding van 
partijen >> dan wel uitsluitend op andere 
- behoudens wat de kosten architect Li
mere betreft niet in het arrest uitgedrukc 
te - gronden, en terwijl het arrest in de 
eerste hypothese aangetast is door de in 
het eerste onderdeel aangehaalde onwet
tigheden, zodat het arrest, wegens de 
aangehaalde dubbelzinnigheid in de mo
tivering, noch regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), noch wettelijk verantwoord is 
(schending van alle in het middel aange
haalde wetsbepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, in zoverre het arrest 
de gevorderde schadevergoeding voor de 
kosten van de deskundige Limere afwijst 
op grand van de overweging dat deze 
deskundige door eiser werd aangesteld 
« louter om zijn belangen te verdedi
gen >>, deze omstandigheid niet uitsluit 
dat het aan deze deskundige betaalde 
ereloon een bestanddeel is van de scha
de die door eiser werd geleden ten gevol
ge van de tekortkomingen van de ver
weersters, zodat het arrest, door de 
gevorderde schadevergoeding wegens 
kosten van de deskundige Limere op de
ze gronden af te wijzen, niet wettelijk 
verantwoord is (schending van alle in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet) noch regelmatig gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens arti-

kel 1149 van het Burgerlijk Wet
, boek, in geval van foutieve niet-uit
voering van een contractuele verbin
tenis, de schuldenaar van deze ver
bintenis, onder voorbehoud van de 
toepassing van de artikelen 1150 en 
1151 van het Burgerlijk Wetboek, de 
schuldeiser volledig moet vergoeden 
voor het verlies dat hij heeft gele
den en de winst die hij heeft moe
ten derven; 

Overwegende dat de rechter, inge
val hij met toepassing van artikel 
1184 van het Burgerlijk Wetboek 
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een wederkerige overeenkomst we
gens de wanprestatie van beide par
tijen ontbonden verklaart, de schade 
waarop iedere partij wegens het 
niet nakomen door de andere partij 
van haar verbintenissen recht heeft, 
moet bepalen in evenredigheid met 
de ernst van hun respectieve tekort
komingen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat beide partijen hun verbin
tenissen niet zijn nagekomen, hun 
contractuele aansprakelijkheid niet 
opheft, noch hun gehoudenheid, in 
evenredigheid met hun aandeel in 
die aansprakelijkheid, tot vergoe
ding aan de andere partij van de 
schade die het onmiddellijk en 
rechtstreeks gevolg is van hun te
kortkomingen; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt : dat beide partijen tekort zijn 
gekomen aan hun verplichting de 
overeenkomst van 24 april 1980 te 
goeder trouw ten uitvoer te brengen; 
dat « na augustus 1983 geen van bei
de partijen nog interesse had voor 
de nakoming. van de overeenkomst; 
dat partijen totaal onrealistische 
schadeberekeningen maken; dat de 
overeenkomst ten laste van beide 
partijen moet worden ontbonden; 
dat door hun houding geen van de 
partijen recht heeft op vergoeding 
door winstverlies, algemene kosten, 
lasten of voorheffingen ( ... ) »; 

Overwegende dat het arrest, door 
op grond van die redengeving aan 
eiser elk recht op schadevergoeding 
te ontzeggen, de artikelen 1149 en 
1184 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet preciseert waarin de schending 
van artikel 97 van de Grondwet be
staat; 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 1151 van het Burgerlijk 
W etboek, de aan de schuldeiser we
gens de wanprestatie van de schul
denaar verschuldigde schadevergoe-

ding alleen moet omvatten hetgeen 
een onmiddellijk en rechtstreeks ge
volg is, dit is een noodzakelijk ge
volg is, van het niet uitvoeren van 
de overeenkomst; 

Overwegende dat het arrest met 
de in het onderdeel bekritiseerde re
dengeving te kennen geeft dat het 
door eiser aan zijn architect « louter 
om zijn belangen te verdedigen »be
taalde ereloon geen schade betreft, 
die het onmiddellijk en rechtstreeks 
gevolg is van de wanprestatie van 
de verweersters, en op grond van 
die feitelijke en derhalve onaantast
bare vaststelling wettig beslist dat 
de verweersters niet tot vergoeding 
van die uitgave gehouden zijn; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de in het onder
dee! weergegeven redengeving van 
het arrest in het ongewisse laat of 
de appelrechters oordelen dat eiser 
« alle schattingskosten en kosten 
voor niet opgenomen krediet en hy
pothecaire leningen zelf dient te 
dragen » wegens « de houding » van 
partijen die heiden hun verbintenis
sen niet zijn nagekomen, dan wei 
omdat die uitgaven, evenals het aan 
architect Limere betaalde ereloon, 
geen schade in de zin van artikel 
1151 van het Burgerlijk Wetboek be
treffen; 

Dat het onderdeel wegens dubbel
zinnigheid van de redengeving in 
zoverre gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het beslist 
dat eiser geen recht heeft op vergoe
ding voor winstverlies, algemene 
kosten, lasten of voorheffingen en 
dat eiser alle schattingskosten en 
andere kosten voor niet opgenomen 
krediet en hypothecaire leningen 
zelf dient te dragen, en het eiser 
veroordeelt in de helft van de kos
ten; verwerpt de voorziening voor 
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het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

9 mei 1986 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Biitzler. 

Nr. 556 

1" KAMER - 9 mei 1986 

SCHIP, SCHEEPV AART - COGNOSSE
MENTSBEDINGEN - TOEPASSELIJKHEID. 

Wettelijk verantwoord is het arrest dat, 
na een onderscheid gemaakt te hebben 
tussen, enerzijds, de vergoeding die 
aan de wederpartif van de rederif bij 
de vervoerovereenkomst verschuldigd 
is wegens de beschadiging van het ver
voerde goed en, anderzijds, de schade 
die niet door die wederpartij wordt ge
leden maar door de rederif zelf, ten ge
volge van de wanprestatie van de stu
wadoor, uitspraak doende over de 
eigen schade van de rederij, onder
scheiden van de schade waarop de cog
nossementsbedingen in verband met 
de beperking van aansprakelijkheid te
genover de wederpartij betrekking 
hebben, beslist dat die congnosse
mentsbedingen niet toepasselijk zijn. 

(MARITIME STEVEDORING & C0 

N.V T. HAVENBEDRIJF MABESOONE N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5009) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen, 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1142, 1147, 
1149 en 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat om verweerster tot betaling 
van de tegenwaarde van 4660,75 pond 
sterling en 35.176 frank aan de partij Ha
pag Lloyd te veroordelen wegens ver
voerkosten van de beschadigde transfor
mator naar Antwerpen en extrakosten 
met betrekking tot de terugzending er
van naar Schotland en eiseres te veroor
delen om verweerster voor die bedragen 
te vrijwaren, het arrest het middel van 
eiseres verwerpt die staande hield dat 
Hapag Lloyd haar aansprakelijkheid ten 
aanzien van de ladingbelanghebbende 
tot 17.500 frank beperkt had en dat zij 
het door Hapag Lloyd meer betaalde niet 
diende te dragen, op grand : « dat de 
rechtsverhoudingen tussen de zeever
voerder (Hapag Lloyd) en de stuwadoor 
(verweerster) door de stuwadoorsover
eenkomst beheerst worden; ( ... ) dat de 
rederij dan ook gehouden was de ver
voerkosten naar Antwerpen en alle ex
trakosten met betrekking tot de terug
zending naar Schotland zelf te dragen; 
dat er aldus geen sprake is van enige 
vrijgevigheid van Hapag Lloyd ten aan
zien van de ladingbelanghebbende en ap
pellanten ten deze ten onrechte naar de 
cognossementsbedingen verwijzen; ( ... ) 
dat de overeenkomst van zeevervoer 
vreemd zijnde aan de rechtsverhoudin
gen tussen Hapag Lloyd en het Haven
bedrijf Mabesoone (verweerster), wat be
treft de eigen schade van de rederij, het 
Havenbedrijf Mabesoone zich ten deze 
niet op een beperking van haar aanspra
kelijkheid tot een bedrag van 17.500 
frank mag beroepen », 

terwijl het quantum van het recht op 
schadevergoeding van een partij tegen
over zijn medecontractant afhangt van 
de schadevergoedingen die de eerste par
tij aan zijn eigen medecontractant ver
plicht werd te betalen; indien de over
eenkomsten noch tot nadeel noch tot 
voordeel van de derden kunnen strek
ken, de derden het bestaan en de uiter
lijke gevolgen van deze overeenkomsten 
als een feit kunnen inroepen wanneer 
die de toestand van hun schuldeiser be
palen; door te beslissen dat de derden, 
zoals eiseres en verweerster, zich niet op 
de overeenkomst van zeevervoer of op 
de cognossementsbedingen konden be
roepen om er de beperking van aanspra
kelijkheid van de rederij uit af te leiden 
en bijgevolg het quantum van haar recht 
op schadevergoeding tegen verweerster, 
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het arrest aile in het middel aangeduide 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat de rederij Ha
pag Lloyd vergoeding vorderde van 
de aan de transformator toegebrach
te schade en van de schade die zij 
beweerde te hebben geleden doordat 
het vervoer van Glasgow vruchte
loos was geweest en de transforma
tor moest worden teruggezonden 
naar Schotland; 

Overwegende dat het arrest be
treffende de tweede schade, na erop 
te hebben gewezen dat de rechtsver
houdingen tussen Hapag Lloyd en 
verweerster beheerst worden door 
de stuwadoorsovereenkomst, beslist : 
« dat de cognossementsbedingen 
dan ook niet van toepassing zijn op 
de eigen schade die door de rederij 
Hapag Lloyd ten gevolge van het 
ongeval van 15 januari 1976 geleden 
werd; dat Hapag Lloyd als uitgever 
van het doorvoercognossement bij 
toepassing van de bedongen Haagse 
Regels gehouden was een behoor
lijke zorg aan de lading tijdens de 
verschepingsverrichtingen te beste
den; dat ingevolge de schade aan de 
transformator, ontstaan tijdens de 
periode van aansprakelijkheid van 
Hapag Lloyd, en de noodzakelijk
heid het stuk voor nazicht en her
stelling terug naar de constructeur 
in Schotland te zenden, de rederij 
dan ook gehouden was de vervoer
kosten naar Antwerpen en alle ex
trakosten met betrekking tot de te
rugzending naar Schotland zelf te 
dragen »; 

Overwegende dat daaruit blijkt 
dat het arrest onderscheid maakt 
tussen, enerzijds, de vergoeding die 
aan de wederpartij van Hapag 
Lloyd bij de vervoerovereenkomst 
verschuldigd is wegens de beschadi
ging van de transformator en, an
derzijds, de schade die niet door die 
wederpartij wordt geleden, maar 
door Hapag Lloyd zelf, doordat zij, 
ten gevolge van de wanprestatie van 
de stuwadoor, het vervoer waartoe 
zij zich had verbonden, niet tot een 
goed einde kon brengen, zodat de 
kosten van het reeds gedeeltelijk 

verrichte vervoer vruchteloos waren 
en de transformator terug naar 
Schotland moest worden gestuurd; 

Overwegende dat, voor zover het 
middel zou impliceren dat de rech
ters dat onderscheid niet konden 
maken, het arrest de in het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen 
niet schendt door het onderscheid te 
maken; 

Dat het arrest, nu het uitspraak 
doet over de eigen schade van Ha
pag Lloyd, onderscheiden van de 
schade waarop de cognossementsbe
dingen in verband met de beperking 
van aansprakelijkheid tegenover de 
wederpartij betrekking hebben, de 
aangewezen wettelijke bepalingen 
evenmin schendt door die cognosse
mentsbedingen niet toepasselijk te 
achten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6 1131 
1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1719, 1?20 er{ 
1721 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, om eiseres te veroordelen om 
verweerster te vrijwaren ten belope van 
alle bedragen die verweerster aan partij 
Hapag Lloyd, oorspronkelijke eiseres op 
hoofdeis, gehouden is te betalen als ver
goeding van de schade voortvloeiend uit 
het ongeval veroorzaakt aan een trans
formator tijdens zijn behandeling in hijs 
door de kraan die door eiseres ter be
schikking van verweerster gesteld werd, 
het arrest de ontheffing van aansprake
lijkheid verwerpt die eiseres inriep op 
grond van het beding dat « het risico van 
schade of verlies veroorzaakt aan de goe
deren - in hijs - ten laste van de klant 
valt », op grond : « dat hieruit echter niet 
kan af~eleid worden dat (eiseres) een 
ontheffmg van aansprakelijkheid · voor 
het ter beschikking stellen van een onge
schikte of met een gebrek behepte kraan 
zou bedongen hebben; dat het verhuren 
van dergelijke kraan integendeel een 
contractuele fout uitmaakt zodat de hier-

-' uit voortvloeiende schad~ door de ver
huurder dient vergoed te worden », en op 
het motief van de eerste rechter dat de 
« uitdrukking " schade of verlies bij on
gevallen veroorzaakt aan goederen in 
hijs" dient ge1nterpreteerd te worden als 
de schade of het verlies van goederen 
veroorzaakt door het hijsen, bijvoorbeeld 
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door een onvoldoende stevige verpakking 
van de goederen, of onvoldoende vast
hechting van de goederen aan de kabels 
en dergelijke meer; ( ... ) dat met de be
doelde uitdrukking niet mag of kan be
doeld zijn de schade aan de goederen 
veroorzaakt door de gebreken van de 
kraan zelf ( ... ) (daar) Mabesoone er 
mocht op rekenen dat haar een kraan 
ter beschikking zou worden gesteld die 
de prestaties kon uitvoeren waarvoor zij 
werd gehuurd >>, 

terwijl diegene die een kraan ter be
schikking van een klant stelt, zich van 
zijn contractuele aansprakelijkheid uit 
hoofde van een foutieve terbeschikking
steUing van een ongeschikte of gebrekki
ge kraan kan ontlasten, op voorwaarde 
dat hij zich niet van zijn bedrog ontlast; 
het beding van het huurcontract « dat 
het risico van schade of verlies bij onge
val veroorzaakt aan de goederen - in 
hijs - ten laste van de klant valt >>, toe
passelijk is op het geval dat schade of 
verlies aan de goederen veroorzaakt 
werd ten gevolge van een ongeschiktheid 
of een gebrek van de kraan die door de 
huurder foutief ter beschikking van de 
klant gesteld werd; door te beslissen dat 
dit beding geen ontheffing van aanspra
kelijkheid voor het ter beschikking stel
len van een ongeschikte of een met ge
brek behepte kraan bevatte, op inotief 
dat het om een contractuele fout ging, 
zodat de hieruit voortvloeiende schade . 
door eiseres dient vergoed te worden, 
het arrest enerzijds de wettelijke moge
lijkheid miskent voor een partij om zich 
van zijn contractuele fout, behalve zijn 
bedrog, te ontlasten (schending van de 
artikelen 6, 1131, 1134, 1135, 1719 en 1721 
van het Burgerlijk Wetboek) en ander
zijds aan het beding in kwestie een met 
zijn bewoordingen onverenigbare inter
pretatie geeft, hetgeen een miskenning' 
van hun bewijskracht inhoudt (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1321 
van het Burgerlijk Wetboek); door dit be
ding derhalve niet ten voordele van eise
res toe te passen, het arrest de bindende 
kracht miskent (schending van de arti
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing betreffende de inhoud van 
het beding in kwestie grondt op een 
interpretatie van het beding en niet 
op de overweging dat het om een 
contractuele fout ging; dat de eerste 
grief feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het arrest het 
beding « dat het risico van schade of 
verlies bij ongeval veroorzaakt aan 
de goederen - in hijs - ten laste 
van de klant valt », doet slaan op 
schade of verlies ten gevolge van 
verkeerde behandeling van de goe
deren met de kraan; dat die inter
pretatie, waardoor het arrest uitsluit 
dat het beding een ontheffing van 
aansprakelijkheid uit hoofde van 
terbeschikkingstelling van een onge
schikte of gebrekkige kraan in
houdt, de bewijskracht van het be
ding niet miskent; dat ook de twee
de grief feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het aan het beding in kwestie 
slechts het gevolg toekent dat het 
heeft volgens de interpretatie die 
het arrest ervan geeft, de verbinden
de kracht ervan niet miskent en 
derhalve de in de derde grief aange
wezen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 mei 1986 - 1' kamer- Voorzitter en 
verslaggever: de h. Caenepeel, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Dassesse en De Gry
se. 

Nr. 557 

3' KAMER - 12 mei 1986 

BETEKENING VAN EXPLOTEN - BUR

GERLIJKE ZAKEN - VERMELDING VAN DE 
NAAM VAN DE PERSOON VOOR WIE HET EX
PLOOT BESTEMD IS - ONREGELMATIGHEID 
IN DE VERMELDING - NIETIGHEID - VEREIS
TE. 
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Het exploot van betekening kan wegens 
een onregelmatigbeid in de vermeldintJ 
van de naam van de persoon voor w1e 
bet exploot bestemd is, slecbts nietig 
worden verklaard indien de onregel
matigbeid de belangen scbaadt van de 
partij die de exceptie inroept (1). (Artt. 
43, 3", en 861 Ger.W.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. CLARYSSE, 

BROUWERIJ CLARYSSE EN CIE P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5148) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 maart 1985 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over bet middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 43, 702, 780, 861 en 862 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis en overneming 
van zijn motivering, de vordering van ei
ser niet toelaatbaar verklaart op grand : 
dat op het origineel van het exploot van 
betekening der dagvaarding van 23 de
cember 1982, alsook op het afschrift be
stemd voor de verweerders, de naam van 
de tweede gedaagde geschreven is boven 
een met witte correctiestof bedekte en 
uitgewiste vermelding, zonder dat dit bo
venschrift goedgekeurd werd op beide 
alden; dat, aangezien die vermeldingen 
niet werden goedgekeurd, deze als niet 
bestaande moeten worden beschouwd; 
dat, ingevolge artikel 43, 5°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, het exploot van bete
kening op straffe van nietigheid de 
kwestieuze vermelding moet bevatten; 
dat, overeenkomstig artikel 862, § 1, 4°, 
van het Gerechtelijk Wethoek, de regel 
van a:rtikel 861 van dat wethoek niet 
geldt voor een verzuim of onregelmati~
heid hetreffende het optreden van de ml
nisterii:!le ambtenaar; dat het ten deze 
gehruikte procede medebrengt dat de uit
gewiste tekst onzichthaar wordt, zodat 
niet kan uitgemaakt worden of de door
haling al dan niet verantwoord is en de 
juistheid van de vermeldingen in de 
authentieke akte niet meer kan worden 
nagegaan; 

(1) Zie Cass., 30 nov. 1981 en 14 en 24 juni 
1982 (A.C., 1981-82, nrs. 213, 608 en 642) en 2 
dec. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 205). 

terwijl, eerste onderdeel, nu artikel 43, 
5°, van het Gerechtelijk Wetboek voor
schrijft dat het exploot op straffe van 
nietigheid de naam en de voornaam van 
de gerechtsdeurwaarder en het adre_s 
van zijn kantoor vermeldt, nu op het on
gineel van het exploot die vermelding op 
regelmatige wijze werd aangebracht, nu 
noch het arrest noch het beroepen von
nis verklaren dat die vermelding op het 
origineel van het exploot of op het voor 
de verweerders hestemde afschrift op on
regelmatige wijze werd aangehracht, er 
geen aanleiding bestond om, overeen
komstig artikel 862, § 1, 4°, van het Ge
rechtelijk Wethoek, het ganse dagvaar
dingsexploot nietig te verklaren met 
uitsluiting van de toepassing van artikel 
861 van dit wethoek, zodat het arrest, 
door het ganse dagvaardingsexploot nie
tig te verklaren wegens het onregelmatig 
vermelden van de identiteit en de zetel 
van de tweede gedaagde, en te heslissen 
dat ook de eerste gedaagde die nietig
heid kon inroepen, een verkeerde toepas
sing maakt van de vermelde artikelen 
van het Gerechtelijk Wetboek en aldus 
die wettelijke bepalingen schendt; 

tweede onderdeel, indien weliswaar 
artikel 43, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek op straffe van nietigheid voor
schrijft dat het aan een vennootschap 
betekende exploot van dagvaarding de 
identiteit en de zetel van de vennoot
schap aanduidt deze nietigheid hij arti
kel 862, § 1, v~n het Gerechtelijk Wet
hoek niet onttrokken wordt aan de 
toepassing van artikel 861 van dit wet
hoek zodat het arrest, door te beslissen 
dat t~n deze artikel 861 van dit wethoek 
geen toepassing kon vinden en diem:ol
gens na te laten na te gaan of, rekemng 
houdend met de regelmatig en niet op de 
correctiestof aangehrachte vermeldingen 
in het dagvaardingsexploot, de tweede 
gedaagde al dan niet kon en moest we
ten dat zij gedagvaard werd en of der
halve de tweede gedaagde gerechtigd 
was de kwestieuze nietigheid in te roe
pen een verkeerde toepassing maakt 
van' de vermelde artikelen van het Ge
rechtelijk Wethoek en aldus deze V\}'ette
lijke hepalingen schendt; 

W at het eerste en het tweed~ 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest be
slist dat het verzuim of de onregel
matigheid in het exploot van beteke
ning van de dagvaarding, welke het 
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vaststelt, niet onder het bepaalde 
van artikel 861 van het Gerechtelijk 
Wetboek valt, nu het, zo zegt het ar
rest, een verzuim of een onregelma
tigheid betreft bedoeld in artikel 
862, § 1, 4°, aangaande vermeldingen 
die door artikel 43, 5°, van dit wet
hoek op straffe van nietigheid zijn 
voorgeschreven; 

Dat het arrest, om op die grond 
voormelde proceshandeling nietig te 
verklaren, evenwel geen ander ver
zuim of onregelmatigheid vaststelt 
dan de in het middel vermelde onre
gelmatigheid betreffende het ver
melden van de naam van de per
soon voor wie het exploot van bete
kening bestemd is, dit is een vereis
te van artikel 43, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek; 

Overwegende dat evengenoemde 
onregelmatigheid niet begrepen is 
in de bij artikel 862, § 1, van het Ge
rechtelijk Wetboek opgesomde ge
vallen; 

Dat de regel van artikel 861 van 
dit wetboek derhalve op die onregel
matigheid van toepassing is; 

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 cle 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

12 mei 1986 - a· kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Marchal - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Bayart. 

Nr. 558 

2• KAMER - 13 mei 1986 

1° BEWIJS - ALGEMENE BEGRIPPEN 
STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK -

BEWIJSKRACHTIGE GEGEVENS VERKREGEN 
ONDER DE MISLEIDENDE BELOITE DAT GEEN 
VERVOLG!NG ZAL WORDEN INGESTELD -
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING - ONWETTIG BEWIJSMIDDEL - GE
VOLG. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK -
ZWIJGRECHT VAN DE VERDACHTE- BEWIJS
KRACHTIGE GEGEVENS VERKREGEN ONDER 
DE MISLEIDENDE BELOITE DAT GEEN VER
VOLGING ZAL WORDEN INGESTELD - MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING. 

1° en 2° Onwettig is het bewijs verkregen 
door een daad die onverenigbaar is 
met de algemene rechtsbeginselen die 
de strafrechtspleging beheersen, t. w. 
met de inachtneming van het recht 
van verdediging, zelfs indien die daad 
niet uitdrukkelijk door de wet is verba
den (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT T. VANDE VYVERE E.A.) 

Advocaat-generaal du Jardin heeft in 
substantie gezegd: 

Het bestreden arrest beslist dat de 
strafvordering wegens prijsbewimpeling 
en wegens daarmee samengaande mis
drijven ontoelaatbaar is, op grond dat de 
verklaringen en bekentenissen van ver
schillende beklaagden, waarop het open
baar ministerie zijn vervolgingen heeft 
gesteund, door een onwettig middel wer
den verkregen, ten deze doordat de bij
zondere belastinginspectie hun had be
loofd dat zij strafrechtelijk niet zouden 
worden vervolgd en dat zij fiscaal in
schikkelijk zouden worden behandeld. 

De appelrechters oordelen dat « de in
formatie steun vindt in de onwettelijk en 
unfair verkregen verklaringen tijdens 
het onderzoek door de bijzondere belas
tinginspectie ». 

De fiscale administratie was inderdaad 
niet bevoegd om over de strafvervolging 
te beschikken. Zij vermocht niet zich 
met het strafbeleid van het openbaar mi
nisterie te bemoeien (2). De appelrech-

{1) Zie de verwijzingen in de conclusie O.M . 
. bij dit arrest. 

{2) R. DECLERCQ, « Strafrechtelijke aspecten 
van de recente wetswijzigingen inzake inkom
stenbelastingen "• in Strafrecht en belasting
recht, Acta Falconis, 1983/5, Kluwer, 29. 
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ters beslissen dan ook dat de strafvervol
ging ontoelaatbaar is om twee redenen : 
schending van het recht van verdediging 
en schending van artikel 6.1 van het Eu
ropees Verdrag Rechten van de Mens 
dat het recht op een eerlijke behandeling 
van ·de zaak waarborgt. 

De procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Gent voorziet zich in cassatie 
tegen dit arrest. Hij betoogt dat artikel 
6.1 van het Europees Verdrag aileen 
t.a.v. de rechtspleging voor de vonnisge
rechten ingeroepen kan worden. 

* 
* * 

Onder het stelsel van de vrije bewijs
voering mogen de bewijselementen niet 
onwettig verkregen worden. 

Buiten de onwettigheden die op het 
plegen van een misdrijf neerkomen of 
tegen een formele wettelijke tekst in
druisen (bijvoorbeeld bij huiszoeking, 
onderzoek aan het lichaam, strafbare uit
lokking, enz ... ), kunnen er ook onregel
matigheden gepleegd worden. 

Het staat buiten kijf dat het overheids
organen verboden is niet aileen in strijd 
met de formele tekst van de wet op te 
treden, maar ook onregelmatig - d.w.z. 
in strijd met de algemene rechtsbeginse

spraak en rechtsleer in Frankrijk (4) en 
in Nederland (5) duidelijk onderscheid 
tussen onwettelijkheid en onregelmatig
heid in de bewijsvoering. Met betrekking 
tot de rechtspraak van het Franse Hof 
van Cassatie schreef J. Leaute: « En de
hors des nullites textuelles, prevues par 
la loi ecrite, il en reste d'autres, virtuel
les, qui doivent etre prononcees, meme 
sans texte, parce qu'elles sont la sanction 
de formalites substantielles, qui consti
tuent des garanties essentielles des 
droits de la defense » (6). 

In Frankrijk worden bijv. als unfaire 
handelwijze afgekeurd « les preuves ob
tenues par des procedes deloyaux, par 
ruses et artifices, par subterfuges ... » (7). 

In Nederland gewaagt men van bewijs
materiaal verkregen in strijd met het on
geschreven procesrecht of met de begin
selen van het procesrecht, wat niet 
onwettelijk maar « onrechtmatig » wordt 
geheten (8). 

* 
* * 

Ten deze beslist het arrest dat de be
lofte, waartoe de bijzondere belastingin
spectie niet bevoegd was, een onwettelijk 
middel is geweest om verklaringen te 
verkrijgen, zodat strafvervolging op 

len - te handelen, bijv. op een wijze die 1-----------------
onverenigbaar is met de noodzakelijke bewijswaarde van het proces-verbaal betref
inachtneming van het recht van verdedi- fende de vaststelling van rnisdrijven », R. W:, 
ging. 1980-81, 1433 e.v., en o.rn. nr. 41. 

Terwijl er in Belgie zo goed als geen (4) Repertoire Dalloz, t.V., v· Preuve, nr. 29 
rechtspraak bestaat m.b.t. de onregelma- et s., R. VomN, « La preuve obtenue par des 
tige bewijsvoering {3), maken recht- rnoyens illegaux », Rec. dr. pen., 1955, 337; 

(3) Carr. Brussel, 30 jan. en 2 okt. 1967, Doc. 
Conseil de l'Europe H(68) 3, biz. 10 en 15; con
tra Brussel, 28 rnaart 1957, Doc. H (68) 3, biz. 
10, en Brussel, 12 jan. 1968 (onuitgegeven), 
rechtspraak geciteerd door J. Velu in« L'appli
cation et !'interpretation de Ia Convention Eu
ropeenne des droits de l'hornrne dans Ia juris
prudence beige >>, J.T., 1968, 696 e.v., nrs. 24 en 
36; raadpl. : Cass., 8 jan. 1945, Pas., 1945, I, 81, 
J.T., 1945, 232 met noot van S. Huynen; Cass., 
2 rnei 1960, A.C., 1960, 784; Corr. Brussel, 16 
sept. 1969, J.T., 1969, 530; Cass., 9 dec. 1974, 
A.C., 1975, 411; Liege, 23 rnei 1984, J.L., 1984, 
382; noot van D. Garabedian, onder Cass., 27 
feb. 1985, en Brussel, 30 nov. 1984, in J.T., 
1985, 738 en 739; zie ook : R. SCREVENS, « La 
preuve penale en droit beige >>, in La presenta
tion de la preuve et le sauvegarde des libertes 
individuelles; Bruxelles, Bruylant, 1977, biz. 65, 
66 en 85; P.E. TRoussE, « La preuve des infrac
tions », R.D.P., 1957-58, 741; R. LEGROS, « La 
preuve legale en droit penal », J.T., 1978, 589; 
R. DECLERCQ, « Het bewijs in strafzaken », in 
Prolegomena, 1980-81, 33; D. HoLSTERS, « De 

J. PATARIN, « Le particularisrne de Ia theorie des 
preuves en droit penal », in Quelques aspects 
de l'autonomie de droit penal, Paris, Dalloz, 
1956. 

(5) J.W. FOKKENS, « Bewijzen in het strafpro
cesrecht >>, in Studiepockets Strafrecht, nr. 3 -
Tjeen Willink, Zwolle, 1984, 82 e.v.; TH. W. VAN 
VEEN, « Onrechtrnatig verkregen bewijsrnate
riaal in de strafrechtspraak van 1979 ,,, Neder
lands Juristenblad, 80/1, 323; TH. W. VANVEEN, 
« De Hoge Raad in het onrechtrnatig verkre
gen bewijsrnateriaal », Nederlands Juristen
blad, 78/1, 823. 

(6) J. LEAUTE, « Les principes generaux rela
tifs aux droits de Ia defense », Rev. Sc. Grim., 
1953, 53. 

(7) M. RoussELET, « Les ruses et les artifices 
dans !'instruction crirninelle », Rev. Sc. crim., 
1946, 50 e.v.; M. BLONDET, « Les ruses et les ar
tifices de Ia police aux cours de l'enquete preli
rninaire », in La Semaine juridique, 1958, 
Doctrine 1419. 

(8) J.W. FOKKENS, Op. cit., sub nr. 4, 82 e.v. 



1232 HOF VAN CASSATIE Nr. 558 

groncl van die verklaringen niet toelaat
baar is wegens schending van het recht 
van verdediging. 

De gedraging van de ambtenaren van 
de bijzondere belastinginspectie kan in-. 
derdaad moeilijk loyaal genoemd wor
den. De belastingontduikers lieten zich 
in hun recht van verdediging verschal
ken, want tot dat recht behoorde ook 
hun zwijgrecht (9). Zoals de appelrech
ters vaststellen is het onderzoek hierdoor 
« in de wortel » en « op zijn geheel aan
getast ». 

Die schending van het recht van ver
dediging volstaat om te beslissen dat de 
strafvervolging niet toelaatbaar is. Het 
bestreden arrest is met die redengeving 
naar recht verantwoord. 

De bewijsvoering was niet regelmatig; 
het in strijd met de algemene beginselen 
van het strafproces verkregen bewijsma
teriaal mocht niet voor het bewijs wor
den gebruikt; aan een essentitHe regel 
van het strafprocesrecht was niet de 
hand gehouden. 

Het past in ons rechtssysteem de 
schending van essentiele rechtsbeginse
len - ten deze de inachtneming van het 
recht van verdediging - met nietigheid 
te bestraffen. 

Moet ook artikel 6.1 van het Europees 
Verdrag in het geding komen? 

Ik meen het niet. De waarborgen die 
dat artikel aan de mens toekent gelden 
specifiek t.a.v. de procesbehandeling 
voor het strafgerecht zelf. 

Men neemt wei aan dat de strafproce
dure in haar geheel moet worden gena
men (10). Maar is het mogelijk, is het 

(9} « C'est le droit au silence qui empeche 
qu'un aveu puisse etre surpris par ruse » ; 
J. MESSINE, « Propos sur Ia preuve >>, in La 
preuve devant le juge, 541; R. CHARLES, « Le 
droit au silence de l'inculpe », Ann. dr. et sc. 
polit., t. XIV, nr. 1, 1954, 3; P. QuARRE, « Le 
droit au silence », J.T., 1974, 526; R. DECLERCQ, 
« Le droit au silence », Interuniversitair Cen
trum voor rechtsvergelijking, 1974, 618 en 623; 
J. VANHALEWIJN, « Droit de Ia defense et con
ventions internationales », R.D.P., 1962-63, 530 
en 531; de Marino, nota onder Cass. fr. (Crim.), 
9 okt. 1980, J.C.P., 1981, II, nr. 19578; 
A. ANSMINK, « Het meewerken van de verdach
te aan zijn veroordeling en artikel 29 Sv. », in 
Themis, 1981, nr. 5, 429. 

(10) J. SAcE, « Chronique de jurisprudence », 

zelfs aangewezen de op artikel 6.1 berus
tende toetsing uit te breiden tot wat aan 
het informatieonderzoek van de procu
reur des Konings voorafgaat? De huidige 
rechtspraak van het Europees Hof laat 
vooralsnog niet toe het toepassingsge
bied van die bepaling van het Europees 
Verdrag in die mate uit te breiden. 

Besluit verwerping van de voorzie
ning. 

ARREST 

(A.R. nr. 9136) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, en luidende als 
volgt: Voornoemd artikel 6.1 schrijft 
voor dat een ieder, bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem inge
stelde strafvervolging, recht heeft op een 
eerlijke en openbare behandeling van 
zijn zaak, binnen een redelijke termijn 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke 'instantie welke bij de wet is 
ingesteld. Het lijdt geen twijfel dat het 
voorschrift van artikel 6.1 van hoger be
doeld verdrag uitsluitend betrekking 
heeft op de rechtspleging voor de recht
smachten en dat, zo het Hof van Beroep 
te Gent zich beriep op deze bepaling, het 
deze laatste had dienen te toetsen aan 
de regelmatigheid en aan de eerlijkheid 
van de rechtspleging ter zitting van de 
Correctionele Rechtbank te Kortrijk bij 
de behandeling van onderhavige zaak 
ten grande. Nu maakt het bestreden ar
rest te genen dele gewag van enige daad
werkelijke schending van het recht van 
verdediging of van enig gebrek aan eer
lijkheid bij de procesvoering voor en 
door voornoemde rechtbank. Het is dui
delijk dat de bepalingen van artikel 6.1 
van het Verdrag stipt en in aile opzich
ten door en voor hoger vermelde. rechts
macht te Kortrijk nageleefd en geeer
biedigd werden. Anderzijds maakt het 
Hof van Beroep te Gent verkeerdelijk 
toepassing van het artikel 6.1 van het 

Rev. Dr. Int. camp., 1982, 99, noot 48; M. MEL- 1------------------
CHIOR, « Le proci~s equitable dans Ia jurispru
dence de Ia. Cour et de Ia Commission eu
ropeenne des droits de l'homme », in Les 
droits de la defense en matiere p{male, Bar
reau de Liege, 1985, 248; F. Stryckmans, « Het 

billijk proces volgens de Europese Commissie 
der Rechten van de Mens », openingsrede voor 
het Hof van Beroep te Brussel, op 1 september 
1966; raadpl. Nivelles, 7 janv. 1976, J.T., 1976, 
191. 
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Verdrag ten overstaan van een door het 
hof (van beroep) aangehouden schending 
van het recht van verdediging in de loop 
van het voorafgaand administratief 
onderzoek en bij de uitvoering van het 
door het openbaar ministerie voorge
schreven strafrechtelijk opsporingson
derzoek. Artikel 6.1 van het Verdrag is 
immers slechts van toepassing op de 
rechtspleging v66r de rechtsmachten en 
liet het hof van beroep niet toe te oorde
len over de al dan niet toelaatbaarheid 
van de strafvordering of van bepaalde 
daden van uitvoering van deze laatste in 
de stadia voorafgaand aan de behande
ling van de gegrondheid van deze straf
vordering voor de bevoegde rechtbank. 
Hieraan client, voor zover nodig, toege
voegd dat het openbaar ministerie, bij 
ontvangst van de aangifte vanwege de 
administratie van de bijzondere belas
tinginspectie, niet bevoegd was om te 
oordelen over de regelmatigheid van het 
daaraan voorafgaande administratief 
onderzoek, doch recht had een strafrech
telijk opsporingsonderzoek te bevelen, 
nu uit voornoemde aangifte bleek dat 
misdrijven terzake konden zijn gepleegd; 
dat verder uit het strafrechtelijk opspo
ringsonderzoek te genen dele blijkt dat 
bij de verhoren door de gerechtelijke po
litie het recht van verdediging of de eer-. 
lijkheid bij de terzake afgenomen verkla
ringen op enigerlei wijze zou zijn ge
schonden: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending aanvoert 
van artikel 97 van de Grondwet niet 
nader preciseert waarin bed~elde 
schending zou bestaan; 

Overwegende dat het bewijsmid
del waarop de strafvordering steunt, 
en dat aan de vrije appreciatie van 
de strafrechter wordt voorgelegd, op 
wettelijke wijze dient te worden ver
kregen; dat onwettelijk is het bewijs 
verkregen niet aileen door een daad 
die uitdrukkelijk door de wet is ver
boden, maar ook door een daad die 
onverenigbaar is met de substantie
le regelen van de rechtspleging in 
strafzaken of met de algemene 
rechtsbeginselen, en meer bepaald 
met de eerbied voor het recht van 
verdediging waartoe het zwijgrecht 
van de verdachte behoort; 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat het opsporingsonder-

zoek door het openbaar ministerie 
en vervolgens de tegen de verweer
ders ingestelde strafvordering hun 
oorsprong vinden in een aangifte 
door de administratie van de bijzon
dere belastinginspectie aan de pro
cureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Gent, overeenkomstig artikel 
29 van het Wetboek van Strafvorde
ring, en die aangifte gebeurde na 
een voorafgaand onderzoek door de 
administratie van de bijzondere be
lastinginspectie, waarvan de stuk
ken bij de aangifte waren gevoegd 
en waaruit bekentenissen bleken in 
verband met belastingfraude door 
de verweerders; 

Overwegende dat het arrest, met 
betrekking tot dit administratief 
onderzoek - oorsprong van de aan
gifte en grondslag van het opspo
ringsonderzoek en van de door het 
openbaar ministerie ingestelde straf
vordering - releveert: « ( ... ) Uit de 
stukken van het dossier en de niet 
tegengesproken verklaringen van 
een aantal (verweerders) blijkt dat 
uitdrukkelijk beloofd werd tijdens 
het onderzoek door de bijzondere 
belastinginspectie " dat zij niet straf
rechtelijk zullen vervolgd worden", 
terwijl daarenboven een zo gunstig 
mogelijke · behandeling op fiscaal 
vlak beloofd werd. Ret ligt voor de 
hand dat de voorgespiegelde zeker
heid dat geen strafvervolgingen zul
len ingesteld worden, van aard is 
andere verklaringen te doen afleg
gen dan de mededeling dat er ge
beurlijk wei kunnen ingesteld wor
den, of zelfs de onthouding van 
iedere mededeling in dat verband. 
Wanneer nude bijzondere belasting
inspectie deze belofte doet, terwijl 
zij daartoe niet bevoegd is, gebruikt 
zij een onwettelijk middel om ver
klaringen te bekomen. ( ... ) Evenzeer 
ten onrechte zou aangevoerd wor
den dat deze beschouwingen slechts 
gelden ten overstaan van de kopers 
van gronden, maar niet ten over
staan van de verantwoordelijken 
van Matexi of de tussenpersonen. 
Zo het inderdaad juist kan zijn dat 
aan dezen geen straffeloosheid be
loofd werd, dan werd te hunnen op· 
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zichte ongetwijfeld gebruik gemaakt 
van het bewijsmateriaal dat op de 
hierboven bekritiseerde wijze beko
men werd »; 

Overwegende dat het arrest uit 
die vaststellingen heeft kunnen af
leiden dat de bewijsmiddelen tot 
staving van de telastleggingen op 
onwettige wijze werden verkregen 
wegens miskenning van het recht 
van verdediging en de beslissing dat 
de strafvordering die steunt op die 
bewijsmiddelen niet ontvankelijk is, 
naar recht verantwoordt; 

Overwegende dat het middel dat 
enkel kritiek uitoefent op de consi
derans dat de strafvordering niet 
ontvankelijk is wegens schending 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, opkomt tegen een overtollige 
redengeving en mitsdien niet ont
vankelijk 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; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

13 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens, raadsheer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
De Gryse. 

Nr. 559 

2' KAMER - 13 mei 1986 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE PARTIJ- ONTVAN-

KELIJKHEIDSVEREISTE BELANG - BE-
LANG BIJ DE BESTRAFFING ONVOLDOENDE. 

2° VORDERING IN RECHTE - STRAF
ZAKEN - BURGELIJKE RECHTSVORDERING -
BELANG - ALGEMEEN BELANG TE ONDER
SCHEIDEN VAN HET PRIVAATRECHTELIJK BE
LANG. 

1" en 2" De uitoefening van de civielrech
telijke vordering voor het strafgerecht, 
tot herstel van de door een misdrijf 
veroorzaakte schade, staat enkel aan 
degene die door dat misdrijf persoon
lijk en rechtstreeks is benadeeld; die 
rechtsvordering kan niet worden uitge
oefend door degene die enkel het her
stel nastreeft van het door het misdrijf 
gekrenkte algemeen belang, waarvan 
de bescherming uitsluitend aan het 
openbaar ministerie is opgedragen (1). 

(SNYERS, BERCOPLAST V.Z.W. T. OOMS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9757) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1985 op verwij
zing door het Hof van Beroep te 
Brussel op verzet gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 31 januari 1984 (2}; 

I. Op de voorziening van Leon 
Snyers: 

B. In zoverre de voorziening ge
. richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiser : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 17, 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 3 en 4 van de 
Wet van 17 april 1878 houdende vooraf
gaande titel op het Wetboek van Straf
vordering, 

(1) Raadpl. Cass., 19 nov. 1982, A.R. nr. 3375 
(A.C., 1982-83, nr. 172), met concl. van proc.
gen. E. Krings, toen eerste adv.-gen.; 24 nov. 
1982, A.R. nr. 2237 (A.C., 1982-83, nr. 186, en de 
verwijzingen in de conclusie van het O.M. in 
Bull. en Pas., 1983, nr. 186. 

(2) A.R. nr. 8256, A.C., 1983-84, nr. 295. 
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doordat het arrest, om de civielrechte
lijke vorderingen jegens eiser toelaat
baar en ontvankelijk te verklaren, beslist 
dat « (eiser) met betrekking tot deze ci
viele vorderingen ten onrechte stelt dat 
de burgerlijke partijen, ten deze, geen 
belangen te verdedigen hebben (aange
zien) omwonenden als burgerlijke partij
en er integendeel onbetwistbaar belang 
bij hebben dat geen bouwmisdrijven ge~ 
pleegd worden op naburige percelen », 
en dat « de toelaatbaarheid van de vorde
ringen dan ook zonder grand aangevoch
ten wordt », deze vorderingen dan ook 
ontvankelijk verklaart en eiser veroor
deelt tot betaling van de gevraagde pro
visionele schadevergoeding, 

terwijl het belang waarvan de burger
lijke partij, voor de ontvankelijkheid van 
haar vordering tegen de beklaagde voor 
de strafrechter ingesteld, moet doen blij
ken, rechtstreeks en persoonlijk dient te 
zijn en zich dient te onderscheiden van 
het algemeen belang, ter verdediging 
waarvan de publieke vordering kan wor
den ingesteld; het ten deze in hoofde van 
de burgerlijke partijen aanwezig geachte 
belang « dat geen bouwmisdrijven wor
den gepleegd op naburige percelen », een 
algemeen belang uitmaakt dat zich ver
mengt met het belang ter vrijwaring 
waarvan het openbaar ministerie opge
treden is, en aldus niet volstaat voor de 
ontvankelijkheid van de civielrechtelijke 
vorderingen tegen de beklaagde; de bur
gerlijke partij geen bevoegdheid bezit op 
te komen voor de vrijwaring van een al
gemeen belang, doch voor de strafrech
ter slechts vergoeding kan eisen voor 
door haar geleden schade ingevolge een 
misdrijf, zodat het hof van beroep in de 
bestreden beslissing, niet zonder misken
ning van de in het middel vermelde wet
teksten, kon besluiten tot de ontvanke
lijkheid van de burgerlijke vordering ten 
laste van eiser (schending van alle in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 3 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, de 
uitoefening van de civielrechtelijke 
vordering voor de strafgerechten ai
leen strekt tot herstel van de door 
een misdrijf veroorzaakte privaat
rechtelijke schade en derhalve enkel 
behoort aan degene die door dat 
misdrijf rechtstreeks en persoonlijk 
is benadeeld; dat die rechtsvorde
ring niet kan worden uitgeoefend 
door degene die, zonder recht-

streeks en persoonlijk te zijn bena
deeld, enkel het herstel nastreeft 
van het door een misdrijf gekrenkt 
algemeen en openbaar belang, waar
van de handhaving, krachtens arti
kel 1 van de voorafgaande titel van 
het W etboek van Strafvordering, ai
leen toekomt aan de ambtenaren die 
de wet daarrriee gelast, inzonderheid 
aan het openbaar ministerie; 

Overwegende dat de appelrechters 
overwegen dat « (eiser} met betrek
king tot deze civiele vorderingen ten 
onrechte stelt dat de burgerlijke 
partijen (verweerders) ten deze geen 
belangen te verdedigen hebben; ( ... } 
omwonenden als de burgerlijke par
tijen er integendeel onbetwistbaar 
belang bij hebben dat geen bouw
misdrijven gepleegd worden op na
burige percelen »; 

Overwegende dat uit deze reden
geving blijkt dat de appelrechters 
oordelen dat de verweerders hun 
vordering laten steunen niet op het 
algemeen en openbaar belang dat 
geen bouwmisdrijven zouden wor
den gepleegd, maar op de persoon
lijke privaatrechtelijke schade die 
zij lijden door de hinder die hun als 
omwonenden wordt veroorzaakt 
door de bouwmisdrijven door eiser 
gepleegd op naburige percelen; 

Overwegende dat de appelrechters 
uit die vaststellingen wettig hebben 
kunnen afleiden dat de door de ver
weerders gevorderde schadevergoe
ding het herstel beoogt van een per
soonlijke en privaatrechtelijke scha
de en derhalve de beslissing dat die 
vorderingen ontvankelijk zijn, naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van de 
P.V.B.A. Bercoplast: 

Over de middelen, hierboven 
reeds weergegeven : 

Overwegende dat, zoals blijkt mt 
het antwoord op die middelen gege
ven op de voorziening van Leon 
Snyers, de middelen niet kunnen 
worden aangenomen; 
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Om die. redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

13 mei 1986 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. D'Haenens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
DeBruyn. 

Nr. 560 

2" KAMER - 13 mei 1986 

STEDEBOUW - ONWETIIG OPGER!CHT CE

BOUW - BEVEL OM DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT TE HERSTELLEN - VEROORDEELDE 
GEEN EIGENAAR VAN HET ONROEREND 
GOED. 

Het strafgerecht beveelt wettig het her
stel van de plaats in de vorige staat, 
hoewel de veroordeelde niet de eige
naar is van het onroerend goed waar
op het misdrijf betrekldng heeft. (Artt. 
44, 64 en 65 Stedebomvwet.) (1) 

{DE RAMMELAERE T. DEJAEGHER) 

ARREST 

(A.R. nr. 18) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1985 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

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

Over het eez·ste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 44 en 64 van 
de wet van 29 maart 1962, 66 van het 
St_rafwetboek en 97 van de Grondwet, en 
lmdend : « Het arrest veroordeelt eiser 
als dader in de zin van artikel 66, tweede 

lid, van het Strafwetboek, door bij het 
optrekken van het litigieuze bouwwerk 
een actieve rol te hebben gespeeld en al
dus rechtstreeks te hebben meegewerkt 
aan het feit voorwerp van de telastleg
ging. In zijn voorafgaande overwegingen 
steunt het arrest zich op verklaringen 
door eiser afgelegd in de eerste persoon 
enkelvoud betreffende het optrekken van 
de litigieuze muur, zonder daaruit even
wei af te leiden dat hij hetzij de eige
naar, hetzij de opdrachtgever, hetzij de 
uitvoerder is van het wederrechtelijk op
gericht bouwwerk. In dit verband maakt 
het arrest een ondeugdelijke toepassing 
van de bepaling " of hoe dan ook " voor
komend in artikel 64, eerste lid, van de 
wet van 29 maart 1962, die enkel betrek
~ing heeft op de aard van de mogelijke 
mbreuken op de stedebouwkundige voor
schriften, evenals van het artikel 66 van 
het Strafwetboek dat een daadwerkelijke 
deelneming vereist die niet kan bestaan 
uit het zich achteraf toekennen van hoe
danigheden die men bij het plegen der 
feiten niet bezit, of uit handelingen 
achteraf gesteld die geen dee! uitmaken 
van het ten laste gelegde feit, zoals in 
casu wordt gedaan in verband met het 
schrijven van een brief aan de procureur 
des Konings of het plaatsen van een af
sluiting. De louter verbale betrokkenheid 
van eiser bij de zaak, waarbij hij zich 
uitlaat in persoonlijke naam over de hoe
danigheden van en de handelingen ver
richt door zijn echtgenote (sprekend in 
de door het arrest te zijnen laste weer
houden bewoordingen "mijn" achterhof, 
"mijn" zijgevel, heb "ik" laten optrek
ken, " mijn " garage, door " mijzelf" ge
zet) volstaat niet voor toepassing in zij
nen hoofde van hetzij de artikelen 64 en 
44 van de Stedebouwwet, hetzij artikel 
66 van het Strafwetboek. Op dit stuk be
antwoordt het arrest niet of onvoldoende 
de in de zin van het hier voorafgaande 
voor het hof van beroep genomen beslui
ten van eiser en schendt aldus artikel 97 
van de Grondwet »; 

Overwegende dat de appelrechters 
onder meer releveren dat eiser zich 
persoonlijk onledig hield met het 
aanvragen van een bouwvergun
ning, in zijn verklaringen tijdens 
het vooronderzoek gewag heeft ge
maakt van het feit dat hij zich niet 
gehouden had aan de opgelegde 
voorwaarden toen hij een muur liet 

------------~---1 optrekken, en vooral dat hij uitdruk
(1) Cass., 5 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 5), met 

voetnoot. 
kelijk verldaarde « de muur werd 
door mijzelf gezet », 
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Dat zij aldus eisers conclusie be
antwoorden overeenkomstig het 
vormvoorschrift van artikel 97 van 
de Grondwet, en hun oordeel dat ei
ser dader is in de zin van artikel 66 
van het Strafwetboek, naar recht 
verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 69, eerste 
en tweede lid, van de wet van 29 maart 
1962 en 97 van de Grondwet, en luidend : 
« Deze voorschriften bepalen dat de dag
vaarding van de correctionele rechtbank 
de eigenaar van het onroerend goed dat 
het voorwerp van het misdrijf is, moet 
identificeren, onder de sanctie voorzien 
in artikel 12 van de wet van 10 oktober 
1913, dit wil zeggen de verplichte weige
ring door de hypotheekbewaarder van de 
overschrijving van de dagvaarding. De 
miskenning van deze wetsbepaling 
brengt mee dat de overschrijving van de 
dagvaarding door de hypotheekbewaar
der dient geacht te worden nietig en on
bestaande te zijn. Voor wat betreft de 
ontvankelijkheid van de strafvordering 
is er derhalve geen overschrijving ge
beurd. Het hof van beroep beantwoordt 
niet of onvoldoende de op deze gronden 
door eiser genomen conclusie »; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat de dagvaarding voor 
de correctionele rechtbank overge
schreven werd op het hypotheek
kantoor op 2 mei 1983, dat de identi
teit van de eigenaar blijkt uit de 
stukken van het dossier en dat uit 
de enkele omstandigheid dat deze 
identiteit niet vermeld is in de inlei
dende dagvaarding, geen misken
ning van het recht van verdediging 
kan afgeleid worden; 

Overwegende dat, nu artikel 69 
van de wet van 29 maart 1962, met 
verwijzing naar artikel 12 van de 
wet van 10 oktober 1913, als sanctie 
voor het niet-vermelden in bepaalde 
gevallen van de identiteit van de ei
genaar, all.een voorziet dat de hypo
theekbewaarder de overschrijving 
kan weigeren, geen redenen zijn om 
de strafvordering onontvankelijk te 
verklaren, eenmaal de overschrij
ving plaatshad; 

Dat de appelrechters aldus hun 
beslissing regelmatig met redenen 
omkleden en naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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 scherr
ding van de artikelen 64, § 1 en § 2, van 
de wet van 29 maart 1962, en 97 van de 
Grondwet, en luidend: << Bij gebrek aan 
aanduiding van de eigenaar ·van het on
roerend goed dat het voorwerp van het 
misdrijf is, kan de strafrechter evenmin 
een uitvoerbare titel tot herstel van dit 
goed in zijn vorige staat verstrekken, 
noch aan de gemachtigde ambtenaar, 
noch aan de burgerlijke partij, in toepas
sing van artikel 65, § 1 en § 2, van de 
Stedebouwwet , : 

Overwegende dat de rechters, bij 
veroordeling wegens wederrechtelijk 
uitgevoerde werken, het herstel van 
het goed in zijn vorige toestand 
kunnen bevelen, zelfs wanneer de 
veroordeelde niet de eigenaar is; 

Dat het gebeurlijk ontbreken van 
de identiteit van de eigenaar in de 
inleidende dagvaarding ter zake 
geen beletsel uitmaakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. De Baets - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaat: mr Bultinck, 
Gent. 
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Nr. 561 

2" KAMER - 14 mei 1986 

BETICHTING VAN VALSHEID 
STRAFZAKEN - VORDERING INGESTELD BIJ 
EEN VOORZIENING IN CASSATIE - VORDE
RING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VORM. 

In strafzaken wordt de vordering tot be
tichting van valsheid, die door de bur
gerlijke partij wordt 'ingesteld bij haar 
voorziening in cassatie, ingeleid bij 
een verzoekschrift, ondertekend door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie 
en neergelegd ter griffie van het Hof 
(1). 

(LEENDERS, DELBOUILLE T. LI'.NOY, DIVE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 4843-1, 4843-2 en 4918) 

HET HOF; - Gel~t op het bestre
den arrest, op 22 november 1985 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Bergen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Gelet op de verzoekschriften tot 
betichting van valsheid, op 2 decem
ber 1985 door de eiser DeJbouille en 
op 24 januari 1986 door de eiser 
Leenders ingediend; 

Overwegende dat de zaken nrs. 
4843-1, 4843-2 en 4918 samenhan
gend zijn en dat er grand bestaat 
tot voeging; 

I. Op de voorzieningen : 

Overwegende dat het arrest, bij 
de uitspraak over het verzet van de 
eisers, burgerlijke partijen, tegen de 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi, waarbij wordt verklaard 
dat er geen gronden bestaan om 
vervolgingen in te stellen tegen de 
verweerders, noch tegen heiden te 

(1) Over de rechtspleging inzake betichting 
van valsheid voor het Hof van Cassatie, zie : 
Cass, 19 jum 1972 (A.C., 1972, 985) en noot 1; 
20 nov. 1972 (A.C., 1973, 275) en 25 okt. 1976 
(A.C., 1977 234). 

zamen, wegens de in de vordering 
van de procureur des Konings onder 
de nrs. I en IV omschreven telast
leggingen, noch tegen eerstgenoem
de, Lanoy, wegens de telastleggin
gen II en III, noch tegen de tweede, 
Dive, wegens de telastlegging VI, 
het verzet van de eiser Delbouille 
tegen die beschikking niet ontvan
kelijk verklaart, in zoverre ze be
trekking heeft op het tegen de ver
weerder Dive gevoerde proces, de 
beschikking voor het overige beves
tigt, de eiser in solidum veroordeelt 
in de kosten van hun verzet alsook 
tot de betaling van een schadever
goeding van een frank aan de ver
weerder Lanoy, en de eiser Del
bouille veroordeelt tot de betaling 
van een schadevergoeding van vijf
tigduizend frank aan de verweerder 
Dive; 

A. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers gericht zijn tegen de 
beslissing waarbij ze worden verwe
zen in de kosten van de strafvorde
ring, de beslissingen van buitenver
volgingstelling en de niet-ontvanke
lijkverklaring van het verzet van de 
eiser Delbouille; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen 
aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers gericht zijn tegen de 
beslissing waarbij ze jegens de ver
weerders, verdachten, veroordeeld 
worden tot schadevergoeding en ver
wezen worden in de kosten van hun 
verzet: 

1. Wat de voorziening van de eiser 
Leenders betreft : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

2. Wat de voorziening van de eiser 
Delbouille betreft : 

a) in zoverre ze gericht is tegen 
de beslissing waarbij hij veroor-
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deeld wordt tot betaling van schade
vergoeding aan de verweerder La
noy en verwezen wordt in de kosten 
van de civielrechtelijke vordering je
gens de beide verweerders : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

b) in zoverre ze gericht is tegen 
de beslissing waarbij hij veroor
deeld wordt tot betaling van schade
vergoeding aan de verweerder Dive : 

Over het middel, hieruit afgeleid 
dat eiser tot een te hoge schadever
goeding is veroordeeld : 

Overwegende dat de feitenrechter 
de omvang van de schade en het be
drag van de daarvoor toegekende 
vergoeding in feite beoordeelt; 

Dat het middel, dat tegen die be
oordeling opkomt, niet ontvankelijk 
is; 

II. W at de aanvragen tot betich
ting van valsheid betreft : 

A. van de eiser Delbouille, burger
lijke partij : 

Overwegende dat die aanvraag is 
geschied bij een door eiser op 2 de
cember 1985 op de griffie van het 
Hof van Beroep te Bergen ingediend 
verzoekschrift waarin hij, benevens 
de middelen die hij aanvoert tot sta
ving van de door hem tegen het ar
rest van 22 november 1985 van het 
Hof van Beroep te Bergen ingestel
de voorziening, « het Hof van Cassa
tie dus verzoekt om de toestemming 
om twee processen-verbaal in het 
dossier 704H82 van valsheid te be
tichten ... »; 

Overwegende dat zodanige aan
vraag moet geschieden bij een door 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie ondertekend en op de griffie van 
het Hof ingediend verzoekschrift; 

Dat bij ontstenis hiervan de aan
vraag niet ontvankleijk is; 

B. van de eiser Leenders, burger
lijke partij : 

Overwegende dat die aanvraag is 
geschied zonder de tussenkomst van 

een advocaat bij het Hof van Cassa
tie; 

Dat ze niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
nrs. 4843-1, 4843-2 en 4918; verwerpt 
de door de eisers ingediende aanvra
gen tot betichting van valsheid; ver
werpt de voorzieningen; veroordeelt 
de eisers in de kosten. 

14 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau, raadsheer - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Decortis, Luik. 

Nr. 562 

2' KAMER - 14 mei 1986 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

RECHT OP HOGER BEROEP VAN BEKLAAGDE 
- SV., ART. 199 - VERNIETIGIG VAN HET BE
ROEPEN VONNIS EN UITSPRAAK OVER DE 
ZAAK ZELF DOOR HET APPELGERECHT -
GEEN AANTASTING VAN HET RECHT OP HO
GER BEROEP. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BESLISSING VAN DE APPEL
RECHTER, GEGROND OP EEN EIGEN REDEN
GEVING - BEROEPEN VONNIS NIETIG ~ NIE
TIGHEID ZONDER INVLOED OP DE WETTIG
HEID VAN DE BESLISSING IN HOGER BEROEP. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - EENHEID 
VAN OPZET- VERMELDING VAN ART. 65 SW. 
NIET VEREIST. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- HOF VAN BEROEP DAT, KEN
NIS NEMEND VAN DE VERVOLGING, HET VER
ZOEK OM VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
VAN BEKLAAGDE AFWIJST - HOF VAN BE
ROEP DAT, IN DEZELFDE SAMENSTELLING, 
UITSPRAAK DOET OVER DE ZAAK ZELF 
GEEN VOOROORDEEL. 
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1 o Wanneer het hoi van beroep het be
roepen vonnis vernietigt en over de 
zaak zeli uitspraak doet, verliest de 
beklaagde door de vernietiging van dat 
vonnis de tweede rechtsinstantie niet 
die hem door art. 199 Sv. wordt ge
waarborgd. 

2o De nietigheid van het beroepen von
nis heeft geen invloed op de wettig
heid van de beslissing van de rechter 
in hager beroep wanneer die, bij wege 
van een nieuwe beschikking, uitspraak 
doet op grand van eigen redenen, zeHs 
al verklaart hij te verwijzen naar de in 
het beroepen vonnis aangewezen wet
telijke bepalingen (1). 

3° De rechter, die beklaagde wegens ver
scheidene misdrijven veroordeelt tot 
een enkele strai en daartoe de eenheid 
van opzet vaststelt, is niet verplicht in 
zijn beslissing melding te maken van 
art. 65 Sw. (2). 

4° Uit de enkele omstandigheid dat het 
hoi van beroep, waarbij de vervolging 
zelf aanhangig was, in dezelfde samen
stelling, het door beklaagde overeen
komstig art. 7 Wet Voorlopige Hechte
nis ingediende verzoek om voorlopige 
invrijheidstelling heeit aigewezen alvo
rens de gegrondheid van de vervolgin
gen na te gaan en erover uitspraak te 
doen, kan niet worden aigeleid dat het 
hoi van beroep op de berechting van 
de zaak is vooruitgelopen (3). 

(PEREZ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5056) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat uit het arrest en het beroepen 
vonnis, alsook uit de gedingstukken, 
blijkt dat het hof van beroep het beroe-

pen vonnis heeft moeten vernietigen, nu 
de voorzitter van de correctionele recht
bank de raadkamer, die de beschikking 
van verwijzing van 3 mei 1985 had gewe
zen, had voorgezeten; de zaak van be
klaagde in eerste aanleg dus niet op een 
eerlijke wijze door een onpartijdige en 
onafhankelijke rechterlijke instantie is 
behandeld, vermits de voorzitter van de 
raadkamer reeds een mening te kennen 
had gegeven door te zeggen dat er vol
doende bezwaren bestonden om beklaag
de te verwijzen naar de correctionele 
rechtbank; beklaagde dus een rechtsin
stantie is ontnomen en de omstandigheid 
dat het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden niet uitdrukke
lijk bepaalt dat ieder veroordeelde recht 
heeft op hoger beroep, niet wegneemt 
dat dit recht krachtens het Strafwetboek 
zelf en krachtens het W etboek van Ge
rechtelijke Vordering (lees: Strafvorde
ring) aan alle burgers van het Rijk en 
aan alle vreemdelingen toekomt; de rech
ten van eiser ernstig zijn miskend; im
mers, de voorzitter van de raadkamer, 
die verklaard heeft dat er tegen hem vol
doende bezwaren bestonden om hem 
naar de correctionele rechtbank te ver
wijzen, uiteraard niet de gewenste on
partijdigheid of onafhankelijkheid bezat 
om gedeeltelijk op zijn beslissing terug 
te komen en om eventueel de beklaagde 
vrij te spreken; er dient te worden opge
merkt dat eiser van bij het begin van 
het onderzoek de hem verweten feiten 
altijd uitdrukkelijk heeft betwist; het 
niet uitgesloten is dat eiser door een an
dere voorzitter vrijgesproken zou ge
weest zijn; eiser hoe dan ook beroofd is 
van een rechtsinstantie, nu het vonnis 
van de correctionele rechtbank wegens 
de vernietiging ervan niet meer bestaat; 
het hof van beroep in het beschikkende 
gedeelte van het arrest het vonnis heeft 
vernietigd en de in het vonnis a quo op
gegeven wetsbepalingen heeft overgeno
men zonder ze te vermelden; het hof van 
beroep, nu het vonnis nietig verklaard is, 
niet mocht volstaan met de vermelding 
« gelet op de in het vonnis opgegeven 
wetsbepalingen », maar die bepalingen 
artikel per artikel opnieuw had moeten 
vermelden, vermits het vonnis vernietigd 

----------------------------------~is: 

(1) Cass., 6 sept. 1983, A.R. nr. 7967 
(A.C., 1983-84, nr. 5). 

(2) Zie Cass., 13 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 
437). 

(3) Zie Cass., 16 april 1986, A.R. nr. 4981 
(A.C., 1985-86, nr. 502). 

Overwegende dat de correctioneltj 
rechtbank over de zaak zelf uit
spraak heeft gedaan, nu ze eiser we
gens de telastlegging A tot een ge
vangenisstraf van zeven jaar en 
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wegens de telastlegging B tot een 
gevangenisstraf van een jaar heeft 
veroordeeld en hem tevens verwe
zen heeft in de kosten van de straf
vordering; 

Dat, ingevolge de hogere beroepen 
van eiser en van het openbaar mi
nisterie, de zaak in haar geheel aan
hangig is gemaakt bij het hof van 
beroep dat uitspraak heeft gedaan 
over de zaak zelf na het beroepen 
vonnis te hebben vernietigd; 

Dat eiser dus niet is beroofd van 
het hem door artikel 199 van het 
Wetboek van Strafvordering toege
kende recht op een tweede instantie; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis, wat de telastlegging A be
treft, toepassing maakt van de arti
kelen 52, 392 en 393 van het Straf
wetboek; dat het arrest, na te heb
ben vermeld « gelet op de in het 
vonnis a quo opgegeven wetsbepa
lingen », dat vonnis vernietigt; dat 
nochtans uit die enkele vermelding 
niet kan worden afgeleid dat het ar
rest de nietigheid van de vonnis zou 
hebben overgenomen; 

Dat immers die vermelding aileen 
betekende dat het hof van beroep 
het niet nodig vond de opsomming 
van de door de eerste rechter aange
haalde artikelen van het Strafwet
boek over te schrijven in het arrest, 
maar dat die louter materiele ver
wijzing geen overneming van de re
dengeving van het vonnis inhoudt; 

Overwegende dat het arrest, wat 
de telastlegging B betreft, in het 
eerste blad uitdrukkelijk verwijst 
naar de artikelen 3, 7, 17 en 20 van 
de wet van 3 januari 1933, gewijzigd 
bij de wet van 4 mei 1936; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het beroepen vonnis eiser ver
oordeelde tot een gevangenisstraf van 
zeven jaar, tot een gevangenisstraf van 
een jaar en tot een geldboete van 120.000 
frank; het hof van beroep met eenparige 
stemmen van zijn leden de telastleggin
gen bewezen heeft verklaard en eiser uit 
hoofde van de bewezen verklaarde telast
leggingen te zamen heeft veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van acht jaar; het 
arrest de eenheid van opzet die slechts 
aanleiding geeft tot het uitspreken van 
een enkele straf, de zwaarste, niet vast
stelt; het hof van beroep weliswaar heeft 
gezegd dat de telastleggingen worden sa
mengevoegd, maar het hof tevens de 
eenheid van opzet moet vaststellen en 
melding moet maken van de artikelen 
van het Strafwetboek die handelen over 
de samenloop van misdrijven : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « .•• dat de telastlegging A, zo
als ze is omschreven, dus bewezen 
is; ... dat ze te zamen met de even
eens bewezen telastlegging B, we
gens eenheid van opzet een col-

. Iectief misdrijf oplevert waarvoor 
slechts een straf mag worden uitge
sproken, namelijk de zwaarste »; dat 
het aldus de eenheid van opzet aan 
de zijde van eiser met betrekking 
tot de hem ten laste gelegde feiten 
A en B vaststelt, zodat er slechts 
een straf, de zwaarste, dient te wor
den uitgesproken; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de rechter, nu hij de eenheid 
van opzet had vastgesteld, niet ver
plicht was melding te maken van 
artikel 65 van het Strafwetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

. Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het hof van beroep, dat eiser tot een 
gevangenisstraf van acht jaar heeft ver
oordeeld, was samengesteld uit de voor
zitter Terlinden en de raadsheren De 
Ceuleneer en De Riemaecker; hetzelfde 
hof van beroep, bestaande onder meer 
uit de voorzitter Terlinden en de raads
heer De Ceuleneer, bij arrest van 10 ja
nuari 1986, uitspraak had gedaan over 
een verzoek om voorlopige invrijheidstel-

. ling; dat arrest gevoegd is bij het dossier; 
· het verzoek om voorlopige invrijheidstel
ling bij dat arrest wordt afgewezen op 
grond dat de in het verzoek aangevoerde 
motieven niet gegrond zijn; uit de 
lectuur van het verzoekschrift blijkt dat 
het hier gaat om motieven, die de zaak 
zelf betreffen, en dat eiser in zijn ver
zoekschrift om voorlopige invrijheid
stelling middelen over de zaak zelf aan
voerde waarin hij zijn onschuld staande 
hield; het hof van beroep, door de aange
voerde motieven niet gegrond te verkla
ren, reeds stelling heeft genomen over 
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de zaak zelf; het hof van beroep, of al
thans twee leden ervan, dus uitspraak 
hebben gedaan over het verzoek om 
voorlopige invrijheidstelling, dus over de 
voorlopige hechtenis zelf; de toestand an
ders zou geweest zijn als het hof van be
roep alleen maar had verklaard dat er 
geen redenen waren om de voorlopige 
invrijheidstelling te bevelen, omdat bij
voorbeeld de rechtsdag nakend was; het 
hof van beroep, nu het een verzoek in 
zijn geheel afwijst met de verklaring dat 
de aangevoerde motieven niet gegrond 
zijn, ofschoon het hier gaat om motie
ven die de zaak zelf betreffen, vooruit
loopt op de uitspraak : 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van hoger beroep in 
correctionele zaken, in het arrest 
van 10 januari 1986, waartegen geen 
voorziening is ingesteld, uitspraak 
heeft gedaan over het door eiser 
ingediende verzoek om voorlopige 
invrijheidstelling; 

Dat bij het onderzoek van een 
dergelijk verzoekschrift, de rechts
macht van het hof van beroep 
strikt beperkt is tot het onderzoek 
van dat verzoekschrift, dat geen be
trekking heeft op de tegen eiser 
ingestelde vervolgingen zelf; dat uit 
de bewoordingen van het arrest van 
10 januari 1986 niet kan worden af
geleid dat het hof van beroep voor
uitgelopen is op de uitspraak; ' 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

14 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advcoaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Lancaster; A. Krywin, Brussel. 

Nr. 563 

2' KAMER - 14 mei 1986 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- WET VOORLO
PIGE HECHTENIS, ART. 5 - REDENGEVING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLO
PIGE HECHTENIS, ART. 5 - REDENGEVING. 

1° Schending van art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis kan niet worden afgeleid uit 
het enkele feit dat de redengeving van 
een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij de handha
ving van de voorlopige hechtenis van 
de verdachte wordt bevolen, verwijst 
naar de redengeving van een arrest 
dat een maand tevoren in dezelfde zin 
uitspraak had gedaan en door het Hof 
na de beide arresten was vernietigd. 

2o De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
dermate raken dat de voorlopige hech
tenis moet worden gehandhaafd, wor
den, onder vermelding van gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijk
heid van de verdachte, nauwkeurig 
omschreven door het arrest waarin de 
kamer van inbeschuldigingstelling, na 
de ernst van de feiten te hebben vast
gesteld, erop wijst dat die feiten zelf al 
w1jzen op een volslagen misprijzen 
van de persoon en het leven van ande
ren, hetgeen, enerzijds, een voor de 
openbare veiligheid bijzonder gevaar
lijke geestesgesteldheid aantoont en, 
anderzijds, wegens de gesteldheid die 
uit die feiten blijkt, ernstige redenen 
geeft om te vrezen dat de verdachte in 
geval van voorlopige invrijheidstelling 
opnieuw aanslagen zal plegen tegen 
het leven of de lichamelijke integriteit 
van anderen. 

(POELEMANS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5053) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1986 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 
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A. Op de voorziening van 25 fe
bruari 1986 : 

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

doordat het arrest de door de raadka
mer op 3 februari 1986 gewezen beroe
pen beschikking wijzigt en de handha
ving van de voorlopige hechtenis van 
eiser beveelt op de enkele grond « dat de 
voorlopige hechtenis van verdachte we
gens ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid ra
ken en die nader worden omschreven in 
het op 17 januari 1986 door dit hof gewe
zen arrest, moet worden gehandhaafd », 

terwijl het arrest van 17 januari 1986, 
waarnaar het bestreden arrest verwijst, 
door het Hof is vernietigd bij de beslis
sing van 9 april 1986, zodat aan de be
streden beslissing elke grondslag is ont
vallen; het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, derhalve de be
slissing om de voorlopige hechtenis van 
eiser te verlengen, niet naar recht ver
antwoordt: 

Overwegende dat het arrest, dat 
door het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, in de zaak 
was gewezen op 17 j anuari 1986, 
door het Hof pas bij arrest van 9 
april 1986 (1) is vernietigd; dat het 
hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, derhalve zonder 
artikel 5 van de wet op de voorlopi
ge hechtenis te schenden, op de dag 
van het bestreden arrest, namelijk 
14 februari 1986, naar de gronden 
van dat arrest van 17 januari 1986 
mocht verwijzen zoals het gedaan 
he eft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het bestreden arrest, onder 
verwijzing naar de redengeving van het 
op 17 januari 1986 gewezen arrest, uit de 
enkele opsomming van de ernstige 
schuldaanwijzingen die tegen eiser be
staan en die ten grondslag liggen aan de 
tegen hem ingebrachte beschuldigingen, 
afleidt dat hij en zijn medeverdachten 

(1) Supra, nr. 486. 

(de bedoelde uitdrukking staat in het 
meervoud) door hun geestesgesteldheid 
een gevaar opleveren voor de openbare 
veiligheid, nu zij niet de minste achting 
kunnen opbrengen voor de persoon en 
het leven van anderen, zodat er ernstige 
redenen zijn om te vrezen dat verdachte, 
zo hij in voorlopige vrijheid werd ge
steld, gelet op zijn geestesgesteldheid, 
opnieuw aanslagen zal plegen tegen het 
leven of de lichamelijke integriteit van 
anderen », 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest aldus de handhaving van de voor
lopige hechtenis, althans wat eiser be
treft, uitsluitend grondt op de ernst van 
de feiten, vermits die feiten noodzakelij
kerwijs en alsof er een wezenlijke corre
latie bestond, « wijzen op eisers gevaar
lijke geestesgesteldheid die louter denk
beeldige en niet nader omschreven ge
voelens van vrees voor recidive oproept; 
het bestreden arrest de beslissing grondt 
op consideransen die op gelijk welke be
slissing tot handhaving van de voorlopi-

. ge hechtenis kunnen worden toegepast; 
tweede onderdeel, zo de redenering 

van het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, zou worden gevolgd, 
eisers geestestoestand, die een gegeven 
is eigen aan zijn persoonlijkheid, nood
zakelijkerwijs gevaar zou opleveren voor 
de openbare veiligheid, omdat er tegen 
hem ernstige aanwijzingen bestaan dat 
hij zich schuldig heeft gemaakt aan de 
feiten die ten grondslag liggen aan de te
gen hem ingebrachte beschuldigingen; 

derde onderdeel, eiser geen gerechte
lijk verleden heeft waarvan de aard en 
de nauwe gelijkenis met de feiten van de 
zaak de vrees voor recidive werkelijk 
zouden kunnen rechtvaardigen, zodat het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, niet op grand van de loutere 
vermelding van dergelijke gevoelens van 
vrees, die op niets anders berusten dan 
op de opgesomde schuldaanwijzingen, 
kon beslissen dat was voldaan aan het 

' wettelijk vereiste dat de openbare veilig
heid gevaar liep; 

vierde onderdeel, het bestreden arrest, 
om regelmatig met redenen te zijn om
kleed, verplicht was te antwoorden op 
het betoog van eiser die in zijn op de te
rechtzitting van 15 januari 1986 neerge
legde en op de terechtzitting van 14 fe
bruri 1986 mondeling bevestigde conclu
sie op de door de advocaat-generaal 
voorgestelde redengeving antwoordde 
dat de aanneming hiervan zou beteke
nen dat geen rekening werd gehouden, 
ofschoon dat vereist was, met de voor de 
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persoonlijkheid van de verdachte gunsti
ge gegevens, dle tijdens het onderzoek 
verzameld werden, zeals het ontbreken 
van een gerechtelijk verleden, de versla
gen van het persoonlijkheids- en sociaal 
onderzoek, het psychiatrisch deskundi
genonderzoek en de verklaringen van de 
getuigen over de moraliteit, ofschoon die 
gegevens, samen genomen, de stelling 
als zou eiser noodzakelijkerwijs in een 
gevaarlijke geestestoestand verkeren, 
volkomen ontzenuwen; het bestreden ar
rest aldus niet uit het enkele, algemene 
onderzoek van de feiten van de zaak, die 
trouwens werden betwist, de gevaarlijke 
geestesgesteldheid van eiser kon aflei
den; het bestreden arrest dus niet nauw
keurig aangeeft in welk opzicht de gege
vens, eigen aan de persoonlijkheid van 
de verdachte, ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden zijn die de openbare 
veiligheid dermate raken dat de voorlo
ige hechtenis moet worden gehand
haafd: 

Wat het eerste, tweede en derde 
onderdeel samen betreft : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest de handhaving van eisers 
voorlopige hechtenis niet uitsluitend 
grondt op de consideransen betref
fende de schuldaanwijzingen, de 
ernst van de feiten en de vrees voor 
recidive; 

Dat het, onder verwijzing naar de · 
gronden van het op 17 januari 1986 
in deze zaak gewezen arrest, vast- . 
stelt dat er tegen eiser « ernstige , 
aanwijzingen bestaan dat hij samen 
met de drie medeverdachten opzet
telijk de dood heeft veroorzaakt van 
de negentienjarige Mostapha Chen
guite, door hem met dat doel een ! 
zware dosis hero'ine in te spuiten of j 
te doen inspuiten, nadat ze van plan 
waren geweest (het) slachtoffer te 
doden door hem met een mes de 
buik open te snijden of hem de keel 
over te snijden, en nadat ze gepoogd 
hadden een embolie op te wekken 
door hem lucht in de aderen te bla
zen »; dat het, na vervolgens hieraan 
te hebben toegevoegd dat « die aan-, 
wijzingen onder meer voortvloeien 
uit verschillende verklaringen die 
wijzen op het opzet om te doden » 
en « dat het niet schijnt te worden 
betwist dat ( eiser) de spuit heeft 

verstrekt en de aankoop van de voor 
de dodelijke inspuiting gebruikte 
drug heeft bekostigd », erop wijst 
dat dergelijke feiten uit de aard zelf 
ervan wijzen op een totale gering
schatting voor de persoon en het !e
ven van anderen, hetgeen, enerzijds, 
het bewijs vormt van << een voor de 
openbare veiligheid bijzonder ge
vaarlijke geestesgesteldheid » en, 
anderzijds, wegens de geestesge
steldheid die uit die feiten blijkt, 
<< ernstige redenen geeft om te vre
zen dat (eiser), zo hij in voorlopige 
vrijheid werd gesteld, opnieuw aan
slagen zal plegen tegen het Ieven of 
de lichamelijke integriteit van ande
ren »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, aldus nauwkeurig aangeeft 
waarom de gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden opleveren die de 
openbare veiligheid dermate raken 
dat de voorlopige hechtenis van ei
ser moet worden gehandhaafd; 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de geding

stukken niet blijkt dat eiser op de 
terechtzitting van 14 februari 1986 
van het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, een conclu
sie heeft neergelegd of dat hij op 
die terechtzitting verklaard heeft 
de conclusie, die hij op de terechtzit
ting van 15 januari 1986 betreffende 
een vorig beroep heeft neergelegd, 
te << bevestigen »; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5.3 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben herinnerd aan de criteria voor de 
beoordeling van de redelijke termijn in 
de zin van artikel 5.3 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
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dat wil zeggen « in concreto, in het licht 
van de gegevens van elke zaak afzonder
lijk », onder verwijzing naar de redenge
ving van het arrest van 17 januari 1986, 
beslist dat de rechtspleging is gevoerd 
zonder een onverantwoorde vertraging 
die een schending van artikel 5.3 tot ge
volg kon hebben en zich daartoe baseert 
op de talrijke onderzoeksverrichtingen 
die zijn uitgevoerd tot de mededeling 
van het dossier aan de procureur des 
Konings op 11 december 1985, op het 
doel van het onderzoek en op de aanvul
lende vorderingen van het parket, alsook 
op de talloze versies die de verdachten 
van de feiten hebben gegeven en die het 
onderzoek ingewikkeld hebben gemaakt, 
dit alles met inaanmerkingneming van 
de ernst van de ingebrachte beschuldi
gingen, 

terwijl het bestreden arrest, om regel
matig met redenen te zijn omkleed, dien
de te antwoorden op eisers betoog, met 
name dat de aanvullende vorderingen 
van het parket tot het verhoren van de 
getuigen, die het slachtoffer hebben ont
dekt, en van getuigen over de moraliteit, 
de loop van het onderzoek op een aan
zienlijke en onverantwoorde wijze heb
ben vertraagd, te meer daar niets de ver
volgende partij in de weg stond om die 
getuigen, over de moraliteit of andere, te 
doen dagvaarden voor het gerecht dat 
uitspraak moest doen over de zaak zelf : 

Overwegende dat uit de geding
stukken niet blijkt dat eiser een 
conclusie heeft neergelegd op de te-
rechtzitting van 14 februari 1986 van 
het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, of dat hij op die 
terechtzitting verklaard heeft de 
conclusie over te nemen die hij op 
de terechzitting van 15 februari 1986 
betreffende een vorige beroep had 
neergelegd; 

Dat voor het overige het bestre
den arrest, zoals uit de vermeldin

die de openbare veiligheid dermate 
raken dat de hechtenis van eiser 
moet worden gehandhaafd; 

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 dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is gewe
zen; 

B. Op de voorziening van 28 fe
bruari 1986: 

Overwegende dat in strafzaken, 
behoudens het geval waarin artikel 
40, vierde lid, van de wet van 15 ju
ni 1935 op het taalgebruik in ge
rechtszaken van toepassing is, het 
geval van regelmatige afstand en 
het geval waarin tegen een arrest 
van verwijzing naar het hof van as
sisen nog een voorziening kan wor
den ingesteld na het veroordelend 
arrest, welke gevallen zich ten deze 
niet voordoen, een partij zich niet 
een tweede maal tegen dezelfde be
slissing in cassatie kan voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

14 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace, raadsheer - Anderslui
dende conclusie (2) van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Lancas
ter; de Haan, Brussel. 

gen ervan blijkt, voor de beoorde- 1---------------
ling van de redelijke termijn, waar
van sprake in artikel 5.3 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, niet verwijst 
naar het op 17 januari 1986 in de 
zaak gewezen arrest, maar enkel 
naar de gronden van dat arrest be
treffende het bestaan van ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden, 

(2) Ret openbaar ministerie had geconclu
deerd tot cassatie op grond van de overweging 
dat de eerste twee middelen gegrond waren. 

Wat het eerste middel betreft was het van 
oordeel dat het bestreden arrest, door zich uit
sluitend te baseren op de redengeving van het 
arrest van 17 jan. 1986, de nietigheid had over
genomen van dat arrest, waarvan die nietig
heid door het Rof was vastgesteld bij arrest 
van 9 april 1986. Ret deed er volgens het open-

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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Nr. 564 

2" KAMER - 14 mei 1986 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING VAN DE HECHTENIS - WET 20 APRIL 
1874, ART. 5 - REDENGEVING. 

De ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die de openbare veiligheid der
mate raken dat de voorlopige hechte
nis moet worden gehandhaafd, wor
den, onder vermelding van gegevens 
eigen aan de zaak en aan de persoon
lijkheid van de verdachte, nauwkeurig 
omschreven door het arrest waarin de 
kamer van inbeschuldigingstelling, na 
de ernst van de feiten te hebben vast
geteld, erop wijst, enerzijds, dat de 
herhaling van die feiten bewijst dat de 
verdachte, die over geen bronnen van 
inkomsten beschikt, in een zo gevaar
lijke geestesgesteldheid verkeert dat 
ervoor kan worden gevreesd dat hij in 
geval van invrijheidstelling opnieuw 
misdrijven zal plegen en, anderzijds, 
dat zijn invrijheidstelling een schan
daal zou verwekken en · de openbare 
rust zou kunnen verstoren. 

(COMBLEZ) 

ARREST ( vertaJinfi) 

(A.R. nr. 5067) 

zen door het Hof van Beroep te Ber
gen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 5 van de wet van 
20 april 1874, gewijzigd bij de wet van 13 
maart 1973, 131), 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, alsook 
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en mis
kenning van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging en derhalve 
van het aan de rechter opgelegde verbod 
om zijn beslissing te gronden op feiten, 
die hem persoonlijk bekend zijn en niet 
aan de tegenspraak van de partijen zijn 
onderworpen, 

doordat het arrest de beroepen be
schikking bevestigt en de voorlopige 
hechtenis van eiser handhaaft op grond 
van de overweging, enerzijds, dat " de 
stoutmoedigheid waarmee de feiten zijn 
gepleegd, de middelen die daarbij zijn 
gebruikt en het geweld dat is gepleegd 
tegen de personen van wie een gedwon
gen werd zich tegen de vloer te leggen, 
het feit dat de diefstallen kort na elkaar, 
twee zelfs in enkele minuten tijd, zijn 
gepleegd (19.10.1985) ... , de toenemende 
ernst van de feiten , : (1) « het gerechte
lijk verleden van de verdachte », (2) " het 
feit dat hij over geen enkele bron van in
komsten beschikt >>, (3) aantonen " dat 
de verdachte een gevaarlijke misdadiger 
is, die in staat is tot recidive en die, zo 
hij opnieuw in vrijheid werd gesteld, in 

HET HOF; - Gelet op het bestre- staat is zich aan de werking van het ge
den arrest, op 14 maart 1986 gewe- recht te onttrekken of het te belemme
-------------------1 ren, anderzijds, << dat bovendien zijn in

vrijheidstelling schandaal zou verwek
ken en de openbare rust kunnen versto
ren >>; dat het arrest de beslissing 
bovendien grondt op de redengeving van 
de beroepen beschikking en van de vor
dering, 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

baar ministerie niet toe dat eiser geen conclu
sie had genomen v66r het bestreden arrest of 
dat op de dag van de uitspraak van dat arrest, 
namelijk 14 februari 1986, het arrest van 17 
jan. 1986 nog niet was vernietigd door het Hof. 

Wat het tweede middel betreft oordeelde het 
openbaar ministerie dat het arrest de handha
ving van de voorlopige hechtenis voornamelijk 
grondde op de ernst van de feiten waarvan ei
ser werd verdacht. Natuurlijk maakte het ar
rest gewag van de geestestoestand van eiser 
die het als een gevaar voor de openbare veilig
heid aanzag, en van het gevaar dat eiser bij 
zijn invrijheidstelling nieuwe aanslagen zou 
plegen. Maar naar het oordeel van het open
baar ministerie leidde het arrest die geestesge
steldheid enkel af uit de ernstige feiten die 
aan eiser werden verweten, en het gevaar voor 
recidive enkel uit die geestesgesteldheid, zodat 
het arrest in de redengeving geen gewag 
maakt van enig gegeven dat niet met de ernst 
van de feiten verband hield. 

terwijl, eerste onderdeel, het hof, waar 
het in algemene bewoordingen sub (1) 
het geheel van de omstandigheden be
schrijft, slechts de ernst van de feiten 
aantoont, zoals eiser in zijn conclusie 
had betoogd, het onderzoeksgerecht zijn 
specifieke rol met betrekking tot die van 
het vonnisgerecht miskent als het de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
uitsluitend grondt op de ernst van de fei
ten (schending van artikel 5 van de wet 
van 20 april 1874, gewijzigd bij de wet 
van 13 maart 1973) en, in elk geval, door 
die omstandigheden aileen maar op te 
sommen, zelfs als daarbij de - in even 
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algemene bewoordingen gestelde 
gronden van de beroepen beschikking en 
van de vordering worden overgenomen, 
niet antwoordt op eisers conclusie dien
aangaande (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, nu het de 
de handhaving van eisers voorlopige 
hechtenis grondt of onder meer grand op 
het « gerechtelijk verleden » van eiser, 
de bewijskracht miskent van het stuk 
van het opsporingsonderzoek betreffende 
de identiteit en het gerechtelijk verleden 
van eiser waarin wordt vastgesteld dat 
eiser nog geen misdaden of wanbedrij
ven gepleegd had (schending van de arti
kelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
W etboek, voor zover het Hof vermag 
acht te slaan op dat stuk van het opspo
ringsonderzoek) of in elk geval niet ant
woordt op eisers conclusie dienaangaan
de (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, de vaststelling dat de 
gedetineerde over geen enkele bron van 
inkomsten beschikt (3) op zich geen vol
doende grond oplevert voor de handha
ving van de voorlopige hechtenis, ver
mits ieder voorlopig gehechte precies 
door het feit van zijn hechtenis over het 
algemeen niet over inkomsten beschikt 
en die omstandigheid dus niet eigen ge
noeg is aan de zaak of de persoonlijk
heid van de verdachte (schending van 
artikel 5 van de wet van 20 april 1874, 
gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973); 

vierde onderdeel, de opsomming of het 
naast elkaar vermelden van de drie soar
ten omstandigheden in de voorgaande 
onderdelen, zo algemeen zijn dat niet ge
noegzaam is aangetoond dat de verdach
te ten deze een dermate groot gevaar 
oplevert dat ervoor kan worden gevreesd 
dat zijn invrijheidstelling de openbare 
veiligheid in gevaar zou brengen, daar 
dat eventuele gevaar, zoals eiser in zijn 
conclusie had betoogd, niet verschilt van 
en niet rechtstreekser tot uiting kan ko
men of zich openbaren dan bij gelijk 
welke andere persoon die van gelijkaar
dige feiten wordt verdacht en voor het 
vonnisgerecht verschijnt (schending van 
artikel 5 van de wet van 20 april 1874 en 
van artikel 97 van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, het hof van beroep 
zijn beslissing niet kon gronden op het 
gevaar dat eiser « de werking van het 
gerecht zou belemmeren, zo hij in vrij
heid werd gesteld >> zonder te antwoor
den op diens conclusie ten betoge dat hij 
alle hem verweten feiten had bekend en 
aldus impliciet doch duidelijk te kennen 

gegeven had dat de voorlopige hechtenis 
niet !anger door de behoeften van het 
onderzoek gerechtvaardigd was (scherr
ding van artikel 5 van de wet van 20 
april 1874 en van artikel 97 van de 
Grondwet); 

zesde onderdeel, de considerans van 
het arrest dat « zijn invrijheidstelling 
schandaal zou verwekken en de openba
re rust zou kunnen verstoren », welke 
considerans niet terug te vinden is in de 
vordering van het openbaar ministerie 
en evenmin in de door de kamer van in
beschuldigingstelling overgenomen re
dengeving van de beschikkingen tot 
handhaving van de hechtenis, berust of
wei op de algemene en theoretische ove
rweging dat de vrijlating van een perso
on, verdacht van feiten, die zo ernstig 
zijn als door het hof van beroep is be
schreven, altijd dergelijke gevolgen 
heeft, in welk geval het hof van beroep 
zijn beslissing niet heeft gegrond op ge
gevens eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte (schending van· 
artikel 5 van de wet van 20 april 1874, 
gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973), 
ofwel op feitelijke omstandigheden die 
wel eigen zijn aan de zaak, maar waar
van het bestaan in dit geval aileen wordt 
afgeleid uit gegevens die aan de magis
traten van de kamer van inbeschuldi
gingstelling persoonlijk bekend waren en 
waartegen eiser geen verweermiddelen 
heeft kunnen voordragen (schending van 
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en 
miskenning van het in het middel aange
haalde algemeen rechtsbeginsel) : 

Wat de zes onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat de ernst van de 
aan eiser verweten feiten op zich 
geen grand kan opleveren voor de 
handhaving van de hechtenis; dat de 
beslissing weliswaar gewag maakt 
van de ernst van de feiten, maar 
niet uitsluitend op dat gegeven ge
grond is; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet alleen 
de gronden overneemt van de vorde
ring van het openbaar ministerie en 
die van de beroepen beschikking, 
maar de handhaving van de voorlo
pige hechtenis onder meer ook 
grondt op de omstandigheid dat de 
feiten, soms slechts in een tussen
tijd van enkele minuten, werden 



1248 HOF VAN CASSATIE Nr. 565 

herhaald; dat ze er ook op wijst dat 
naar zeggen van de verdachte zelf 
« de drie overvallen op de pompsta
tions ... niet voldoende opbrachten 
en ... dat een overval op een juwe
lierszaak een veel grotere buit zou 
opleveren », dat « de herhaling van 
de ernstige feiten aantoont dat de 
verdachte een gevaar betekent voor 
de openbare veiligheid »; dat die fei
ten « erop wijzen dat de verdachte 
die thans over geen regelmatige 
bronnen van inkomsten beschikt, 
door zijn gedrag en zijn geestesge
steldheid een gevaar betekent dat 
de vrees wettigt dat hij zal doorgaan 
met het plegen van misdrijven in 
geval van invrijheidstelling en de 
openbare veiligheid zich dus hierte
gen verzet », « dat bovendien zijn in
vrijheidstelling schandaal zou ver
wekken en de openbare rust zou 
kunnen verstoren »; 

Overwegende dat het arrest door 
het geheel van die consideransen 
nauwkeurig aangeeft waarom de ge
gevens, eigen aan de zaak en de 
persoonlijkheid van de verdachte, 
ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden opleveren die de openbare 
veiligheid dermate raken dat de 
voorlopige hechtenis moet worden 
gehandhaafd; 

Overwegende dat het tweede 
onderdeel opkomt tegen een ten 
overvloede gegeven considerans van 
het arrest; 

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 

Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
Drooghenbroeck, Charleroi. 

Nr. 565 

1 • KAMER - 15 mei 1986 

1° OVEREENKOMST - OPSCHORTENDE 
VOORWAARDE- RECHTEN EN VERPLICHTIN
GEN VAN DE PARTIJEN HANGENDE DE VOOR
WAARDE- NIET-VERVULLING VAN DE VOOR
WAARDE DOOR DE FOUT VAN EEN PARTIJ
GEVOLGEN. 

2° VERBINTENIS - VERBINTENIS ONDER 

OPSCHORTENDE VOORWAARDE - RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN HAN
GENDE DE VOORWAARDE - NIET-VERVUL
LING VAN DE VOORWAARDE DOOR DE FOUT 
VAN EEN PARTIJ - GEVOLGEN. 

1 o en 2° Wanneer een overeenkomst is 
gesloten onder opschortende voorwaar
de en die voorwaarde door de tout van 
een van de partijen niet is vervuld, 
kan de rechter de ontbinding van de 
overeenkomst ten laste van die partij 
uitspreken en haar op grand van de, 
hangende de voorwaarde, begane tout 
tot schadevergoeding veroordelen (1). 
(Art. 1181 B.W.) 

(DUMONCEAU, KETTENIS T. DELBECQ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7472) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1142, 1168, 
1181, 1182, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

kosten. r-------------------------~-----
14 mei 1986 - 2" kamer - Voorzitter: 

de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Helvetius, raadsheer - Ge-

(1) Cass., 5 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 576) 
met cone!. adv.-gen. Lenaerts, in R. W., 1981-82, 
kol. 245 en de noot van M. Herbots in R.C.J.B., 
1983, biz. 199. 
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doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld, in rechte, dat de werkelijke tot
standkoming van de overname afhing 
van het feit of de eisers een lening van 
850.000 frank konden bekomen en, in fei
te, dat de eisers zich niet hebben inge
spannen om die lening te bekomen, 
daaruit afleidt dat verweerster terecht 
betoogt dat de overeenkomst van overna
me uitsluitend ten laste van de eisers, 
die hun contractuele verplichtingen niet 
zijn nagekomen, moet worden tenietge
daan, 

terwijl, eerste onderdeel, het bekomen 
van een lening van 850.000 frank, luidens 
de overeenkomst van 18 september 1979, 
een voorwaarde was die, als zij niet 
werd vervuld, de nietigheid van de over
eenkomst tot gevolg zou hebben, zodat 
het arrest, door van het bekomen van de 
lening een verplichting te maken die, als 
ze niet wordt vervuld, de ontbinding van 
de overeenkomst tot gevolg heeft, de 
wettelijke bewijswaarde en de verbin
dende kracht van de overeenkomst van 
18 september 1979 miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1134 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het ontbreken van 
een voorwaarde, die moet vervuld zijn 
om een overeenkomst werkelijk tot 
stand te laten komen, enkel het niet tot 
stand komen van de overeenkomst tot 
gevolg kan hebben en niet kan leiden tot 
veroordeling van de voorwaardelijke 
schuldenaar wegens het niet vervullen 
van de voorwaarde (schending van de 
artikelen 1168, 1181, 1182 en 1142 van het 
Burgerlijk Wetboek): 

W at betreft de twee onderdelen 
samen: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat tussen de partijen een 
overeenkomst is tot stand gekomen 
onder de opschortende voorwaarde 
dat eiser een lening van 850.000 
frank bekwam om de overname van 
een handelszaak te voltooien; 

Overwegende dat, wanneer bij 
overeenkomst een verbintenis onder 
opschortende voorwaarde wordt 
aangegaan, de overeenkomst han
gende de voorwaarde niettemin be
staat, ook al is de uitvoering van de 
verbintenis geschorst; dat deze over
eenkomst derhalve tussen de par
tijen rechten en plichten doet ont
staan en dat de partij die haar' 

verplichtingen niet nakomt, scha
deplichtig kan zijn; 

Overwegende dat het arrest, op de 
gronden << dat uit de overgelegde 
stukken blijkt dat (de eisers) zich 
niet hebben ingespannen om de le
ning te bekomen waardoor, overeen
komstig de bijzondere voorwaarden 
van het contract van overname, dit 
contract zou " nietig " worden als de 
overnemers de financiering van 
850.000 frank " om de overname te 
voltooien " niet bekwamen, zonder 
schending van de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen, de ontbin
ding van de overeenkomst van over
name ten laste van de eisers kan 
uitspreken en hen, op grond van de 
fout die zij hangende de voorwaarde 
hebben begaan, tot schadevergoe
ding veroordelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 mei 1986 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. Pi
ret, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. van Heeke en Biitzler. 

Nr. 566 

1 • KAMER - 15 mei 1986 

1° HUWELIJK - RESPECTIEVE RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- DOOR EEN ECHTGENOOT GESLOTEN 
BRANDVERZEKERING OVEREENKOMST 
MET CLAUSULE TOT MINNELIJKE SCHATTING 
VAN DE EVENTUELE SCHADE - SCHATTING 
AANGENOMEN DOOR DE ECHTGENOOT DIE 
DE OVEREENKOMST HEEFT ONDERTEKEND -
GEVOLG. 
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2° VERZEKERING LANDVERZEKERING 

DOOR EEN ECHTGENOOT GESLOTEN 
BRANDVERZEKERING OVEREENKOMST 
MET CLAUSULE TOT MINNELIJKE SCHATTING 
VAN DE EVENTUELE SCHADE - SCHATTING 
AANGENOMEN DOOR DE ECHTGENOOT DIE 
DE OVEREENKOMST HEEFT ONDERTEKEND -
GEVOLG. 

1° en 2o De rechter die oordeelt dat een 
echtgenoot op geldige wijze een over
eenkomst kon sluiten om de gezinswo
ning tegen brand te verzekeren, kan 
niet wettig beslissen dat die echtge
noot niet bekwaam is om een schat
ting in der minne van de schade aan 
te nemen, terwijl de overeenkomst in 
die schatting in der minne voorziet. 
(Artt. 215, 224 B.W.) 

(DE SCHELDE N.V. T. CASTELLANO) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 7475) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 215, 224, 1134, 1135, 
1165 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de heer Maiorano alleen een 
brandverzekeringspolis heeft afgesloten 
bij eiseres en dat naar luid van artikel 
8.0.1 van die polis de schade in der min
ne of, zo niet, door twee deskundigen 
wordt geschat, beslist dat Maiorano al
leen een brandverzekeringspolis kon af
sluiten maar niet zonder toestemming 
van verweerster het bedrag van de scha
de in de minne mocht schatten, 

terwijl, eerste onderdeel, de echtge
noot die bekwaam is om alleen een gel
dige overeenkomst te sluiten, niet de be
kwaamheid kan worden ontzegd om die 
overeenkomst alleen uit te voeren, zodat 
het arrest, dat erkent dat Maiorano het 
recht heeft om alleen een brandverzeke
ringsovereenkomst af te sluiten, niet 
zonder tegenstrijdigheid diens recht 
heeft kunnen betwisten om, ter uitvoe
ring van die overeenkomst en zonder 
toestemming van verweerster, het be
drag van de schade in der minne te 
schatten en, wegens die tegenstrijdig
heid, niet naar recht is verantwoord 
(schending van van de artikelen 215, 224, 

1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek) en althans evenmin regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiseres en Maiora
no, door de verzekeringsvergoeding in 
der minne te schatten, niets meer heb
ben gedaan dan de bepalingen van arti
kel 8 van de verzekeringspolis na te ko
men, zodat het arrest, door te beslissen 
dat Maiorano en eiseres die schatting 
niet geldig konden verrichten zonder in
stemming van verweerster, de verbin
dende kracht van die brandverzekerings
overeenkomst miskent (schending van 
de artikelen 1134 en 1135 van het Bur
gerlijk Wetboek) en daaraan ten aanzien 
van verweerster op onwettige wijze ge
volgen toekent (schending van artikel 
1165 van het Burgerlijk Wetboek) : 

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

deelt dat verweersters man « belang 
had bij het behoud van het pand en 
derhalve alleen een brandverzeke
ringspolis kon afsluiten » op grond 
dat een dergelijke handeling « de 
voornaamste waning van het gezin » 
niet in het gedrang kan brengen; 

Overwegende dat de bekwaam
heid om alleen een geldige overeen
komst te sluiten, in de regel ge
paard gaat met de bekwaamheid om 
die overeenkomst alleen uit te voe
ren; 

Dat het arrest derhalve, na te 
hebben vastgesteld dat de schatting 
in der minne van de schade « in 
artikel 8.0.1 van de gemeenschappe
lijke voorwaarden van de brandver
zekeringspolis was voorzien », niet 
zonder tegenstrijdigheid kon beslis
sen dat die schatting moest worden 
tenietgedaan omdat verweerster 
haar instemming niet had betuigd; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; zegt dat het arrest 
bindend is voor Francesco Maiora
no; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het vernietigde arrest; houdt de 
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kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

15 mei 1986 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Bosly, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelljkluidende conclusie van de h. 
Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 567 

1 • KAMER - 16 mei 1986 

EED - GEDINGBESLISSENDE EED - BEGRIP. 

Een eed is gedingbeslissend wanneer de 
partij die hem opdraagt daarvan de be
slissing van het geschil doet afhangen. 
Niet gedingbeslissend is echter de eed 
die wordt afgelegd onder de opschor
tende voorwaarde dat de partij die 
hem opdraagt, in haar hoofdvordering 
in het ongelijk wordt gesteld, hetzij 
subsidiair, hetzij onder voorbehoud 
van hager beroep (1). 

(RENIERS J. T. ODEURS, THIERY, RENIERS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4819) 

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

Gelet op het arrest van het Hof 
van 19 december 1980 (2); 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat: " in een vonnis van 28 ja
nuari 1976 (lees: 20 januari 1976) (de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt) 
besliste dat het schriftonderzoek in feite 
overbodig was nu duidelijk was gebleken 
dat de handtekening die op het stuk ge
dateerd 7 juni 1942 van de rechtsvoor
ganger van appellanten (thans verweer
ders) afkomstig was; dat in hetzelfde 
vonnis akte was gegeven aan (de ver
weerders) van het feit dat zij een geding
beslissende eed aan (eiser) opdroegen ,, 
en dat « een eed werd afgelegd door (ei
ser) op 24 februari 1976 waarna in een 
vierde vonnis de rechtbank uiteindelijk 
de vordering gegrond verklaarde (bestre
den vonnis van 30 maart 1978) », ver
klaart in het beschikkende gedeelte : 
« doet het bestreden vonnis teniet behal
ve in zoverre het de oorspronkelijke vor
dering toelaatbaar en ontvankelijk ver
klaarde ... , en opnieuw wijzende voor het 
overige », en « de oorspronkelijke vorde
ring niet gegrond , verklaart om de re
den dat in het licht van verschillende fei
telijke omstandigheden eiser niet het 
bewijs levert van de gegrondheid van 
zijn vordering en meer bepaald « van het 
feit dat E. Reniers een geldige schulder
kentenis had getekend in zijn voordeel ,, 

en doordat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, en met name 
uit het vonnis verleend door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Hasselt van 
20 januari 1976 blijkt dat het vonnis van 
30 maart 1976, het enige dat door het hof 
van beroep wordt hervormd volgens de 
hierboven aangehaalde bewoordingen, 
recht deed aan de vordering ingevolge de 
eed afgelegd ter zitting van 24 februari 
1976 overeenkomstig de volgende formu
le : « Ik zweer dat het juist is dat het 
stuk d.d. 7 juni 1942 eigenhandig door 
wijlen Emile Reniers getekend werd en 
dat deze mij de bedragen van 147.033 
frank en ongeveer 80.000 frank verschul
digd is en dat deze bedragen mij nooit 
werden betaald door wijlen Emile Re
niers », 

Over het middel, afgeleid uit de schen- . terwijl, eerste onderdeel, de gedingbe-
ding van de artikelen 1358, 1360, 1361, shssende eed absolute bewijswaarde 
1363, 1364, 1365 van het Burgerlijk Wet- heeft wat betreft de elementen waarop 
boek en 97 van de Grondwet, hij slaat; hij tot gevolg heeft dat het pro
------------------l ces definitief wordt beslecht, zelfs indien 

(1) Zie Cass., 2 juni 1922 (Bull. en Pas., 1922, 
I, 339); 13 maart 1930 (ibid., 1930, I, 161); DE 
PAGE, dl. Ill, uitg. 1967, nr 1049; dl. XX, nr. 
257, LAROMBIERE, dl. V, Franse uitgave, blz. 
4H6. 

(2) Niet gepubliceerd. 

w_ordt aangetoond dat de eed vals was; 
memand kan worden toegelaten tot het 
bewijs van de valsheid ervan en de rech
ter de verplichting heeft, zowel in eerste 
instantie als in beroep, de vordering toe 
te kennen ingeval de eed wordt afgelegd 
door eiser; zodat het arrest niet het en-
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kel vonnis van 30 maart 1976 kon hervor
men, vonnis dat werd verleend op basis 
van de gezworen eed, op basis van fei
tenoverwegingen waaruit het arrest het 
niet-bestaan afleidt van de schuldvorde
ring bevestigd in de eed en dus de vals
heid ervan (schending van aile beschik
kingen vermeld in het middel behalve 
artikel 97 van de Grondwet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het tot de essen

tie van de gedingbeslissende eed be
hoort dat hij een einde maakt aan 
het geding; dat artikel 1364 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, zo
dra de tegenpartij zich bereid heeft 
verklaard de eed af te leggen, de 
partij die de eed heeft opgedragen 
of teruggewezen, daarop niet meer 
kan terugkomen; 

Overwegende dat de opdracht van 
een gedingbeslissende eed niet het 
verlengde kan zijn van een door de 
rechter reeds in het dispositief of in 
een noodzakelijk motief beslecht ge
schil; dat de eedopdracht niet toe
laatbaar is wanneer zij gedaan 
wordt onder de opschortende voor
waarde dat de partij die hem op
draagt in het ongelijk wordt gesteld, 
of subsidiair, of onder voorbehoud 
van hager beroep; 

Overwegende dat het hof van be
roep ten deze vaststelt dat de eed 
subsidiair werd opgedragen en dat 
eiser hem heeft afgelegd; 

Overwegende dat, wanneer een 
partij zoals ten deze vraagt dat haar 
verweer aan andere bewij smiddelen 
wordt getoetst en zij slechts subsi
diair, voor het geval dat het hoofd
verweer wordt verworpen, de eed 
opdraagt aan de eiser, dit geen ge
dingbeslissende eed is; 

zijn beoordeling voorgelegde bewijs
middelen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

16 mei 1986 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Van Omzneslaghe en Biitzler. 

Nr. 568 

1" KAMER - 16 mei 1986 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- RECHTSMACHT- OMVANG. 

Art. 1138, :!', Ger. W. of het in die wetsbe
paling neergelegcle beginsel van de au
tonomie der procespartijen wordt door 
de rechter niet geschonden wanneer 
hij, tot staving van zijn beslissing, de 
draagwijdte van een door een der par
tijen aangevoerde wetsbepaling anders 
uitlegt dan de partijen zelf (1). 

{« LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 
DE ROUBAIX , VENN. NAAR FRANS RECHT 

T. « PRECAM » N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4956) 

Overwegende dat het hof van be- HET HOF; - Gelet op de bestre-
roep dus niet gebonden was door de den arresten, op 14 juni 1984 en 27 
eed die eiser had afgelegd ingevolge december 1984 door het Hof van Be
het vonnis van 20 januari 1976; dat roep te Gent gewezen; 
het hof van beroep derhalve, zonder Overwegende dat uit de vaststel
de bepalingen van de artikelen 1358 lingen van het arrest van 14 juni 
en volgende van het Burgerlijk Wet- 1---------------
boek te schenden, het geschil be
slecht op grand van de andere aan 

(1) Cass., 29 maart 1985, A.R. nr 4489 
(A.C., 1984-85, nr 459) met voetnoot 1 
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1984 blijkt : dat eiseres, arbeidsonge
vallenverzekeraar, voor een aan Da
niel Viane op het grondgebied van 
het Koninkrijk Belgie op de weg 
van of naar het werk overkomen on
geval aan dit slachtoffer krachtens 
de Franse sociale-zekerheidswetge~ 
ving vergoedingen heeft uitgekeerd; 
dat verweerster, W.A.M.-verzekeraar 
van Bernard Dewaele, die door de 
strafrechter voor het ongeval geheel 
aansprakelijk werd gesteld, met het 
slachtoffer een dading heeft getrof
fen, waardoor diens schade volgens 
het gemene recht werd vergoed; dat 
eiseres voor de burgerlijke rechter 
tegen verweerster een vordering 
heeft ingesteld tot terugbetaling van 
de vergoedingen die zij aan haar 
verzekerde heeft uitgekeerd; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel dat aileen de partijen over de rechts
vordering kunnen beschikken, onder 
meer door artikel 1138, 2", v'an het Ge
rechtelijk Wetboek uitgedrukt, en, voor 
zoveel nodig, van de artikelen 1138, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het hof van beroep bij arrest. 
van 14 juni 1984 de debatten heeft her
opend opdat eiseres zou toelichten of haar 
vordering op een subrogatie dan wel op 
een eigen recht steunde, wat, naar het 
oordeel van het hof van beroep, een be
lang vertoonde om de vereiste hoedanig
heid van eiseres te kunnen beoordelen 
en, in zijn eindarrest van 27 december 
1984, de vordering van eiseres ontoelaat
baar verklaart omdat zij, volgens het hof 
van beroep, het bewijs niet leverde van 
de door haar ingeroepen subrogatie, 

terwijl eiseres in de drie door haar ge
nomen appelconclusies, waarvan de laat
ste na de heropening van de debatten 
werd genomen, heeft ingeroepen en aan
getoond dat zij in de rechten van het 
slachtoffer was gesubrogeerd en ver
weerster in haar appelconclusies, ook ge
nomen na de bevolen heropening van de 
debatten, geenszins de subrogatie van ei
seres in de rechten van het slachtoffer 
betwistte, doch integendeel die subroga
tie inriep om eruit af te leiden dat de · 
door het slachtoffer gesloten dading aan 
eiseres tegenstelbaar was, zogenaamd 
omdat zij, wegens de subrogatie, de rech
ten van dat slachtoffer uitoefende (zie 

blz. 3 van de eerste appelconclusie van 
verweerster waarvan geen afstand werd 
gedaan, alsmede blz. 1 van haar derde 
appelconclusie, na het arrest van 14 juni 
1984 genomen); zodat het hof van beroep, 
door in zijn eindarrest van 27 december 
1984, hoewel er tussen partijen geen be
twisting bestond nopens de subrogatie 
van eiseres in de rechten van het slacht
offer, de vordering van eiseres niette
min ontoelaatbaar te verklaren omdat 
zij, naar het oordeel van het hof van be
roep, het bewijs van haar subrogatie in 
de rechten van het slachtoffer niet be
wees, een betwisting heeft opgeworpen 
die door de conclusies van partijen werd 
uitgesloten en aldus het recht van parti
jen miskent om de grenzen van hun ge
schil te bepalen (schending van het alge-

' meen rechtsbeginsel dat aileen de parti
' jen over de rechtsvordering kunnen 
beschikken, onder meer uitgedrukt door 
artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek en, voor zoveel nodig, van artikel 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft waardoor het arrest het 
voorschrift van artikel 97 van de 
Grondwet zou hebben geschonden; 

Overwegende dat eiseres bij con
clusie betoogde dat zij krachtens 
artikel L.397 van het Franse wet-

. boek van sociale zekerheid « wette
lijk gesubrogeerd is in de rechten 
van het slachtoffer aan wie zij pres
taties heeft uitbetaald »; 

Overwegende dat het arrest van 
27 december 1984, dat op dit punt 
niet wordt aangevochten, oordeelt 
dat artikel L.397 van voormeld wet
hoek aan de arbeidsongevallenverze
keraar geen wettelijk subrogatie
recht toekent; 

Overwegende dat het hof van be
roep, zoals het zijn plicht was, heeft 
onderzocht of het door eiseres aan
gevoerde subrogatierecht naar recht 
verantwoord is; dat de appelrech
ters, door de juridische draagwijdte 
van de door eiseres ingeroepen 
wetsbepaling anders uit te leggen 
dan de partijen doen, het in het 
middel vermelde algemeen rechtsbe
ginsel niet miskennen, noch artikel 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek schenden; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

16 mei 1986 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont en Gerard. 

Nr. 569 

1 e KAMER - 16 mei 1986 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - BEPALING VAN DE BILLIJKE 

VERGOEDING - ACTUELE OF TOEKOMSTIGE 
SCHADE - MOGELIJKE SCHADE. 

Bij het bepalen van de billijke vergoe
ding waarop iedere eigenaar, wiens ei
gendom ten algemenen nutte is ontei
gend, krachtens artikel 11 Gw. recht 
heeft, mag aileen rekening worden ge
houden met de uit de onteigening 
voortvloeiende actuele of toekomstige 
schade, voor zover die vaststaat; moge
lijke schade, waarvan het niet zeker is 
dat ze zal optreden, komt niet in aan
merking; voor die schade kan alleen 
voorbehoud worden verleend. 

{KENENS-WINTERS T. GEMEENTE PEER) 

ARREST 

(A.R. nr. 4954) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 januari 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, ... 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 31 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw en 11 van de Grondwet, 

doordat het arrest het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg vernietigt, 
de eisen tot herziening van het vonnis 
van de vrederechter afwijst, de vergoe
ding toekomend aan eiser bepaalt op het 
bedrag toegekend door de vrederechter 
en voorbehoud verleent aan eiser voor 
zijn rechten ingeval de toegang tot de 
Bomerstraat zou vervallen, op grand 
onder meer van de overwegingen: « ( ... ) 
dat (verweerster) bovendien stelt dat op 
de onteigende goederen een verbindings
weg tussen de steenweg op Wijchmaal 
en de Bomerstraat tot stand kwam, pa
rallel met de achterzijde van de resteren
de eigendommen van (eiser), die aldus 
over een betere en gemakkelijkere toe
gangsweg dan voorheen zou beschikken; 
dat deze toegangsweg niet in aanmer
king kan komen voor zover hierdoor 
voor- of nadelen ten gevolge van de on
teigening zouden ontstaan; dat echter, 
wanneer de onteigenende overheid de 
onteigening zodanig regelt dat een ge
deelte van de schade die uit de onteige
ning kan voortvloeien, vermeden wordt 
door de inrichting van het onteigende ge
deelte, dit geen voor- of nadeel ten gevol
ge van de onteigening oplevert; dat aldus 
enkel voorkomen wordt dat een bepaalde 
schade zou ontstaan en de vermeden 
schade niet moet vergoed worden; dat 
het ten onrechte door (eiser) gemaakte 
onderscheid tussen openbaar en privaat 
domein ten deze zonder invloed op de 
toestand is; ( ... ) dat de vrederechter te
recht voorbehoud verleend heeft voor de 
rechten van (eiser) voor het geval de 
geplande verbindingsweg niet zou uitge
voerd worden; dat hetzelfde geldt indien 
deze weg geen toegang zou geven; ( ... ) 
dat er derhalve op dit ogenblik geen 
minderwaarde bewezen is; dat nochtans 

· mag aangenomen worden dat voor de 
toegang aanpassingswerken voor 27.200 
frank nodig zijn », 

terwijl, luidens artikel 31 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, bij het bepalen van de waar
de van het onteigende perceel geen reke
ning mag worden gehouden met de 
waardevermeerdering of -vermindering 
die voortvloeit uit de voorschriften van 
het streek-, gewest- of gemeentelijk plan 
van aanleg en, meer in het algemeen, 
met de uitvoering van werken waarvan 
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de onteigening is toegestaan; en terwijl 
met hierboven bedoelde waardevermeer
dering of -vermindering geen rekening 
mag worden gehouden bij het bepalen 
van de billijke schadeloosstelling die, 
krachtens artikel 11 van de Grondwet, 
aan de onteigende moet worden betaald, 
en terwijl het arrest stelt dat ten deze 
wel rekening dient te worden gehouden 
met de (nog) aan te leggen verbindings
weg om de niet-toekenning van de min
derwaarde te rechtvaardigen door aan te 
nemen dat aldus enkel wordt voorkomen 
dat een bepaalde schade zou ontstaan en 
de vermeden schade niet dient te worden 
vergoed, terwijl « de inrichting die uit de 
onteigening kan voortvloeien », noodza
kelijk voortvloeit uit de uit te voeren 
werken, waarmee, overeenkomstig arti
kel 31 van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke or
dening en van de stedebouw, rekening 
mag worden gehouden, zodat het arrest, 
door aldus te beslissen, artikel 31 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw alsmede artikel 11 van de 
Grondwet schendt : 

Overwegende dat bij het bepalen 
van de billijke vergoeding waarop 
iedere eigenaar, wiens eigendom ten 
algemenen nutte is onteigend, 
krachtens artikel 11 van de Grand
wet recht heeft, alleen rekening 
mag worden gehouden met de uit de 
onteigening voortvloeiende actuele 
of toekomstige schade, voor zover 
die vaststaat; dat mogelijke schade, 
waarvan het niet zeker is dat zij zal 
optreden, niet voor vergoeding in 
aanmerking komt; dat voor de even
tuele schade alleen voorbehoud kan 
worden verleend; 

Overwegende dat het arrest met 
de in het antwoord op het tweede 
onderdeel vermelde redengeving een 
juiste toepassing maakt van de arti
kelen 31 van de wet van 29 maart 
1962 en 11 van de Grondwet en de 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Overwegende dat het middel dat 
tegen overtollige redenen is gericht, 
niet ontvankelijk is; 

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

16 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 570 

1' KAMER - 16 mei 1986 

ERFDIENSTBAARHEID - CONVENTIO
NELE ERFDIENSTBAARHEID - ERFDIENST
BAARHEID VAN OVERGANG- VERBINDENDE 
KRACHT VAN DE TITEL VAN VESTIGING VAN 
DIE ERFDIENSTBAARHEID - SCHENDING -
BEG RIP. 

De verbindende kracht van de titel van 
vestiging van een conventionele erf
dienstbaarheid van overgang wordt 
miskend ingeval deze erfdienstbaar
heid zonder toestemming van de eige
naar van het lijdend erf wordt uitge
breid ten voordele van een ander erf 
van de eigenaar van het heersend erf 
(1). 

(VAN BRUGGEN J.M.. VAN BRUGGEN M.P. 
T. !LEAS COMM. VENN. BIJ WIJZE VAN ENKELE 

GELDSCHIETING) 

ARREST 

(A.R. nr. 4970) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 april 1984 in hager 
beroep op verwijzing gewezen door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 19 november 1982 (2}; 

(1) Cass., 3 feb. 1978 (A.C., 1978, 665); HAN
SENNE, Rev. crit. jur beige, 1970, biz. 185 e.v.; 
id., 1971, biz. 169 e.v, id., 1977, biz. 177 e.v. 

(2) Niet gepubliceerd. 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
vvet, 687, 690, 691, 702, 703, 1134, 1184, 
2219 en 2262 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis de door 
de eiseressen ingestelde vordering, strek
kende tot de nietigverklaring of ontbin
ding en verbieding van de erfdienstbaar
heid van doorgang en tot de veroordeling 
van vervveerster tot het dichtmaken van 
de bestaande toegang door het optrek
ken van een scheidingsmuur onder 
dvvangsom van 5.000 frank per dag ver
traging, ongegrond verklaart op de vol
gende gronden : dat artikel 702 van het 
Burgerlijk Wetboek geenszins het teniet
gaan van een erfdienstbaarheid voorziet, 
doch vvel de gevallen voorziet vvaarbij de 
eigenaar van het dienstbaar erf zich kan 
verzetten tegen het gebruik dat de eige
naar van het heerstend erf van de erf
dienstbaarheid maakt (derhalve niet val
gens zijn titel of door veranderingen 
vvaardoor de toestand van het dienstbaar 
erf verzvvaard vvordt); dat, indien nu de 
eigenaar van het heersend erf zich niet 
houdt aan de voorschriften van artikel 
702 van het Burgerlijk Wetboek, hieruit 
nog niet het tenietgaan van de erfdienst
baarheid voortvloeit; dat tevens duidelijk 
dient gesteld te vvorden dat uit het 
plaatsbezoek dat de eerste rechter ver
richtte, blijkt dat er geen enkele verzvva
ring voor het erf van de eiseressen ont
staan is en zelfs een verlichting kan 
vermoed vvorden daar het gebruik van 
overgang als miniem dient aanzien te 
vvorden; dat de eiseressen dan ook geen 
enkele effectieve schade ondervinden die 
door de verandering van het heersend 
erf zou veroorzaakt zijn; dat het duide
lijk is dat de eiseressen de verandering 
van het heersend erf nu te baat willen 
nemen om de erfdienstbaarheid af te 
schaffen daar zij vvellicht menen dat al
dus hun eigendom zou gevaloriseerd 
vvorden; dat dan ook artikel 703 van het 
Burgerlijk Wetboek dient onderzocht en 
dient nagegaan of de zaken zich in zoda
nige staat bevinden dat men daarvan 
geen gebruik meer kan maken; dat in de 
akte van 1842 van heersend erf (in vviens 
nut het recht van overgang vvordt geves
tigd) « den hof » vvordt betiteld; dat er nu 
een bebouvvd perceel gekomen is (maga
zijn van een textielcentrum); dat echter 
het recht van overgang in al die jaren, 
meer dan een eeuvv, steeds uitgeoefend 
is, zodat het heersend erf er steeds nog 
door gebaat is; dat tenslotte geen ge
bruik kan gemaakt vvorden van artikel 

687 van het Burgerlijk Wetboek, daar dit 
enkel een onderscheiding in erfdienst
baarheden opsomt; dat evenmin artikel 
1184 van dit vvetboek van toepassing is 
daar niet duidelijk gemaakt vvordt op 
vvelke vvijze vervveerster haar verbintenis 
niet nakomt; dat uiteindelijk geen af
stand van recht bevvezen is en dat inte
gendeel de eigenaar van het heersend 
erf steeds gebruik gemaakt heeft van het 
recht van overgang, 

terwijl, eerste onderdeel, de erfdienst
baarheid van doorgang over het lijdend 
erf van de rechtsvoorganger van de eise
ressen bij overeenkomst van 31 decem
ber 1842 gevestigd vverd tot gebruik van 
« den hof "• toebehorend aan de rechts
voorganger van vervveerster; het heer
send erf, zijnde een tuin met fruitbomen 
bij de vestiging der erfdienstbaarheid, 
volledig bebouvvd vverd en, voor het ge
deelte dat in erfpacht is bij vervveerster, 
ingelijfd vverd bij haar handelspand 
<< Textielcentrum "• zodat vervveerster de
ze erfdienstbaarheid van doorgang niet 
meer volgens haar titel kan uitoefenen; 
inderdaad, de erfdienstbaarheid van 
doorgang gevestigd tot gebruik en nut 
van een hof, zijnde een tuin met bomen, 
niet vvettelijk kan uitgeoefend vvorden 
tot gebruik en nut van een groot handels
pand << Textielcentrum >>; vervveerster 
door deze vvijziging de bestemming der 
erfdienstbaarheid miskent en de eiseres
sen dientengevolge, ook al is er geen ac
tuele feitelijke verzvvaring van de uitoe
fening van de doorgang zelf, gerechtigd 
is dergelijke uitoefening der erfdienst
baarheid te doen verbieden (schending 
van de artikelen 687, 691, 702, 703 en 
1134 van het Burgerlijk Wetboek) en ook 
de ontbinding van de overeenkomst als 
sanctie te vorderen (schending van de 
artikelen 1134 en 1184 van dit vvetboek); 

tweede onderdeel, de eiseressen in 
hun akte van inleiding van 18 februari 
1983 uitdrukkelijk staande hielden dat 
vervveerster het recht van doorgang, dat 
door de overeenkomst van 31 december 
1842 enkel door partijen gevestigd vvas 
gevvorden tot gebruik en nut van het per
ceel nr. 309 van de rechtsvoorganger van 
vervveerster, op ongeoorloofde vvijze uit
gebreid hadden door de inlijving van dit 
perceel nr. 309 in het handelspand << Tex
tielcentrum >>, zodat de doorgang voor 
meerdere percelen aangevvend vvordt, 
hetgeen een verzvvaring van de erf
dienstbaarheid van doorgang uitmaakt 
(zie de akte van 18 februari 1983 van de 
eiseressen, bladzijde 4, littera c, nr 3); 
het bestreden vonnis op dit vervveer niet 
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antwoordt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

derde onderdeel, nu de erfdienstbaar
heid van doorgang over het lijdend erf 
van de eiseressen, zeals bepaald bij over
eenkomst van 31 december 1842, enkel 
tot gebruik en nut van het perceel nr. 
309 van de rechtsvoorganger van ver
weerster gevestigd was, verweerster van 
deze erfdienstbaarheid een ongeoorloofd 
verruimd gebruik maakt door het perceel 
nr. 309 in te lijven bij haar handelspand 
« Textielcentrum », zodat deze doorgang 
ten bate van meerdere andere percelen, 
voor wie contractueel dat recht van door
gang niet gevestigd werd, toch gebruikt 
wordt; daardoor deze erfdienstbaarheid 
van doorgang verzwaard werd, ten gevol
ge waarvan, afgezien van de kwestie of 
al dan niet het gebruik van de doorgang 
in feite vermeerderd is, de eiseressen ge
rechtigd zijn dergelijke uitoefening der 
erfdienstbaarheid te doen verbieden 
(schending van de artikelen 687, 691, 702, 
703 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek) 
en ook de ontbinding der overeenkomst 
als sanctie te vorderen (schending van 
de artikelen 1134 en 1184 van dit wet
hoek); 

vierde onderdeel, de eiseressen in hun 
akte van inleiding van 18 februari 1983, 
uitdrukkelijk staande hielden dat ver
weerster de erfdienstbaarheid van door
gang, die contractueel enkel voor « den 
hof '' gevestigd was en dientengevolge 
seizoengebonden was, verzwaard had 
door de inlijving van het heersend erf bij 
haar handelspand « Textielcentrum ''• 
ten gevolge waarvan de doorgang dage
lijks gebruikt werd door personeel van 
verweerster om een bus te lichten, het
geen ook 's nachts gebeurt, en de door
gang als nooduitgang voor het complex 
van verweerster aangewend wordt (zie 
akte van inleiding van de eiseressen, blz. 
6, § 2, littera b); het bestreden vonnis, 
door !outer te stellen dat uit het door de 
eerste rechter gedane plaatsbezoek blijkt 
dat er geen enkele verzwaring voor het 
erf van de eiseressen is ontstaan en zelfs 
een verlichting kan vermoed worden 
daar het gebruik als miniem dient aan
gezien te worden, niet ten genoegen van 
recht op het omstandig gemotiveerd ver
weer van de eiseressen antwoordt; even
min door het proces-verbaal van plaats
bezoek enig antwoord op dit verweer 
gegeven wordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, het feit van een hof, 
zijnde een tuin met bomen waarvoor het 
gebruik van de uitweg en seizoengebon-

den en beperkt is, om te bouwen en in te 
lijven bij een handelspand « Textielcen
trum >>, zodat deze uitweg dagelijks ge
bruikt wordt als « nooduitgang >> en aan
gewend wordt voor een veel grotere 
oppervlakte, bevattende meerdere perce
len, een verzwaring der erfdienstbaar
heid van doorgang uitmaakt waarvan de 
eiseressen gerechtigd zijn het verbod te 
vorderen (schending van de artikelen 
687, 691, 702, 703 en 1134 van het Burger
lijk Wetboek), en ook de ontbinding der 
overeenkomst te eisen (schending van de 
artikelen 1134 en 1184 van dit wetboek); 

zesde onderdeel, de vaststelling van 
het bestreden vonnis, volgens hetwelk 
het recht van overgang, in al die jaren, 
meer dan een eeuw, steeds uitgeoefend 
is geworden, de bestreden beslissing niet 
wettelijk verantwoordt; immers de da
tum niet bepaald wordt sinds dewelke 
verweerster de erfdienstbaarheid van 
doorgang voor haar grootwarenhuis uit
oefent, zodat het niet mogelijk is uit te 
maken of verweerster al dan niet door 
verjaring deze modaliteit van uitoefening 
der erfdienstbaarheid, die een verzwa
ring ervan inhoudt, dientengevolge beko
men heeft (schending van de artikelen 
690, 691, 2219 en 2269 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de verbindende 
kracht van de titel van vestiging 
van een conventionele erfdienst
baarheid van overgang wordt mis-

. kend ingeval deze erfdienstbaarheid 
zonder de toestemming van de eige
naar van het lijdend erf wordt uitge
breid ten voordele van een ander erf 

·van de eigenaar van het heersend 
erf; 

Overwegende dat de eiseressen, 
ten betoge dat door verweerster 
van het recht van overgang geen ge
bruik wordt gemaakt overeenkom
stig de titel en dat zij aan het heer
sende erf een verandering heeft 
aangebracht waardoor de toestand 
van het dienstbare erf is verzwaard, 
in hun verzoekschrift tot hoger be
roep van 18 februari 1983 aanvoer
den dat, nu de erfdienstbaarheid uit
sluitend ten behoeve van het perceel 
nr. 309 is gevestigd, ervan geen ge
bruik mag worden gemaakt in het 
voordeel van andere percelen en dat 
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ten deze verweerster de erfdienst
baarheid van overgang gebruikt ten 
behoeve van de hele handelsexploi
tatie en het hele grootwarenhuis
complex dat, benevens het heersend 
erf, meerdere andere percelen om
vat; 

Overwegende dat het vonnis noch 
met de in het middel vermelde con
sideransen noch met een andere re
dengeving antwoordt op dit verweer 
van de eiseressen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Mechelen, zitting houdende in 
hager beroep. 

16 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en van Heeke. 

Nr. 571 

1' KAMER - 16 mei 1986 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE- ELEMENTEN VAN GROOTTE 
- VERGOEDENDE RENTE - TIJDSTIP WAAR
OP ZE EEN AANVANG NEEMT. 

Art. 1382 B. W. wordt geschonden door de 
beslissing die, zonder verantwoording, 
op het deel van de schadevergoeding 
dat betrekking heeft op het inkomsten
verlies ten gevolge van arbeidsonge
schiktheid, in de loop van de lucratieve 
loopbaan ondergaan, vergoedende ren-

te toekent vanaf de dag van het onge
val, hoewel ze aanneemt dat die scha
de later is ontstaan. 

(DEFORCHE, VERBEYST T. CALLEBERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4980) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 december 1984 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het hof van beroep de eiseres
sen veroordeelt tot betaling van de ver
goedende intrest op 1.658.542 frank vanaf 
6 april 1953 tot 29 april 1958, alsmede op 
591.743 frank vanaf 30 april 1958, op 
grond: « dat - naar luid van (de) dag
vaarding - (verweerder) en zekere zij
ner werkmakkers op 8 april 1953 het 
slachtoffer zijn geworden van een onge
val toen hij had plaatsgenomen in de 
vrachtwagen van zijn werkgever, de 
ondernemer Van Cauter; dat dit ongeval 
tegelijkertijd een arbeidsongeval is en 
een ongeval dat onder het gemeen recht 
valt; dat een arrest van dit hof van 10 
mei 1957 de totale aansprakelijkheid 
voor kwestieus ongeval ten laste heeft 
gelegd van de rechtsvoorganger van (ei
seressen), wijlen Fran9ois Verbeyst; dat 
( ... ) kwestieuze schade volgens de thans 
geldende normen dient te worden be
groot en vergoed; ( ... ) dat, betreffende 
het materieel verlies wegens T.W.O. en 
B.W.O. gedurende de lucratieve levens
duur, de door (verweerder) gemaakte be
rekening na indexering niet overdreven 
blijkt, hetzij : 
- anderhalve maand aan 50 % 

x 24.300 frank/maand.... . . . . . 18.225 fr. 
- 18 maanden aan 35 % x 24.300 

frank/maand. . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.090 fr. 
- 15,5 jaar aan 30% x 291.600 

frank/jaar .................... 1.355.940 fr. 
1.527.255 fr. 

dat dit totaal vanzelfsprekend moet wor
den herleid met de geherwaardeerde ver
goeding die (verweerder) van de verzeke
raarwet ontving en ( ... ) 209.157 frank 
bedroeg ( ... ), zodat - na indexering -
de som van 642.588 frank van hierboven 
vermeld totaal dient te worden afgetrok
ken en er, bijgevolg, een tegoed van 
884.667 frank overblijft; dat, bovendien, 
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op deze schade het vonnis van 29 april 
1958 een provisie van 222.365,45 frank 
toekende, hetzij na herwaardering 
637.060 frank, zodat (verweerder) deswe
ge nog recht heeft op 884.667 - 637.060 
= 257.607 frank; ( ... ) dat, anderdeels, de 
materii:He schade tijdens de postlucratie
ve levensduur matig mag worden ge
schat op 100.000 frank, rekening gehou
den met (verweerders) resterende ver
moedelijke levensduur, geboren zijnde 
op 31 januari 1909, alsmede met de door 
hem sinds zijn pensionering ook in de 
gewone dagelijkse huistaken ondervon
den hinder ingevolge zijn 30 % invalidi
teit; ( ... ) dat, verder, de morele schade 
wegens T.W.O. billijkheidshalve op 
223.875 frank kan worden geraamd ( ... ); 
dat, anderzijds, de berekening der more
le schade wegens B.W.O. op 15.000 frank 
per punt gematigd blijkt, hetzij in totaal 
15.000 x 30 = 450.000 frank; ( ... ) dat, ein
delijk, ook de gevorderde vergoedende 
intresten verantwoord zijn vanaf de door 
(verweerder) bepaalde aanvangsdatum, 
vermits - wat zij uit het oog verliezen 
- (eiseressen) de verplichting tot scha
deloosstelling hebben en niet wordt inge
zien waarom ook zij de procedure niet 
hadden moeten benaarstigen, terwijl zij 
daarenboven gedurende ettelijke jaren 
de aan (verweerder) nog verschuldigde 
bedragen op intresten hebben kunnen 
beleggen, zelfs aan een hogere dan de 
wettelijke rentevoet », 

terwijl de vergoedende intrest dient 
om de bijkomende schade te vergoeden 
welke verweerder geleden heeft ten ge
volge van het feit dat de hoofdsommen 
op de vervaldagen ervan niet werden uit
betaald, waaruit volgt dat deze intrest 
niet kan worden toegekend dan vanaf 
het ogenblik waarop de schade is ont
staan, en niet kan worden toegekend op 
toekomstige of nooit ontstane schade; 
niettegenstaande de materii:He schade 
wegens tijdelijke en blijvende arbeidson
geschiktheid ook kan bestaan in de aan
tasting van de fysieke integriteit zonder 
inkomstenverlies, die het slachtoffer ver
plicht grotere inspanningen te leveren 
en deze schade, evenals de morele scha
de, gebeurlijk reeds vanaf de datum van 
het ongeval - 8 april 1953 - kan ont
staan zijn, het hof van beroep ten deze, 
met overneming van de door verweerder 
bij conclusie voorgestelde berekening, de 
vergoeding van het « materieel verlies 
wegens T.W.O. en B.W.O. gedurende de 
lucratieve levensduur » begroot voor de 
periodes tijdens dewelke verweerder 
loonverlies leed, daarenboven de « mate-

riele schade tijdens de postlucratieve le
, vensduur >>, dat wil zeggen sinds de pen
sionering van verweerder, geboren op 31 
januari 1909, schat op 100.000 frank en, 
voor de periode tussen 6 april (in plaats 
van 8 april) 1953 tot 29 april 1958, de ma
terii:He en morele schade verkeerdelijk 
begroot op 1.658.542 frank in plaats van 
1.558.542 frank, hetzij 884.667 frank ma
teriele schade (p. 3) en 223.875 + 450 000 
= 673.875 frank morele schade (p. 4); zo
dat het hof van beroep, door de eiseres
sen te veroordelen tot betaling van ver
goedende intrest op 1.658.542 frank in 
plaats van op 1.558.542 frank (884.667 + 
673.875) - als materiele en morele scha
de wegens tijdelijke en blijvende 
arbeidsongeschiktheid tijdens de lucra
tieve levensduur - vanaf 6 april 1953 tot 
29 april 1958, alsmede op 591.743 frank 
- waarin begrepen zijn 247.607 frank 
als voormelde materiele schade en 
100.000 frank als materii:He schade sinds 
verweerders pensionering - vanaf 30 
april 1958, vergoedende intrest toekent 
voor periodes die het ontstaan van de 
schade voorafgaan, alsmede op bedragen 
die de werkelijke omvang van de schade 
overschrijden, en bijgevolg vergoedingen 
toekent voor niet geleden schade (schen
ding van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt: dat verweerder op 8 april 1953 
het slachtoffer werd van een ver
keersongeval, tevens een arbeidson
geval, waarvoor Frangois Verbeyst, 
rechtsvoorganger van de eiseressen, 
volledig aansprakelijk is gesteld; dat 
Frangois Verbeyst bij vonnis van 29 
april 1958 veroordeeld werd tot beta
ling van provisies aan verweerder; 
dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
a an verweerder, met be trekking tot 
de tijdelijke en blijvende arbeidson
geschiktheid, vergoedingen uitkeer
de; 

Overwegende dat het arrest « vol
gens de thans geldende normen » de 
gemeenrechtelijke vergoedingen be
rekent waarop de getroffene aan
spraak kan maken en, na op die be
dragen de hem toegekende arbeids
ongevallenvergoedingen en de hem 
door het vonnis van 29 april 1958 
verleende provisies te hebben toege
rekend, de eiseressen veroordeelt 
tot betaling aan verweerder van een 
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saldo-schadebedrag van 591.743 
frank, te vermeerderen met de ver
goedende intresten op 1.658.542 
frank vanaf 6 april 1953 tot 29 april 
1958, alsmede op 591.743 frank van
af 30 april 1958; 

Overwegende dat het middel uit
sluitend gericht is tegen het aan
vangspunt dat het arrest voor de be
rekening van vergoedende intresten 
in aanmerking neemt; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door op het bedrag van 1.658.542 
frank vergoedende rente toe te ken
nen vanaf 6 april 1953, hoewel de 
schade volgens de vaststelling van 
het arrest eerst op 8 april 1953, dag 
van het ongeval, is ontstaan, aan 
verweerder vergoeding toekent voor 
schade die hij niet geleden heeft; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerder, met betrek
king tot zijn lucratieve levensduur, 
ten gevolge van de door het ongeval 
veroorzaakte tijdelijke en blijvende 
arbeidsongeschiktheid recht heeft 
op een vergoeding van 884.667 frank 
wegens materiele schade alsmede 
van een bedrag van 223.875 + 
450.000 = 673.875 frank wegens mo
rele schade, dit is samen 1.558.542 
frank; 

Overwegende dat het arrest voorts 
oordeelt dat verweerder, met betrek-' 
king tot zijn postlucratieve levens
duur, wegens materiele schade, 
voortvloeiende uit zijn blijvende 
arbeidsongeschiktheid, recht heeft 
op een vergoeding van 100.000/ 
frank, « rekening gehouden met 
(verweerders) " resterende " vermoe
delijke levensduur, geboren zijnde 
op 31 januari 1909, alsmede met de 
door hem "sinds zijn pensionering" 
ook in de gewone dagelijkse huista
ken ondervonden hinder ingevolge 
zijn 30 % invaliditeit »; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het in de evenvermelde redengeving1 
aanneemt dat de postlucratieve 
schade eerst na de pensionering van 
verweerder is ontstaan, artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek schendt 
door te beslissen dat de eiseressen 

op het bedrag van 100.000 frank, dat 
in de hoofdsom van 1.658.542 frank 
is begrepen, vergoedende intresten 
verschuldigd zijn met ingang van de 
dag van het ongeval; 

Overwegende dat in de hoofdsom 
van 1.658.542 frank eveneens is be
grepen een bedrag van 247.607 
frank, dat volgens de vaststellingen 
van het arrest betrekking heeft op 
een deel van het inkomstenverlies 
dat verweerder in de loop van zijn 
lucratieve loopbaan ten gevolge van 
zijn tijdelijke en blijvende arbeids
ongeschiktheid « volgens de thans 
geldende normen » heeft ondergaan; 
dat het arrest, door zonder verant
woording op dit bedrag vergoedende 
rente toe te kennen vanaf de dag 
van het ongeval, hoewel het aan
neemt dat die schade later is ont
staan, eveneens aan verweerder een 
vergoeding toekent voor schade die 
hij niet geleden heeft, en derhalve 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de vergoedende 
rente, behalve voor zover het beslist 
dat de eiseressen aan verweerder 
vanaf de dag van het ongeval ver
goedende rente verschuldigd zijn op 
de vergoedingen wegens morele 
schade voortvloeiende uit de tijde
lijke en blijvende arbeidsongeschikt
heid; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

16 mei 1986 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 
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Nr. 572 

1 e KAMER - 16 mei 1986 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - OP
ZEGGING DOOR DE VERPACHTER - VOORNE
MEN VAN DE VERPACHTER HET PACHTGOED 
ZELF TE EXPLOITEREN - PERSOONLIJKE 
EXPLOITATIE - BEGR!P. 

Art. 7, eerste en tweede lid, 1", en art. 9 
Pachtwet beperken het recht een einde 
te maken aan de pacht om zelf het 
verpachte goed te exploiteren niet tot 
de eigenaar en verbinden dat recht 
niet aan het eigendomsrecht; de ver
koop na beeindiging van de pachtover
eenkomst ingevolge opzegging door de 
verpachter met het oog op eigen ex
ploitatie ontslaat deze niet van zijn 
verplichting die exploitatie gedurende 
negen jaar persoonlijk en wettelijk 
voort te zetten; hij kan daartoe van de 
koper bedingen dat deze de uitvoering 
van de verplichting zal moeten dulden 
(1). 

(STEENHOUT T. VAN DE VILLE, DEMEDTS) 

Procureur-generaal Krings heeft ge
zegd: 

Het vraagstuk dat ten deze aan de or
de is kan met enkele woorden worden 
samengevat : 

Eiser was pachter van een landbouw
goed. 

Hij werd opgezegd door verweerders 
die toen verpachters waren en de bedoe~ 
ling hadden het goed zelf uit te baten. 
Die opzegging werd geldig verklaard. 

Achteraf hebben de verweerders het 
goed moeten verkopen, ten einde uit on
verdeeldheid te treden. Doch bij de ver
koop werd bedongen dat zij gedurende 
negen jaar het goed als pachters zouden 
blijven betrekken. 

Eiser beweert dat nu de verweerders 
geen eigenaar meer zijn, zij zich niet 
mogen beroepen op eigen uitbating, om
dat eigen uitbating noodzakelijkerwijze 
op eigendomsrechten moet stoelen. 

De rechtbank heeft die stelling verwor
pen. 

(1} Vgl. Cass., 3 juni 1977 (A.C., 1977, 1026) 
en de rechtspraak en rechtsleer in de conclu
sie van het openbaar ministerie vermeld. 

Tegen dit vonnis voert eiser een mid
del aan, en wel met beroep op schending 
van artikel 7, enig lid, 1°, en art. 9 van de 
Pachtwet. 

Eiser betoogt dat de persoonlijke ex
ploitatie, zoals bedoeld in de artikelen 7, 
enig lid, 1°, en 9 van de Pachtwet, de ex
ploitatie is van het verpachte goed, in de 
hoedanigheid van eigenaar; dat de ver
pachter-opzegger, in een latere verkoop
akte, zijn wil uitdrukt om de verkochte 
goed~ren zelf te blijven exploiteren, en 
daartoe garanties bedingt, doet, zijns in
ziens, geen afbreuk aan de zoeven ver
melde regel. 

Het middel gaat terug op een arrest 
van het Hof van 3 juni 1977 {A.C., 1977, 
1026). 

U hebt toen beslist dat « de eigen ex
ploitatie, welke in artikel 7, 1°, vervat in 
artikel I van de wet van 4 november 
1969 tot wijziging van de pachtwetge
ving, wordt bedoeld, een exploitatie is 
van het verpachte goed door de verpach
ter, in zijn hoedanigheid van eigenaar. 

Dat wanneer, na aan de pachter een 
opzegging te hebben gegeven, om het 
verpachte goed zelf te exploiteren, de ei
genaar bedoeld goed aan een derde ver
koopt, hij noodzakelijkerwijze deze eigen 
exploitatie, als eigenaar, verzaakt en de
ze zelfs onmogelijk maakt >>. 

U hebt dus in dat arrest uitdrukkelijk 
beslist dat de toepassing van artikel 7, 1°, 
dit is de opzeg door de verpachter om 
het goed zelf uit te baten, voorbehouden 
is aan de verpachter die eigenaar is, ver
mits de exploitatie door de verpachter in 
zijn hoedanigheid van eigenaar moet 
plaatsvinden. 

Logischerwijze heeft het Hof hieruit 
afgeleid dat wanneer de verpachter 
achteraf - binnen negen jaar - het 
goed verkoopt, hij het niet langer meer 
als eigenaar exploiteert, zodat de voor
waarde in artikel 7 gesteld, niet meer 
vervuld is. 

Uit het arrest valt evenwel niet op te 
maken op welke grondslag die beslissing 
is gesteund. Dit volgt alleszins niet uit 
een letterlijke interpretatie van de tekst 
van de wet, noch uit de parlementaire 
voorbereiding. 

Vraag is bovendien hoe die regel te 
verzoenen is met de regel van artikel 32, 
luidens welke de regels van de Pachtwet 
ook van toepassing zijn op de onder
pacht. W anneer de pachter het goed in 
onderpacht he eft gegeven, dan mag hij, 
zowel als de verpachter, aan de onder
pachter opzegging geven om het goed 
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zelf te exploiteren. M.a.w. artikel 7 is 
eveneens op de verhouding pachter
onderpachter van toepassing. 

Doch in dat geval kan de pachter het 
goed uiteraard niet als eigenaar exploite
ren. 

Dat brengt dan mee dat de regel, zoals 
hij door het Hof in 1977 werd gesteld, 
geen toepassing kan vinden bij onder
pacht. 

De vraag rijst dan ook of de in 1977 
geformuleerde regel niet al te strak is 
gesteld. 

Er moet in elk geval uitzondering wor
den gemaakt voor de verhouding pach
ter-onderpachter. 

Anderzijds is het begrijpelijk dat het 
Hof zich streng heeft getoond omdat, 
wanneer men zonder meer aanvaardt 
dat de verpachter het recht zou hebben, 
tijdens de bij de wet opgelegde periode 
van negen jaar, het goed te verkopen, 
met het risico dat onmiddellijk na de 
verkoop de koper op zijn beurt opzeg
ging geeft aan de oorspronkelijke ver
pachter, tevens verkoper, zodat die in de 
onmogelijkheid zou zijn de verplichting 
van negen jaar exploitatie na te !even, 
uiteindelijk de niet uitdrukkelijk toege
geven of alleszins niet bewezen opzet 
van partijen er zou in bestaan inbreuk te 
plegen op het recht van voorkoop van de 
oorspronkelijke pachter. 

Dit zou op een bedrieglijke, maar wel
licht in de meeste gevallen zeer moeilijk 
te bewijzen rechtsberoving neerkomen. 

Het spreekt vanzelf dat zulke handel
wijze moet worden afgekeurd. 

In de stelling van het arrest van 1977 
is die rechtsberoving uitgesloten. De ver
koop is immers niet toegelaten, vermits 
de verpachter die niet in de hoedanig
heid van eigenaar exploiteert, niet meer 
aan de wettelijke voorwaarde van eigen 
exploitatie gedurende negen jaar voldoet. 
De opzegging wordt dan ongeldig ver
klaard en dit brengt mee dat de oor
spronkelijke pachter zijn recht op voor
koop kan doen gelden. 

Doch vermits de stelling van het arrest 
van 1977 niet te verenigen is met de ver
houding pachter-onderpachter, moet' 
noodzakelijk naar een andere regeling 
worden uitgekeken, die afziet van de 
voorwaarde verpachter-eigenaar, doch 
niettemin een waarborg uitmaakt dat de 
verpachter-verkoper in elk geval de ei
gen exploitatie gedurende negen jaar zal 
kunnen eerbiedigen. Mocht hij de voor
waarde dan niet eerbiedigen, dan staat 

het aan de oorspronkelijke pachter de 
toepassing van artikel 13 te vorderen. 
Het arrest van 1977 stelt dit trouwens 
ook vast. 

Ik merk hier terloops op dat de stel
ling van het arrest van 1977 precies tot 
stand kwam in verband met de regeling 
van dat vraagstuk. 

In het toen behandeld geval had de ko
per van het goed ook het recht van ex
ploitatie voor eigen rekening willen ge
nieten en daarom had hij op zijn beurt 
opzegging gegeven aan de pachter. 

De feitenrechter had die opzegging on
geldig verklaard omdat de oorspronke
lijke verpachter-verkoper de verplichting 
had aangegaan het goed gedurende ne
gen jaar zelf te exploiteren, zodat het 
voor de koper uitgesloten was voor eigen 
rekening uit te baten. 

Het is precies in verband hiermede dat 
U beslist hebt dat, nu de eigen exploita
tie van de verkoper, oorspronkelijke ver
pachter, onmogelijk werd omdat hij geen 
eigenaar meer was en de eigen exploita
tie noodzakelijk de hoedanigheid van ei
genaar veronderstelt, er geen wettige re
den bestond om de eigen exploitatie aan 
de koper te ontzeggen en de opzegging 
die hij gegeven had, nietig te verklaren. 

De vraag rijst in dit verband of de stel
ling van de verpachter-eigenaar wel 
noodzakelijk was om het toen voorlig
gend geschil op te lossen. In hoeverre 
was immers de verplichting die de oor
spronkelijke verpachter jegens de toen
malige pachter had aangegaan (t.w. ei
gen exploitatie gedurende ten minste 
negen jaar) aan de koper tegenstelbaar? 

Indien die verplichting niet contrac
tueel bedongen werd, hoe kon de koper 
verplicht worden die uitvoering te dul
den. Opgemerkt zij hierbij dat in het 
toen besproken geval de opzegging die 
door de verpachter-verkoper werd gege
ven, eerst twee jaar na de verkoop in 
werking trad, zodat in feite de oorspron
kelijke pachter nog steeds het genot van 
de verpachte goederen had toen de ko
per op zijn beurt opzegging gaf. Uit het 
arrest blijkt niet dat de opzegging die de 
oorspronkelijke verpachter had gegeven, 
nog behouden bleef. Hij was overigens 
uiteraard nog niet begonnen met de ei
gen exploitatie, vermits die maar twee 
jaar later een aanvang moest nemen. 
Het was dus de feitenrechter die beslist 
had dat de koper geen eigen exploitatie 
kon vorderen omdat de verkoper ver
plicht was het goed zelf gedurende ne
gen jaar te exploiteren. Luidens uw ar-
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rest ging de feitenrechter uit van de 
stelling dat de verkoop van het goed de 
verplichting tot eigen exploitatie, wat de 
verkoper betreft, onaangeroerd liet. 
M.a.w. de verkoop kon niet anders dan 
bezwaard zijn met de verplichting tot ei
gen exploitatie die ten laste van de ver
koper bestond. De verplichting van eigen 
exploitatie werd dus als een soort zake
lijke last van het goed aangezien, zodat 
het goed niet anders kon verkocht wor
den dan bezwaard met gezegde last. 

Ik kan met zulke stelling helemaal 
geen vrede nemen. Naar mijn oordeel is 
de verplichting die de verpachter aan
gaat, een persoonlijke verplichting die 
het goed niet bezwaart. De verpachter is 
persoonlijk verbonden tegenover de 
pachter. Voldoet hij aan die verplichting 
niet, dan zal hij t.o.v. de pachter per
soonlijk aansprakelijk zijn. 

Wil hij dus die persoonlijke verplich
ting naleven, terwijl hij het goed ver
koopt, dan moet hij met de koper schik
kingen treffen die het hem mogelijk 
maken zijn verplichtingen jegens de 
pachter na te leven. 

Komen die contractuele schikkingen 
tot stand - meestal, zoniet altijd, zullen 
ze in de verkoopovereenkomst worden 
bedongen -, dan is de koper verplicht 
de persoonlijke exploitatie van de verko- · 
per voor de duur van ten hoogste negen 
jaar (zie artikel 7) te dulden en dan kan 
hij evenmin opzegging geven zowel aan 
de pachter als aan de verkoper. 

W erd integendeel zulke verplichting 
niet ten laste van de koper gelegd, dan 
kan deze laatste niet belet worden het 
goed voor persoonlijke exploitatie op te 
eisen en meteen zal de oorspronkelijke 
verpachter tekort schieten aan de ver
plichtingen die hij had aangegaan toen 
hij opzegging heeft gegeven aan zijn 
pachter. 

Ik ben derhalve van oordeel dat de 
stelling, luidens welke de eigen exploita
tie, zoals bedoeld in artikel 7 van de 
Pachtwet, noodzakelijk onderstelt dat de 
verpachter eigenaar zou zijn en blijven 
van het verpachte goed gedurende de 
ganse bij de wet bepaalde periode van 
negen jaar, noch uit de tekst noch uit de 
draagwijdte van de Pachtwet blijkt en 
dat derhalve, wanneer de rechter vast
stelt dat bij de verkoop van het goed 
werd bedongen dat de koper de uitoefe
ning van de eigen exploitatie van het 
goed door de verkoper, gedurende negen 
jaar, zal moeten eerbiedigen, hij daaruit 
mag afleiden dat aan de voorwaarden 
van artikel 7 van de Pachtwet wordt 

voldaan, zodat de oorspronkelijke pach
ter zich wegens de verkoop niet mag be
klagen. 

Vermits het middel enkel berust op de 
stelling dat nu verweerder, oorspronke
lijke verpachter, geen eigenaar meer is 
van het goed, hij niet meer voldoet aan 
zijn verplichting van eigen exploitatie, 
zoals bedoeld in artikel 7, voormeld, faalt 
het naar recht. 

Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 4983) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 februari 1985 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7, enig lid, 1", en 9 
van de Pachtwet, vervat in artikel I van 
de wet van 4 november 1969 tot wijzi
ging van de pachtwetgeving, thans afde
ling III van hoofdstuk II van titel II van 
het derde boek van het Burgerlijk Wet
boek, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg, na te hebben vastgesteld en overwo
gen dat de eerste rechter ter plaatse 
ging en bepaalde vaststellingen deed, en 
dat, << op basis van de onbetwistbare 
vaststellingen van de eerste rechter ge
daan tijdens het plaatsbezoek, de recht
bank ook de mening toegedaan is dat (de 
verweerders) een activiteit aan de dag 
leggen die als een volwaardige land
bouwactiviteit kan aangezien worden en 
de door (eiser) aangehaalde argumenta
tie niet van aard is zijn stelling te doen 
aanvaarden », en beslist dat anderzijds 
<<de door (eiser) ingeroepen redenen met 
betrekking tot de hoedanigheden van (de 
verweerders) niet van aard zijn .te doen 
aanzien dat enkel en aileen door de hoe
danigheid van eigenaar niet meer te be
zitten, (de verweerders) niet meer exploi
teren als personen die in de opzegging 
als aanstaande exploitanten werden aan
gewezen », dat << immers uit de stukken 
voldoende gebleken is dat (de verweer
ders) in de akte die volgde op hun (uit) 
onverdeeldheidtreding, juist hun wil om 
te exploiteren niet aileen hebben geuit 
maar ook bedongen hebben dat (ze) min
stens gedurende negen jaar garanties 
zouden hebben om als pachters zelf te 
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exploiteren ( ... ) », en het hoger beroep af
wijst als ongegrond, 

terwijl, zoals door eiser in de akte van 
hoger beroep werd aangevoerd en bij 
conclusie werd geexpliciteerd, de per
soonlijke exploitatie, zoals bedoeld in de 
artikelen 7, enig lid, 1", en 9 van de 
Pachtwet van 4 november 1969, de ex
ploitatie is, van het verpachte goed, in de 
hoedanigheid van eigenaar; de omstan
digheid dat de verpachter-opzegger in 
een latere verkoopakte zijn wil om de 
verkochte goederen zelf te blijven exploi
teren, uitdrukt en garanties bedingt om 
gedurende ten minste negen jaar als 
pachters zelf te blijven exploiteren, geen 
afbreuk doet aan de vereiste de persoon
lijke exploitatie uit te voeren in hoeda
nigheid van eigenaar, welke de enige 
hoedanigheid is waaruit blijkt dat de 
verpachter-opzegger de wil heeft, en 
doorzet, om het goed persoonlijk te blij
ven exploiteren, zodat de rechtbank van 
eerste aanleg, door in de bestreden be
slissing te overwegen dat het enkele feit 
dat de verweerders de hoedanigheid van 
eigenaar over het litigieuze goed niet 
meer bezitten, geen afbreuk doet aan het 
voorhanden zijn van een persoonlijke ex
ploitatie, zoals bedoeld in de artikelen 7, 
enig lid, 1", en 9 van de Pachtwet, te 
meer daar de verweerders hun wil tot 
persoonlijke exploitatie hebben geuit in 
de akte van verkoop, het wettelijke be
grip « persoonlijke exploitatie » miskent 
(schending van aile aangehaalde wetsbe
palingen): 

Overwegende dat de rechtbank 
vaststelt dat eiser aanvoert dat de 
geldig verklaarde opzegging gedaan 
was voor 1 oktober 1976 en dat de 
verkoop pas plaatshad op 21 decem
ber 1977; 

Overwegende dat artikel 7, eerste 
en tweede lid, 1 •, en artikel 9 van de 
Pachtwet het recht een einde te rna
ken aan de pacht om zelf het ver
pachte goed te exploiteren, niet be
perken tot de eigenaar en dat recht 
niet verbinden aan het eigendoms
recht; 

Dat de verkoop na de beeindiging 
van de pachtovereenkomst, de vroe
gere eigenaar die opzegging had ge
geven om zelf het goed te exploite
ren, niet verhindert de exploitatie 
van het goed persoonlijk, werkelijk 
en ten minste negen jaar voort te 
zetten; 

Dat evenwel de verkoop na de 
beeindiging van de pachtovereen
komst ingevolge opzegging door de 
verpachter met het oog op eigen ex
ploitatie, deze laatste niet ontslaat 
van zijn verplichting die exploitatie 
gedurende negen jaar persoonlijk 
en werkelijk voort te zetten; dat hij 
daartoe van de koper kan bedingen 
dat deze de uitvoering van die ver
plichting zal moeten dulden; 

Overwegende dat derhalve de 
rechter, nu hij vaststelt dat bij de 
verkoop werd bedongen dat de ver
koper gedurende negen jaar het 
goed als pachter zal blijven betrek
ken en dat hij het goed werkelijk 
exploiteert, hieruit wettig afleidt dat 
de oorspronkelijke verpachter, die 
de opzegging had gegeven ten einde 
het goed zelf gedurende ten minste 
negen jaar te exploiteren, aan zijn 
verplichtingen niet te kort is geko
men; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

16 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, procureur-generaal 
- Advocaten : mrs. Biitzler en Houte
kier. 

Nr. 573 

1' KAMER - 16 mei 1986 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPROCEDURE - BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEDRIJFSLASTEN - BEWIJSVOERING - BE
WIJSLAST. 

Krachtens artt. 44 en 246 W:LB. moet de 
belastingschuldige de echtheid van 
zijn uitgaven verantwoorden. 
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(BEELDENS, DE SORTE T. BELGISCHE STAAT -
MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1280 N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1985 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1319, 1320, 1322, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 6, 43, 44 en 246 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 26 februari 1964, alsmede van het 
« beginsel van de geloofwaardigheid van 
de akten >>, 

doordat het arrest beslist dat « zelfs zo 
de ambtenaar die het strafdossier moest 
gaan inkijken ook de " zwarte " boekhou
ding ter griffie had gezien - in de ver
onderstelling dat die er nog was - en 
zelfs indien de bedragen die daarin voor
kwamen, zouden overeengestemd heb
ben met de samenvattende lijst die Beel
dens (wanneer?) heeft opgesteld, dan nog 
waren die onkosten niet gestaafd door 
stukken, zodat de fiscus een loutere ver
melding van uitgaven en onkosten te
recht als niet bewijskrachtig mocht be
schouwen; dat deze redenering trouwens 
tot uitking komt in de nota van 19 fe
bruari 1981 van de hoofdcontroleur (stuk 
47): "Wat betreft de hogere aankopen en 
orikosten werden geen bewijsstukken 
voorgelegd. Deze blijken niet uit het ge
rechtelijk dossier en na de teruggave 
van de in beslag genomen stukken zou
den deze door de belastingplichtige ver
nietigd zijn. Door gevolmachtigde wer
den hogere cijfers opgegeven maar deze 
steunen op niets. Belastingplichtige 
kocht volgens de procesverbalen van 
ondervraging haar flessen cider bij 
Grand Bazar aan (sic) 39 frank de fles. 
Veel meeraankopen zullen er derhalve 
niet geweest zijn ... "; dat nu (de eisers) 
de teruggekregen zwarte boekhouding al 
dan niet vernietigd hebben, zonder be
lang is, daar zij alleszins de bedragen. 
die eventueel daarin opgenomen werden, 
hadden moeten bewijzen aan de hand 
van bescheiden of andere door de wet 
aanvaarde bewijsmiddelen; dat het niet 
zo is dat de fiscus wel rekening houdt 
met erkende ontvangsten en niet met be
wezen uitgaven, in welk geval de stelling 

van (de eisers) mogelijk aanvaardbaar 
zou zijn, doch in casu de onkosten, zelfs 
indien de fiscus de " zwarte " boekhou
ding had gezien, alleszins onbewezen 
blijven; dat appellanten de gevolgen van 
hun eigen nalatigheid ten onrechte in de 
schoenen van de fiscus willen schuiven >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep aldus de « zwarte >> boekhouding 
geloofwaardig acht wat betreft de erin 
opgenomen ontvangsten, doch niet wat 
betreft de erin vermelde uitgaven, zon
der hiervoor enige verklaring te geven, 
zodat het arrest tegenstrijdig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en de bewijskracht van de in 
beslag genomen akten miskent (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, en 246 van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen); 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
in gebreke blijft te motiveren waarom de 
overtuigingsstukken uit de strafzaak wel 
bewijskrachtig zijn voor de erin opgeno
men ontvangsten, doch niet voor de erin 
vermelde uitgaven (schending van de 
artikelen 44 en 246 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); het 
hof van beroep legt in zijn arrest de ei
sers een bewijs op van feiten waarvan 
de bewijzen reeds waren getoond, doch 
door die nalatigheid van de andere partij 
{de Belgische Staat) niet werden in acht 
genomen, hetgeen een overtreding vormt 
van de artikelen 44, 246 van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen, 1315 en 
1282 van het Burgerlijk Wetboek; 

derde onderdeel, de belastingen in 
principe op netto-inkomsten worden ge-

' vestigd, de administratie bij het vestigen 
van de belastingen alle tot haar beschik
king staande gegevens moet in acht ne
men en uitgaven alleen dan bewezen 
moeten worden door de belastingplichti
ge, indien dit bewijs nog nodig is, niet 
reeds werd geleverd, of de uitgaven van 
de administratie niet bekend zijn of kon
den bekend zijn (schending van de arti
kelen 6, 43 en 44 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen), zodat de nala
tigheid van de administratie bij het 
onderzoek van de bijgebrachte bewijzen 
zich niet tegen de belastingplichtige mag 
keren, doch haar eigen aansprakelijk-
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heid blijft (schending van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest be

slist : << zelfs indien de bedragen die 
(in de "zwarte boekhouding ") voor
kwamen, zouden overeengestemd 
hebben met de samenvattende lijst 
die (eiser) heeft opgesteld, dan nog 
waren die onkosten niet gestaafd 
door stukken, zodat de fiscus een 
loutere vermelding van uitgaven en 
onkosten terecht als niet bewijs
krachtig mocht beschouwen »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
duidelijk oordeelt dat het bewijs van 
de uitgaven en onkosten bij de be
lastingplichtige berust en dat een 
loutere opsomming van die uitgaven 
niet volstaat, maar de belasting
plichtige die opgave door het over
leggen van bewijskrachtige stuk
K.en moet staven; 

Dat het onderdeel, in dit opzicht, 
niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het onderdeel 
voor het overige niet ontvankelijk 
is, nu de stukken waarvan de be
wijskracht zou zijn miskend, niet 
worden aangeduid; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, vel
gens de eisers, in gebreke zou blij
ven te motiveren waarom de over
tuigingsstukken uit de strafzaak 
bewijskrachtig zijn voor de erin ver
melde opgenomen ontvangsten, doch 
niet voor de erin vermelde uitgaven; 

Overwegende dat het onderdeel, 
voor zover het een gebrek aan moti
vering aanvoert, niet ontvankelijk 
is, nu het geen wetsbepaling aan
haalt die met deze grief verband 
houdt; 

Overwegende dat het onderdeel 
voorts de schending opwerpt van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, alsmede 44 en 
246 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen; 

Overwegende dat het arrest 
geenszins beslist dat de stukken uit 
de strafzaak bewijskrachtig zijn, 
maar dat die stukken niet meer 
kunnen geraadpleegd worden, ver
mits ze door de eisers werden ver
nietigd; dat het onderdeel in dit ver
band op een onjuiste lezing van het 
arrest berust en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat het onderdeel 
nog aanvoert dat het arrest de ei
sers een bewijs van feiten oplegt dat 
zij reeds geleverd hebben, welk be
wijs door de nalatigheid van het be
stuur niet werd in acht genomen; 

Overwegende dat het onderdeel 
evenwel niet preciseert welk bewijs 
van feiten was geleverd, maar inge
volge de nalatigheid van het bestuur 
niet in acht werd genomen; dat het 
onderdeel, bij gebrek aan nauwkeu
righeid, door het Hof niet kan wor
den beantworod en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat luidens het 

onderdeel de belastingschuldige ai
leen dan de uitgaven moet bewijzen 
wanneer dit bewijs nog nodig is en 
niet reeds geleverd werd, of wan
neer de uitgaven niet bekend zijn of 
konden bekend zijn; 

Overwegende dat de eisers hierbij 
steeds uitgaan van het standpunt 
dat de << zwarte boekhouding », die 
in beslag werd genomen, het bewijs 
inhield niet enkel van de inkomsten 
doch ook van de uitgaven; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat het niet bewezen is dat de 
fiscus de << zwarte boekhouding » 
heeft kunnen raadplegen omdat die 
stukken, na het strafonderzoek, wer-

. den teruggegeven en door de eisers 
vernield werden; dat het verder oor
deelt dat, zelfs indien de bedragen 
die in deze boekhouding voorkwa
men zouden overeengestemd heb
ben met de samenvattende lijst die 
eiser heeft opgesteld, dan nog die 
onkosten niet gestaafd waren door 
stukken, zodat de fiscus een loutere 
vermelding van uitgaven en onkos-
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ten terecht als niet bewij skrachtig 
mocht beschouwen; 

Overwegende dat, hoewel de in
komsten die uit een boekhouding 
blijken, door de fiscus mogen over
genomen worden vermits ze als 
een bekentenis van de belasting
schuldige worden beschouwd, daar
entegen de fiscus niet verplicht is 
ae vermelding van de uitgaven als 
bewijskrachtig te aanvaarden; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 44 en 246 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, het 
de belastingschuldige staat de echt
heid van zijn uitgaven te verant
woorden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

16 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. Du
bois, Antwerpen, Claeys Bouuaert. 

Nr. 574 

2" KAMER - 20 mei 1986 

BANK DIE U!TSPRAAK DOET OVER EEN ZAAK 
WAARIN EEN VAN HAAR LEDEN ALS ONDER
ZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN - SCHEN
DING VAN ART. 6.1 EUROPEES VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - GEVOLG. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIETIG -
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP DAT DE 
N!ETIGHEID OVERNEEMT- N!ET!GHEID VAN 
HET ARREST. 

1° en 2o Het vonnis uitgesproken door 
een correctionele rechtbank waarvan 
een van de leden in dezelfde zaak 
als onderzoeksrechter is opgetreden, 
schendt art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens en is derhalve 
nietig (1). 

3° Nietig is het arrest van het hoi van 
beroep dat de nietigheid overneemt 
waardoor het beroepen vonnis is aan
getast (2}. 

(MORISSE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8670) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
, den arrest, op 30 januari 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering waarbij eiser van de 
telastleggingen G en H wordt vrijge
sproken: 

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

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO- II. In zoverre de voorziening ge-
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. richt is tegen de beslissing Op de 
6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECH- strafvordering waarbij eiser wegens 
TERLIJKE INSTANTIE - CORRECTIONELE de telastlegging I WOrdt veroor
RECHTBANK DIE UITSPRAAK DOET OVER EEN deeld : 
ZAAK WAARIN EEN VAN HAAR LEDEN ALS 
ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN -
SCHENDING VAN DE VOORMELDE BEPAL!NG 
- GEVOLG. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

SAMENSTELLING VAN HET RECHTCOLLEGE - (1) en (2) Cass., 28 jan. 1986, A.R. nr. 9672, 
STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHT- supra, nr 333. 
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ondertekend op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en 
uit de miskenning van het recht van ver
dediging, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
grotendeels bevestigt dat op 30 juni 1983 
werd uitgesproken door de Correctionele 
Rechtbank te leper, en waarbij eiser 
strafrechtelijk werd veroordeeld wegens 
passieve corruptie en schending van het 
beroepsgeheim, en doordat in de correc
tionele rechtbank, wier vonnis aldus in 
deze zaak werd bevestigd, onder meer 
zitting had de rechter R. Thybergin, 

terwijl dezelfde rechter voorheen -
zoals blijkt uit de stukken van het straf
dossier - als onderzoeksrechter is opge
treden bij het gerechtelijk onderzoek dat 
aan de grondslag ligt van de tegen eiser 
ingestelde strafvordering die uiteindelijk 
geleid heeft tot de veroordeling; overeen
komstig artikel 6.1 van bovenvermelde 
Europese Conventie van de Rechten van 
de Mens en overeenkomstig het alge
meen rechtsbeginsel houdende de nood
zakelijke eerbiediging van de rechten 
van de verdediging, elke beklaagde recht 
heeft op een beoordeling van zijn zaak 
door een onafhankelijke en .onpartijdige 
rechterlijke instantie, hetgeen onder 
meer impliceert dat aile voldoende ob
jectieve waarborgen moeten aanwezig 
zijn om bij de beklaagde elke wettige 
twijfel dienaangaande uit te sluiten; het 
deelnemen aan het vonnisgerecht door 
een rechter die in dezelfde zaak als 
onderzoeksrechter is opgetreden, van 
aard is bij de beklaagde twijfel te doen 
rijzen omtrent de vereiste onpartijdig
heid, zodat het arrest dat in deze om
standigheden het vonnis grotendeels be
vestigt, artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
van het beginsel van het recht van ver
dediging geschonden heeft, aangezien 
onvoldoende waarborgen aanwezig wa
ren die op objectieve wijze elke wettige 
twijfel omtrent de onpartijdigheid van de 
rechter uitsloten : 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden bepaalt dat een 
ieder recht heeft op · een behande
ling van zijn zaak door een onpar
tijdige rechterlijke instantie bij het 
bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvervol
ging; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank was samengesteld onder 
meer uit de rechter Thybergin die 
vroeger van de zaak kennis had ge
nomen als onderzoeksrechter en in 
die hoedanigheid onder meer ver
slag had uitgebracht voor de raadka
mer die de verwijzing van eiser 
naar de correctionele rechtbank 
heeft bevolen; 

Overwegende dat de aldus samen
gestelde correctionele rechtbank 
niet de waarborgen van een onpar
tijdige rechterlijke instantie hood 
als opgelegd door de voormelde ver
dragsbepaling; dat daaruit volgt dat 
het beroepen vonnis nietig is; 

Overwegende dat het arrest dat, 
wat de tegen eiser aangehouden te
lastlegging I betreft, het beroepen 
vonnis niet tenietdoet maar beves
tigt, evenwel met wijziging van de 
door de eerste rechter opgelegde 
straf, die nietigheid overneemt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt wegens de telastlegging 
I en hem veroordeelt in kosten van 
de strafvordering; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser in de helft van de kosten en 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

20 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr De 
Gryse. 
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Nr. 575 

2" KAMER - 20 mei 1986 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - EENSTEMMIGHEID -
EERSTE RECHTER DIE WEGENS TWEE TE
LASTLEGGINGEN EEN ENKELE STRAF HEEFT 
UITGESPROKEN - APPELRECHTERS DIE 
SLECHTS EEN VAN DIE TELASTLEGGINGEN 
BEWEZEN VERKLAREN - BEHOUD VAN DE 
DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN 
STRAF - GEEN EENSTEMMIGHEID VEREIST. 

Wanneer de appelrechters, op het hager 
beroep tegen een vonnis dat een enke
le straf heeft uitgesproken wegens 
twee telastleggingen, slechts een van 
die telastleggingen bewezen verklaren 
doch niettemin de door de eerste rech
ter uitgesproken straf behouden, be
hoeft hun beslissing niet met eenstem
migheid te worden gewezen (1). (Art. 
21lbis Sv.) 

(DIRICK T. STAD GENT) 

ARREST 

(A.R. nr. 9834) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 juni 1985 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

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

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « Ondanks het feit dat eiser deels 
wordt vrijgesproken voor wat de tenlas
telegging B betreft, wordt het eerste von
nis qua straftoemeting behouden; eiser is 
van oordeel dat dit diende te geschieden 
met eenparigheid van stemmen wat niet 
gebeurde, zodat het vonnis nietig is , : 

Overwegende dat wanneer, zoals 
ten deze, de eerste rechter een en
kele straf heeft uitgesproken we
gens twee telastleggingen en de ap
pelrechters de uitgesproken straf 

(1) Cass., 31 mei 1977 (A.C., 1977, 1006) en 2 
okt. 1979 (ib1d., 1979-80, nr 74). 

behouden hoewel zij slechts een van 
de telastleggingen bewezen verkla
ren, de straf niet wordt verzwaard 
en der halve geen eenstemmigheid is 
vereist; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

. weerster tegen eiser : 
Overwegende dat de appelrech

ters, na te hebben gereleveerd dat ei
ser door de eerste rechter werd ver
oordeeld op de civielrechtelijke vor
dering van verweerster tegen hem, 
vaststellen dat de burgerlijke belan
gen volledig geregeld blijken te zijn 
en dat derhalve eisers hoger beroep 
op dit punt zonder voorwerp is; dat 
zij derhalve geen veroordeling van 
eiser ten voordele van verweerster 
uitspreken; 

Dat de voorziening dienvolgens, 
bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, ongeacht het 
middel dat door eiser is aangevoerd 
tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering van verweerster te
gen hem en dat niet de ontvanke
lijkheid van de voorziening betreft, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

20 mei 1986 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. De Baets - Gelijk-
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Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Roeck, Gent. 

Nr. 576 

2' KAMER - 20 mei 1986 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BETWIS
TING BETREFFENDE DE REGELMATIGHEID 
VAN DE AANWIJZING VAN DE ONDERZOEKS
RECHTER EN DE WETTIGHEID VAN HET DOOR 
HEM GEGEVEN BEVEL TOT HUISZOEKING -
BETWISTING DIE NIET DE BEVOEGDHEID VAN 
DE ONDERZOEKSRECHTER OF VAN DE RAAD
KAMER BETREFT. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN- STRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID 
-ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING DAT HET VERZET VAN DE 
VERDACHTE TEGEN EEN BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK NIET ONTVANKELIJK VER
KLAART - GEEN UITSPRAAK OVER EEN GE
SCHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE 
ONDERZOEKSGERECHTEN. 

3" De verdachte die zich ertoe beperkt 
aan te voeren, enerzijds, dat de onder
zoeksrechter die het onderzoek heeft 
verricht, niet op regelmatige wijze 
daartoe was aangewezen (3), ander
zijds, dat het bevel tot huiszoeking, uit 
te voeren in een ander arrondisse
ment, met miskenning van art. 62bis 
Sv. werd gegeven, betwist zodoende 
niet de bevoegdheid van de onder
zoeksrechter of van de raadkamer (4). 

4" Wanneer de bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten noch voor de 
raadkamer noch voor de kamer van in
beschuldigingstelling is betwist, is niet 
ontvankelijk de voorziening v66r de 
eindbeslissing tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat, 
zonder uitspraak te doen over een ge
schil inzake bevoegdheid, het verzet 
van de verdachte tegen de beschikking 
tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank niet ontvankelijk verklaart 
(5). (Art. 416 Sv.) 

(BERQUIN, DE SCHEEMAEKER) 

ARREST 

(A.R. nr. 482) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 maart 1986 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

W at de beide voorzieningen be-
l" De vraag of de verdachte voor het treft: 

onderzoeksgerecht een exceptie van 
onbevoegdheid heeft opgeworpen, Overwegende dat het arrest het 
hangt niet af van de benaming die hij verzet van de eisers tegen de be
in zijn verweermiddel aan de betwis-. schikking van de raadkamer van de 
ting heeft gegeven, doch wei van het Rechtbank van Eerste Aanleg te 
werkelijk voorwerp ervan (1). Veurne van 4 maart 1986, waarbij 

zij naar de correctionele rechtbank 
2" Een geschil inzake bevoegdheid be- verwezen werden, niet ontvankelijk 

staat wanneer wordt betoogd dat een kl t 
rechter zich de bevoegdheid van een ver aar ; 
ander rechter toeeigent, derwijze dat Overwegende dat krachtens arti
daaruit een conflict van jurisdictie kan kel 416 van het Wetboek van Straf
ontstaan waaraan enkel door regeling vordering beroep in cassatie tegen 
van rechtsgebied een einde kan wor- 1-----------------
den gemaakt (2). 

(1) Cass., 8 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 21). 

(2) Cass., 30 nov. 1976 (A. C., 1977, 371) en de 
noot, getekend E.K., en 8 sept. 1982, vermeld 
in de noot 1. 

(3) Cass., 14 maart 1966 (Bull. en Pas., 1966, 
I, 911). 

(4) Zie de noot, getekend E.K., onder Cass., 
30 nov 1976 (A.C., 1977, 371). 

(5) Cass., 22 nov 1983 (A.C., 1983-84, nr 163). 
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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 wanneer het cassatieberoep ge
richt is tegen beslissingen over een 
geschil inzake bevoegdheid; 

Overwegende dat de vraag of de 
verdachte een exceptie van onbe
voegdheid voor het onderzoeksge
recht heeft opgeworpen, niet moet 
beantwoord worden aan de hand 
van de benaming die hij in zijn ver
weermiddel aan de betwisting heeft 
gegeven, doch aan de hand van het 
werkelijke voorwerp ervan; 

Overwegende dat een geschil inza
ke bevoegdheid in de zin van artikel 
416, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering bestaat wanneer 
betoogd wordt dat een rechter zich 
de bevoegdheid van een andere 
rechter toeeigent, derwijze dat daar
uit een conflict van jurisdictie kan 
ontstaan waaraan enkel een einde 
kan worden gesteld door regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat de eisers voor 
de raadkamer en voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling hebben aan
gevoerd dat, enerzijds, het gerechte
lijke onderzoek werd verricht door 
magistraten van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Veurne die niet als 
onderzoeksrechter waren aangewe
zen door de Koning of door de voor
zitter van die rechtbank, anderzijds, 
het bevel tot huiszoeking, gegeven 
door de onderzoeksrechter te Veur
ne en uit te voeren binnen het ge
rechtelijk arrondissement Gent zon
der dat ernstige en dringende om
standigheden zulks vereisten, uit
ging van een territoriaal onbevoegde 
onderzoeksrechter; 

Overwegende dat met dit verweer 
de eisers niet betoogden dat de 
onderzoeksrechter te Veurne onbe
voegd was, maar enkel dat de 
magistraten die als onderzoeksrech
ter zijn opgetreden, de hoedanigheid 
van onderzoeksrechter niet bezaten 
en derhalve zonder rechtsmacht wa
ren om daden van onderzoek te ver-

richten of te bevelen, en dat het be
vel tot huiszoeking, door een van 
hen gegeven met miskenning van 
artikel 62bis van het Wetboek van 
Strafvordering, onwettig was; dat 
derhalve met het door de eisers aan
gevoerde verweer enkel wordt be
toogd dat het gerechtelijk onderzoek 
nietig is; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest geen uitspraak doet over 
een geschil inzake bevoegdheid in 
de zin van artikel 416, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; dat het een voorbereidend ar
rest en een arrest van onderzoek is; 

Dat de voorzieningen, nu zij zijn 
ingesteld v66r de eindbeslissing, 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door de eisers aange
voerde middelen die niet de ontvan
kelijkheid van de voorzieningen be
treffen, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

20 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal -- Advocaat: 
mr. Persyn, Brugge. 

Nr. 577 

2• KAMER - 20 mei 1986 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE POLITIE
RECHTBANK DAT, MET TOEPASSING VAN ART 
23 TAALWET GERECHTSZAKEN, DE VERWIJ
ZING VAN EEN ZAAK NAAR EEN ANDER 
RECHTSCOLLEGE VAN DEZELFDE RANG B~
VEELT - RECHTBANK OP VERWIJZING DIE 
BESLIST DAT ZIJ NIET HET BEVOEGDE 
RECHTSCOLLEGE IS - BESLISSINGEN IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - REGE 
LING VAN RECHTSGEBIED 
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Wanneer, nadat een vonnis van een poli
tierechtbank, met toepassing van art. 
23 Taalwet Gerechtszaken, een bij 
haar aanhangige zaak naar een andere 
politierechtbank heeft verwezen en de
ze rechtbank zich onbevoegd heeft ver
klaard omdat zij niet het rechtscollege 
van dezelfde rang was dat het dichtst 
gelegen was bij de rechtbank die de 
verwijzing heeft bevolen, en de beide 
beslissingen in kracht van gewijsde 
zijn gegaan, dient het rechtsgebied te 
worden geregeld om het bevoegde von
nisgerecht aan te wijzen (1) (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
IN ZAKE BILLEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 487) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied dat op 17 april 1986 door de 

"Procureur des Konings te Brussel 
werd ingediend; 

Overwegende dat voor de Politie
rechtbank te Florennes was gedag
vaard de genaamde : Billen Peggy 
Josiane Sonia Pierrette, geboren te 
Hasselt op 10 maart 1960, wonende 
te Leuven, Diestsevest 31, thans te 
Tienen, Reizigersstraat 68, om te 
Florennes op 5 mei 1985 « in bossen 
en wouden, zonder wettige redenen, 
buiten de gewone banen en wegen 
aangetroffen geweest te zijn zonder 
gereedschap bij zich te hebben. Arti
kel 165, alinea 2, van het Boswet
boek »; 

Overwegende dat bij vonnis van 
12 november 1985 de Politierecht
bank te Florennes, na vastgesteld te 
hebben dat de beklaagde in het be
gin van het geding verzocht had dat 

(1) Art. 23 van de wet van 15 juni 1935 is ge
wijzigd door art. 15 van de wet van 23 sept. 
1985~ we~ke bepaling echter nog niet van toe
passmg IS. 

(2) Cass., 10 dec. 1962 (Bull. en Pas., 1963, I, 
448) en 9 okt. 1972 (A.C., 1973, 143); Linde
mans, in Alg. Prakt. Rechtsverz., trefw Taal
gebruik in gerechtszaken, druk 1973, nrs. 118, 
184, 132 en 133 Zie ook Cass., 23 april 1951 
(A.C., 1951, 495) en 8 nov 1954 (Bull. en 
Pas., 1955, I, 200). 

de procedure in het Nederlands zou 
worden gevoerd, met toepassing van 
artikel 23 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in ge
rechtszaken, de zaak verwezen heeft 
naar de Politierechtbank te Sint
Kwintens-Lennik als « dichtstbijge
legen rechtscollege » van dezelfde 
rang met het Nederlands als voer
taal; 

Overwegende dat bij vonnis van 5 
maart 1986 de Politierechtbank te 
Sint-Kwintens-Lennik zich onbe
voegd heeft verklaard op grond dat 
het meest nabijgelegen rechtscollege 
van dezelfde rang, doch met de an
dere taal als voertaal, ten opzichte 
van Florennes de Politierechtbank 
te Sint-Genesius-Rode is; 

Overwegende dat de beide voor
melde vonnissen in kracht van ge
wijsde zijn gegaan en dat uit hun 
onderlinge tegenstrijdigheid een ge
schil van rechtsmacht is ontstaan 
dat de gang van het gerecht belem
mert; 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Sint-Genesius-Rode het 
rechtscollege van dezelfde rang 
blijkt te zijn, met het Nederlands 
als voertaal, waarvan de zetel het 
dichtst gelegen is bij die van de Po
litierechtbank te Florennes; 

Dat derhalve, met toepassing van 
voormeld artikel 23, derde lid, de 
Politierechtbank te Florennes de 
zaak had moeten verwijzen naar de 
Politierechtbank te Sint-Genesius
Rode. 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
het vonnis van de Politierechtbank 
te Florennes van 12 november 1985, 
in zoverre het als rechtscollege 
waarnaar de zaak wordt verwezen, 
de Politierechtbank te Sint-Kwin
tens-Lennik aanwijst; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; verwijst de 
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zaak naar de Politierechtbank te 
Sint-Genesius-Rode. 

20 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-ge
neraal. 

Op dezelfde dag zijn 45 arresten in dezelfde 
zin gewezen op verzoekschriften van de procu
reur des Konings te Brussel in de zaken Boon, 
Claes, Dehouck, De Ridder, Dooms, Georges, 
Rombauts, Somers, Govaerts, Pepermans, Van 
Bael, Nys, Lens, Keersmaekers, Hougaerts, 
Goemans, Dobbels, Dierickx, De Witte, De
meersseman, Cornelis, Cock, Convents, Baes
taens, Baeten, Vansintjan, Van Hoof, Van 
Gompel, Ledegen, Lambrechts, De Rooms, 
Brynaert, Barbier, Brandt, Smeets, Roelens, 
Dierickx, Polfliet, Janssens, Van Ootegem, Van 
Mossevelde, Provost, Van Lindt, Vankrunkels
ven, Van Kelst e.a. (A.R. nrs. 488 tot 532). 

Nr. 578 

2' KAMER - 20 mei 1986 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN- STRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID 
-ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHUL· 
DIGINGSTELLING DAT NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAART HET HOGER BEROEP VAN DE 
VERDACHTE TEGEN DE BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK EN VERWERPING VAN ZIJN VER
ZOEK OM INVRIJHEIDSTELLING - GEEN GE
SCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - VOORZIE
NING V66R DE EINDBESLISSING. 

van zijn verzoek om invrijheidstelling 
(1). (Art. 416 Sv.) 

(DE CUBBER) 

ARREST 

(A.R. nr. 540) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1986 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Overwegende dat het arrest, zon
der uitspraak te doen over een ge
schil inzake bevoegdheid, eisers ver
zet tegen de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel van 20 fe
bruari 1986, waarbij hij onder bevel 
tot aanhouding naar de correctio
nele rechtbank wordt verwezen, niet 
ontvankelijk verklaart; 

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 zulks even
zeer het geval is in zoverre het ar
rest niet ontvankelijk verklaart het 
verzet tegen de beslissing waarbij 
de raadkamer de verwijzing heeft 
uitgesproken zonder invrijheidstel
ling van eiser; 

Overwegende dat de voorziening, 
nu zij is ingesteld v66r de eindbe
slissing, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers memorie die niet de 
ontvankelijkheid van de voorziening 
betreft, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

20 mei 1986 - z• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld te
gen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat geen uitspraak 1------------------
doet over een geschil inzake bevoegd
heid en niet ontvankelijk verklaart het 
hager beroep van de verdachte tegen 
de beschikking tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank en verwerping 

(1) Cass., 17 dec 1974 (A.C., 1975, 457); 30 
nov 1977 (ib1d., 1978, 365), 23 sept. 1980 
(ib1d., 1980-81, 82), 16 okt. 1985, A.R. nr 4618, 
supra, nr 103, zie noot R.D , onder Cass., 15 
dec 1981, A.R nr 7035 (A.C., 1981-82, 529) 
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Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 579 

2• KAMER - 21 mei 1986 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- KRITIEK VAN HET MIDDEL OP DE REGEL
MATIGHEID VAN DE DAGVAARDING - MID
DEL, NIET OPGEWORPEN VOOR DE FEITEN
RECHTER- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS, TAXI'S - VERVOER VAN 
ZAKEN MET MOTORVOERTUIGEN TEGEN VER
GOEDING - WET 1 AUG. 1960, ART. 11, § 5, 
TWEEDE LID - VERIFICATIE VAN HET GE
WICHT VAN DE LADING - DUUR - GEVOL
GEN. 

1o 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 hager 
beroep, als het niet aan de feitenrech
ter is voorgelegd en eiser zich over de 
zaak zelf heeft verdedigd (1). 

Verviers, en gelet op de in dezelfde 
taal gestelde voorziening; 

Gelet op de door de eerste voorzit
ter op 26 maart 1986 gewezen be
schikking waarbij wordt beslist dat 
de rechtspleging vanaf de terechtzit
ting in het Frans zal worden voort
gezet; 

I. Op de voorziening van Theodor 
Wilhelm, beklaagde : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10, 11 van 
het Verdrag inzake de betekening en de 
kennisgeving in het buitenland van ge
rechtelijke stukken, ondergetekend te 
's-Gravenhage op 15 november 1965, goed
gekeurd bij de wet van 24 januari 1970, 
en 1 tot 12 van het Europees Verdrag 
aangaande wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 
20 april1959, goedgekeurd bij de wet van 
19 juli 1975, 

doordat de beklaagde en de burger
rechtelijk aansprakelijke partij niet re
gelmatig waren gedagvaard voor de Poli
tierechtbank te Sankt Vith en voor de 
Correctionele Rechtbank te Verviers, 
daar de dagvaarding bij door gerechts
deurwaarder afgegeven aangetekende 
brief in strijd is met bovenvermelde ver
dragen; dat ook het recht van verdedi
ging hierdoor is miskend; dat de gehele 
procedure derhalve nietig en van gener
lei waarde is, en om die redenen moet 
worden vernietigd : 2° De omstandigheid dat de verifi'catie 

van het gewicht van de Jading van een 
voertuig langer heeft geduurd dan d~ Overwegende dat uit de stukken 
voor die verificatie voorgeschreven van de rechtspleging niet blijkt dat 
maximumduur, heeft niet de nietigheid e1ser zich voor de feitenrechter 
van de gedane vaststellingen . tot ge- · heeft beroepen op de onregelmatig
volg. (Art. 11, § 5, tweede hd, wet heid van de hem betekende dag-
1 aug. 1960.) vaardingen; dat uit die stukken 

(THEODOR, « THEODOR PETER GMBH ») 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 4766) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 oktober 1985 in 
hoger beroep in het Duits gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 

blijkt dat eiser verweermiddelen 
over de zaak zelf heeft voorgedra
gen zonder een schending van het 
recht van verdediging aan te voeren; 
dat de aangevoerde onregelmatig
heid en schending niet voor de eer
ste maal voor het Hof kunnen wor
den aangevoerd; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

(1} Cass., 29 okt. 1985, A.R. nr 
(A.C., 1985-86, nr 135}. 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 11, § 5, tweede 

9453 lid, van het koninklijk besluit van 9 sep
tember 1967, 
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doordat luidens die bepaling « bij twij
fel omtrent het gewicht van de lading, de 
bevoegde agenten alle nodige verificatie 
kunnen doen en de bestuurder hieraan 
moet medewerken, zonder dat die verifi
catie meer dan twee uur vertraging mag 
veroorzaken >>, 

terwijl de verificatie en het onderzoek 
meer dan twee uur hebben geduurd; de 
rechtbank niet op een bevredigende wij
ze heeft geantwoord op de conclusie 
dienaangaande; het strafdossier wat dat 
betreft niet het minste gegeven bevat; 
het openbaar ministerie de bewijslast 
draagt; het vonnis in dat opzicht moet 
worden vernietigd, vermits de voorwaar
den waaronder handelingen moeten wor
den gekwalificeerd als strafbare hande
lingen in de zin van artikel 11, § 5, 
tweede lid, niet nauwkeurig en in concre
to zijn aangetoond; artikel 97 van de 
Grondwet is geschonden, omdat de re
dengeving van het vonnis tegenstrijdig is 
in rechte en omdat er niet is geantwoord 
op de conclusie van de eisers : 

Overwegende dat het vonnis op ei
sers betoog dat de verificatie met 
overtreding van artikel 11, § 5, twee
de lid, van het « koninklijk besluit 
van 9 september 1967 » langer dan 
twee uur had geduurd en dat het be
wijs van de naleving van die bepa
ling door het openbaar ministerie 
diende te worden geleverd, ant
woordt, enerzijds, dat uit het proces
verbaal niet blijkt dat de verificatie 
langer dan twee uur heeft geduurd, 
anderzijds, dat artikel 11, § 5, twee
de lid, van de wet van 1 augustus 
1960 zulks niet op straffe van nietig
heid voorschrijft; dat het bestreden 
vonnis aldus antwoordt op eisers 
conclusie en de beslissing regelma
tig met redenen omkleedt; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet aanvoert, feitelijke grond
slag mist; 

Overwegende dat artikel 11, § 5, 
tweede lid, van de wet van 1 augus
tus 1960 betreffende het vervoer van 
zaken met motorvoertuigen tegen 
vergoeding bepaalt dat bij twijfel 
omtrent het gewicht van de lading, 
de bevoegde agenten alle nodige 
verificatie kunnen doen en de be
stuurder hieraan moet medewerken, 

zonder dat die verificatie meer dan 
twee uur vertraging mag veroorza
ken; dat die bepaling niet de nietig
heid van de vaststellingen voor
schrijft, wanneer de verificatie een 
vertraging van meer dan twee uur 
veroorzaakt; 

Dat, derhalve, de in het middel 
aangevoerde omstandigheid, zelfs al 
was ze bewezen, niet zou kunnen 
leiden tot cassatie van de bestreden 
beslissing; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is gewe
zen; 

II. Op de voorziening van de ven
nootschap Theodor Peter GmbH, 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tij : 

Overwegende dat niet gebleken is 
dat eiseres haar voorziening heeft 
doen betekenen aan het openbaar 
ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere ei
ser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

21 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Haas, Verviers. 

Nr. 580 

2" KAMER - 21 mei 1986 

1° BLOEDPROEF - WEGVERKEERSWET, 
ART. 34, 1° - K.B. 10 JUNI 1959, ART. 9 - KEN-
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NISGEVING VAN DE UITSLAGEN VAN HET 
BLOEDONDERZOEK - NIETIGHEID VAN DE 
KENNISGEVING - GEVOLGEN VOOR DE BE
WIJSKRACHT VAN HET DESKUNDIGENVER
SLAG. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - BESTUREN 

VAN EEN VOERTUIG IN STAAT VAN ALCOHOL
INTOXICATIE - DESKUNDIGENVERSLAG -
BEWIJSKRACHT. 

1° en 2o De kennisgeving van de uitsla
gen van het bloedonderzoek aan de 
persoon op wie een bloedproef is ver
richt, is door art. 9 K.B. 10 juni 1959 
niet voorgeschreven op straffe van nie
tigheid van de uitslagen; de nietigheid 
van de kennisgeving tast de bewijs
kracht van het deskundigenverslag 
niet aan voor zover het recht van ver
dediging is geeerbiedigd (1). 

(MARAITE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4894) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 december 1985 in 
hoger beroep en in het Duits gewe
zen door de Correctionele Recht
bank te Verviers, en gelet op de in 
dezelfde taal gestelde voorziening 
en memorie; 

Gelet op de door de eerste voorzit
ter op 24 februari 1986 gewezen be
schikking waarin wordt beslist dat 
de rechtspleging vanaf de terechtzit
ting in het Frans zal worden voort
gezet; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12 en 40 van de 
wet van 15 juni 1935 betreffende het ge
bruik der talen in gerechtszaken en van 
de bewijsregels in strafzaken, 

doordat de rechtbank eiser veroordeelt · 
wegens inbreuk op artikel 34, 1°, van de 
Wegverkeerswet van 16 maart 1968, 

terwijl, naar het vereiste van artikel 12 
van de wet van 15 juni 1935, de uitslagen 
van de bloedanalyse ter kennis moesten 
worden gebracht in het Frans, dat im- 1 

mers de taal van de rechtbank te Ver
viers is, en niet in het Duits, zodat die 
nietigheid met toepassing van artikel 40 
van bovenvermelde wet van ambtswege 
moest worden opgeworpen, hetgeen niet 
geschied is; het bewijs van het bestaan 
van die overtreding aldus niet regelmatig 
is geleverd; 

Overwegende dat, anders dan wat 
in het middel wordt aangevoerd, het 
vonnis wel degelijk, onder uitdruk
kelijke verwijzing naar de artikelen 
12 en 40 van de wet van 15 juni 
1935, de nietigheid van de kennisge
ving van de uitslagen van de bloed
analyse vaststelt; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van die wetsbepalingen 
door het vonnis aanvoert, berust op 
een onjuiste lezing van de bestreden 
beslissing en bijgevolg feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende voor het overige dat 
het vonnis erop wijst dat de kennis
geving van de uitslagen van de 
bloedanalyse overeenkomstig artikel 
9 van het koninklijk besluit van 10 
juni 1959 niet op straffe van nietig
heid van die uitslagen is voorge
schreven en dat de met toepassing 
van de wet van 15 juni 1935 uitge
sproken nietigheid van de kennisge
ving, onder voorbehoud van het 
recht van verdediging dat ten deze 
is geeerbiedigd, de bewijskracht niet 
aantast van het regelmatig bij het 
rechtsplegingsdossier gevoegde des
kundigenverslag; 

Overwegende dat de bewijsregels 
niet worden geschonden wanneer de 
rechter het misdrijf alcoholintoxica
tie bewezen verklaart op grond van 
een hem regelmatig voorgelegd en 
aan de vrije tegenspraak van de 
partijen onderworpen deskundigen
verslag, voor zover hij de bewijs
kracht van het verslag niet miskent; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substan
----------------1 tiele of op straffe van nietigheid 

(1) Cass., 4 nov. 1968 (A.C., 1969, 258) en 
noot, 22 sept. 1975 (ibid., 1976, 100) en 21 feb. 
1984, A.R. nr. 8427 (ibid., 1983-84, nr. 346). 

voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

21 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Haas, Verviers. 

Nr. 581 

2' KAMER - 21 mei 1986 

RADIO- EN TELEVISIEOMROEP -
WET 30 JULI 1979, ART. 15 - VERBEURDVER
KLARING VAN ZEND- OF ONTVANGTOESTEL
LEN VOOR RADIOVERBINDING- VOORWAAR
DEN. 

Krachtens art. 15 wet 30 juli 1979 betref
fende de radioberichtgeving worden ai
le, zonder vergunning gehouden zend
of ontvangtoestellen voor radioverbin
ding verbeurd verklaard, zelfs als ze 
niet de eigendom van de veroordeelde 
zijn (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL T. BORENSZTEJN, BRUNELLI, 

BAFNO, SORElL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 5022) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen tegen hetzelfde arrest gericht 
zijn; dat er grand bestaat tot voe
ging; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 15 van de wet van 30 ju
li 1979 betreffende de radioberichtgeving, 

(1) Zie Cass., 28 okt. 1969 (A.C., 1970, 205). 

doordat het arrest uit de vaststelling 
dat de beklaagden, die werden vervolgd 
wegens het doen werken van een station 
voor radioverbinding zonder vergunning 
van de minister, gebruik hebben ge
maakt van zendtoestellen of versterkers 
die niet aan hen toebehoorden, maar aan 
de door hen opgerichte vereniging zon
der winstoogmerk S.I.S., afleidt dat, bij 
ontstentenis van een ondubbelzinnige af
wijkende bepaling, de verbeurdverkla
ring als bedoeld in artikel 15 van de wet 
van 30 juli 1979 onder toepassing valt 
van de artikelen 42 en 43 van het Straf
wetboek, ofschoon die wetsbepaling op 
een ondubbelzinnige wijze de verbeurd
verklaring voorschrijft, ongeacht wie de 
eigenaar is, en doordat het arrest derhal
ve weigert de verbeurdverklaring uit te 
spreken van het in beslag genomen en 
op de griffie onder de nrs. 4542/83, 
4833/83 en 10416/80 neergelegde mate
rieel en de teruggave ervan beveelt : 

Overwegende dat de voorwaarde 
vervat in artikel 42.1° van het Straf
wetboek dat de verbeurdverklaarde 
zaken die het voorwerp van een 
misdrijf uitmaken en die gediend 
hebben of bestemd waren tot het 
plegen van het misdrijf, eigendom 
moeten zijn van de veroordeelde, 
niet voorkomt in artikel 15 van de 
wet van 30 juli 1979 betreffende de 
radioberichtgeving; dat krachtens 
die bepaling alle zonder vergunning 
gehouden zend- of ontvangtoestellen 
voor radioverbinding en van elk 
voorwerp dat in het bijzonder be
stemd is voor hun werking, worden 
verbeurdverklaard zonder beperking 
of voorwaarde; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de te
ruggave van de in beslag genomen 
en op de griffie onder de nrs. 
10.416/80, 4542/83 en 4833/83 neerge
legde toestellen aan de eigenaars er
van beveelt; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt de verweer
ders, ieder van hen, in een vierde 
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van de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

21 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Ghislain, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Piret, advocaat-generaal. 

Nr. 582 

2' KAMER - 21 mei 1986 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
VORDERING IN BURGERLIJKE ZAKEN OF VOR
DERING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ IN 
EEN STRAFPROCES- BIJSTAND VAN EEN AD
VOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE VER
EIST. 

De vordering tot regeling van rechtsge
bied, die wordt ingesteld door een par
tij in een burgerlijk geding of door een 
burgerlijke partij in een strafproces, is 
slechts ontvankelijk als ze wordt inge
leid bij een verzoekschl'ift ondertekend 
door een advocaat bij het Hoi van Cas
satie (1). (Artt. 478, 645, 646, 647 en 
1080 Ger.W.; art. 528bis Sv.) 

(DREES) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5070) 

HET HOF; - Gelet op het op 27 
maart 1986 ter griffie van het Hof 
ingediende verzoekschrift waarin de 
eisers « regeling van rechtsgebied 
vorderen op grond van artikel 645 
van het Gerechtelijk Wetboek en op 
grond van artikel 646 van het Ge- , 
rechtelijk Wetboek verzoeken om de I 
(aanwijzing) van een gerechtsdeur- · 
waarder met het oog op betekening 
om voor het Hof te verschijnen »; 

(1} Cass., 13 feb. 1986, A.R. nr. 7587 

~
A.C., 1985-86, nr. 383}; zie Cass., 11 juni 1974 
~b~d., 1974, 1128} en 18 juli 1984, A.R. nr. 3672 
Ibid., 1983-84, nr. 624}. 

Overwegende dat dit verzoek
schrift in de hierna volgende be
woordingen is gesteld : 

Overwegende dat het Hof aan de 
hand van· de bewoordingen van dat 
verzoekschrift niet kan nagaan of 
die vordering tot regeling van rechts
gebied door de litisconsoorten Jaco
bus en Mathias Drees is ingesteld in 
hun hoedanigheid van eisers in het 
burgerlijk geding dat voor de vrede
rechter van het kanton Virton is 
aangespannen en nadien naar de 
vrederechter van het kanton Etalle 
is verwezen, dan wel in hun hoeda
nigheid van burgerlijke partijen in 
het strafproces dat geleid heeft tot 
een arrest van het Hof van Beroep 
te Luik, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Overwegende dat, onverschillig de 
hoedanigheid waarin de eisers zijn 
opgetreden, dat verzoekschrift niet 
ontvankelijk is, nu het is ingediend 
zonder de tussenkomst van een ad
vocaat bij het Hof; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

21 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal. 

Nr. 583 

1' KAMER - 22 mei 1986 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKE
NING VAN DE VOORZIENING AAN EEN VEN
NOOTSCHAP MET RECHTSPERSOONLI.JKHEID 
- PLAATS VAN BETEKENING. 
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2° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENING AAN 
EEN VENNOOTSCHAP MET RECHTSPERSOON
LIJKHEID - PLAATS VAN BETEKENING. 

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENING OP DE 
ADMINISTRATIEVE ZETEL VAN EEN VENNOOT
SCHAP MET RECHTSPERSOONLIJKHEID - ON
REGELMATIGE BETEKENING - GEVOLG. 

1° en 2° Voor de regelmatigheid van de 
betekening van een voorziening aan 
een vennootschap met rechtspersoon
Jijkheid is vereist dat het wordt ge
daan op de zetel van de vennootschap 
en niet op haar administratieve zetel. 
(Artt. 35 en 42, 5°, Ger.W.) 

3° De betekening gedaan op de adminis
tratieve zetel van een vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid kan enkel 
worden nietig verklaard als de onre
gelmatigheid de belangen schaadt van 
de partij die zich op de exceptie be
roept (1). (Art. 861 Ger.W.) 

(NUCWELD N.V. T. , KREDIETBANK » N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7220) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1983 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerster tegen de voorzie
ning opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
de betekening van het cassatieberoep 
niet op de maatschappelijke zetel van 
verweerster te Antwerpen, Schoenmarkt 
35-37, is gedaan, maar op haar adminis
tratieve zetel te Brussel, Arenbergstraat 
7, « aldaar sprekend met mevr. Hilda Bu
lens, secretaresse » : 

Overwegende dat uit de artikelen 
35 en 42, 5°, van het Gerechtelijk 
Wetboek blijkt dat, wanneer het 
gaat om een privaatrechtelijk rechts
persoon met rechtspersoonlijkheid, 
'de betekening wordt gedaan op zijn 
maatschappelijke zetel; dat enkel bij 

(1) Zie Cass., 14 juni 1985, A.R. nr. 4606 
(A.C., 1984-85, nr. 627). 

gebreke van een maatschappelijke 
zetel de betekening op de bedrijfsze
tel kan worden gedaan; 

Overwegende dat de betekening 
van de voorziening op de adminis
tratieve zetel van verweerster onre
gelmatig is; 

Overwegende dat verweerster ech
ter niet aanvoert dat die onregelma
tigheid haar belangen heeft ge
schaad; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het eerste middel, ... 

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

22 mei 1986 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Helvetius, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Nelissen Grade. 

Nr. 584 

1 • KAMER - 22 mei 1986 

1° VERDELING - ONVERDEELD ONROE
REND GOED IN HUUR GEGEVEN - RECHTEN 
VAN DE MEDEEIGENAARS - AANWIJZENDE 
WERKING VAN DE VERDELING - BEGRIP. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
ONVERDEELD ONROEREND GOED - OPZEG
GING DOOR EEN MEDEEIGENAAR GEDAAN 
TIJDENS DE ONVERDEELDHEID - GELDIG
HEID. 

1° Ingevolge de aanwijzende werking 
van de verdeling wordt ieder medeerf
genaam, in wiens kavel een v66r het 
ontstaan van de onverdeeldheid in 
huur gegeven goed is begrepen, geacht 
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daarvan uitsluitend de eigendom te 
hebben gehad sedert het begin van de 
onverdeeldheid en als gevolg daarvan 
bezit hij alle rechten van een enige 
verpachter (1). (Art. 883 B.W.) 

2° Voorwaardelijk geldig is de opzegging 
door een medeeigenaar tijdens de on
verdeeldheid gedaan op een van de in 
art. 7 Pachtwet bedoelde gronden. Die 
opzegging heeft (evenwel) pas gevol
gen vanaf het tijdstip waarop aan de 
medeeigenaar bij de verdeling het 
goed wordt toegewezen waarop de op
zegging betrekking had (2). 

(HENRARD E., JACOBY T. HENRARD J.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7314) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 april 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dinant; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 577 bis, inzonder
heid § 4, 883, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 7, inzonderheid lid 1 
en 2.2°, en 12 van de wet van 4 november 
1969, zijnde afdeling III van de regels be
treffende de pacht in het bijzonder van 
boek III, titel VIII, van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat eiseres, die ten 
gevolge van een erfenis met verweerder 
medeeigenares was geworden van onge
veer 40 percelen grand die verweerder 
krachtens een pacht exploiteerde, hem 
op 15 september 1975 heeft gedagvaard 
om uit onverdeeldheid te treden; dat zij 
hem op 29 oktober daaropvolgend opzeg
ging heeft gegeven tegen 1 november 
1978; dat de rechtbank van eerste aanleg 
op 13 september 1979 de rechtsvordering 
tot verdeling heeft ingewilligd en dat de 
verdeling op 26 maart 1980 bij onder
handse akte en op 6 maart 1981 bij au
thentieke akte werd vastgesteld, de op 29 
oktober 1975 betekende opzegging angel
dig verklaart, bijgevolg afwijzend be
schikt op de vordering van eiseres tot 

geldigverklaring van die opzegging en op 
haar vordering tot betaling van vergoe
dingen voor de periode gedurende welke 
de pachter, na 1 november 1978, in het 
bezit is gebleven van de goederen die bij 
de verdeling van 26 maart 1978 aan eise
res zijn toegewezen, op de gronden dat : 
hoewel in de pachtwetgeving niet wordt 
gezegd dat in de opzegging melding 
moet worden gemaakt van de percelen 
grand waarop ze betrekking heeft, het 
niettemin absoluut noodzakelijk is dat 
de pachter met zekerheid weet welk 
goed of goederen hij dient af te staan; de 
verdeling in werkelijkheid een handeling 
tot overdracht is en de aanwijzende wer
king ervan enkel dient tot oplossing van 
sommige moeilijkheden die kunnen 
voortvloeien uit de autonomie die de me
deeigenaars nog hebben tijdens de on
verdeeldheid, maar het niet mogelijk 
maakt vooraf te bepalen of te kunnen 
bepalen hetgeen aan elk van hen na de 
verdeling zal toekomen; hoewel elke on
verdeelde medeeigenaar opzegging kan 
doen voor de goederen die hem zullen 
worden toegewezen, het echter vereist is 
dat het hem toekomende aandeel op de 
dag van de opzegging kan worden be
paald of althans zeer vlug kan geschie
den; zulks ten deze blijkbaar niet het ge
val is, daar de onverdeeldheid niet 
minder dan 36 gronden en weiden om
vatte en verweerder op 1 november 1978, 
op welke datum de opzeggingstermijn 
verstreek, en gedurende nog meer dan 
een jaar, nog steeds niet wist wat hij 
daarvan moest afstaan; het ook vereist is 
dat de medeeigenaar in zijn opzegging 
vermeldt dat ze betrekking heeft op de 
goederen die hem bij verdeling zullen 
worden toegewezen en niet, zoals in het 
onderhavige geval, « dat ze betrekking 
heeft op aile bovenvermelde goederen, 
dit wil zeggen op de gehele onverdeeld
heid », 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer, zo
als ten deze, de gemene zaak onverdeeld 
aan twee personen toebehoort, het on
verdeelde aandeel van de ene rechtsgel
dig in huur kan worden gegeven aan de 
andere (artikel 577 bis, inzonderheid § 4 
van het Burgerlijk Wetboek); in dat ge
val, de pachter van zijn eigen aandeel 
als eigenaar en van het hem niet toebe
horend aandeel als pachter het genot 
heeft, niettegenstaande het abstract ka

------------------1 rakter van elk onverdeeld aandeel en de 
(1) en (2) Zie Cass., 21 april 1955 (Bull. en 

Pas., 1955, I, 903); 23 feb. 1968 (A.C., 1968, 838); 
Cass. frangaise, civ., 28 mei 1970, Bull. civil III; 
nr. 369, en civ., 3 juli 1974, Bull. civil III, 
nr. 290. 

onmogelijkheid om, v66r de verdeling, de 
goederen te bepalen die in het in huur 
gegeven aandeel zijn begrepen; die on
mogelijkheid derhalve evenmin kan be
letten dat de medeeigenaar die de pacht 
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heeft toegestaan, zijn wil te kennen 
geeft daaraan een einde te maken door 
betekening van een opzegging; het feit 
dat hij alsdan evenmin de goederen kan 
identificeren die de pachter aldus dient 
af te staan, de geldigheid van die opzeg
ging niet kan aantasten, zoals de geldig
heid van de pacht evenmin wordt aange
tast door de onmogelijkheid om de 
goederen te bepalen die in het in huur 
gegeven onverdeeld aandeel zijn begre
pen; daaruit volgt dat het bestreden von
nis, door de opzegging die eiseres op 29 
oktober 1975 aan de pachter heeft bete
kend, niet geldig te verklaren, op grond 
dat ze laatstgenoemde niet in staat stel
de met zekerheid te weten welke goede
ren hij bij het verstrijken van de opzeg
gingstermijn zou moeten teruggeven, de 
beginselen betreffende de betrekkingen 
tussen twee onverdeelde medeeigenaars 
miskent, inzonderheid de regel volgens 
welke een van de medeeigenaars over 
zijn onverdeeld aandeel mag beschikken, 
het aan de andere onverdeelde eigenaar 
mag verpachten en hem voor dat aan
deel opzegging mag doen (schending van 
artikel 577 bis, inzonderheid § 4, van het 
Burgerlijk Wetboek) en het, door aan die 
opzegging geen enkel gevolg toe te ken
nen, bovendien de regel miskent volgens 
welke de verpachter die van een ernstige 
reden doet blijken, aan de pacht een ein
de kan maken bij het verstrijken van el
ke pachtperiode (schending van artikel 7, 
inzonderheid lid 1 en 2.2°, van de wet 
van 4 november 1969); ten slotte het von
nis, door de geldigheid van de opzegging 
afhankelijk te stellen van de mogelijk
heid om de door de pachter af te stane 
goederen te bepalen, een voorwaarde 
toevoegt aan die welke, op straffe van 
nietigheid van de opzegging, bij artikel 
12 van de wet van 4 november 1969 zijn 
gesteld; dat het bijgevolg ook die bepa
ling schendt; 

tweede onderdeel, de verdeling waar
van de feitenrechters vaststellen dat 
daarvan op 26 maart 1980 een onder
handse akte en op 6 maart 1981 een au
thentieke akte is opgemaakt, tot gevolg 
heeft gehad dat de goederen die begre
pen zijn in het onverdeeld aandeel dat 
eiseres in huur had gegeven, geacht wor
den vanaf het begin van de onverdeeld
heid en dus reeds v66r de litigieuze op
zegging uitsluitend haar eigendom en 
derhalve ge'identificeerd te zijn geweest; 
in de onderstelling dat de geldigheid van 
die opzegging kan afhangen, quod non, 
van de mogelijkheid om op de dag van 
de opzegging de goederen te bepalen 
waarvoor ze was gedaan, aan die voor-

waarde is voldaan door het gevolg van 
de verdeling; daaruit volgt dat het be
streden vonnis, door de op 29 oktober 
1975 betekende opzegging niet geldig te 
verklaren op grond dat ze het niet moge
lijk maakte de goederen te bepalen 
waarop ze betrekking had, de aanwijzen
de werking miskent van de verdeling die 
tussen eiseres en verweerder in de akten 
van 26 maart 1980 en 6 maart 1981 heeft 
plaatsgehad (schending van artikel 883 
van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, ... 

Wat het eerste en het tweede 
onderdeel samen betreft : 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat: 1o eiseres, ten 
gevolge van het overlijden van haar 
vader op 27 juni 1975, met verweer
der medeeigenares is geworden van 
eenenveertig percelen grond die 
laatstgenoemde exploiteerde krach
tens een pachtovereenkomst welke 
hem in de jaren 1953-1955 was toe
gestaan; 2° de eisers op 15 september 
1975 verweerder hebben gedagvaard 
om uit onverdeeldheid te treden; 
3° ze hem op 29 oktober 1975 opzeg
ging hebben gedaan tegen 1 novem
ber 1978 en hem op 11 februari 1976 
hebben gedagvaard tot geldigverkla
ring van die opzegging; 4° de recht
bank op 13 september 1979 de rechts
vordering tot verdeling heeft inge
willigd, welke verdeling op 26 maart 
1980 bij onderhandse akte en op 6 
maart 1981 bij authentieke akte is 
vastgesteld; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 7, 1°, van de wet van 4 november 
1969 de verpachter bij het verstrij
ken van elke pachtperiode een einde 
kan maken aan de pacht indien hij 
van een ernstige reden doet blijken; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 883 van het Burgerlijk Wetboek, 
ieder medeerfgenaam in wiens ka
vel een v66r het ontstaan van de on
verdeeldheid in huur gegeven goed 
is begrepen, geacht wordt daarvan 
uitsluitend de eigendom te hebben 
gehad sedert het begin van de on
verdeeldheid en bijgevolg alle rech
ten van een enkele verpachter bezit; 

Overwegende dat, met toepassing 
van die wetsbepalingen, eiseres als 
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medeeigenares op 29 oktober 1975 
aan verweerder opzegging kon doen, 
maar dat die opzegging tijdens de 
onverdeeldheid voorwaardelijk was; 

Dat vanaf het ogenblik dat de ver
deling aan die medeeigenares de 
goederen toewees waarop de opzeg
ging betrekking had gehad, deze op
zegging gevolg moest hebben; 

Dat daaruit volgt dat het bestre
den vonnis, door de opzegging niet 
geldig te verklaren, de artikelen 7 
van de wet van 4 november 1969 en 
883 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat de eerste twee onderdelen in 
zoverre 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 Rechtbank van Eerste Aan
leg te Namen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

22 mei 1986 - 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Bruyn en 
Kirkpatrick. 

Nr. 585 

1' KAMER - 22 mei 1986 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP WETI'ELIJKE 
BEPALINGEN OF EEN RECHTSBEGINSEL DIE 
NOCH DE OPENBARE ORDE RAKEN, NOCH 
VAN DWINGENDE AARD ZIJN- MIDDEL NIET 
VOORGELEGD AAN DE APPELRECHTER EN 
WAAROVER DEZE EVENMIN OP EIGEN INITIA
TIEF HEEFT BESLIST - NIEUW MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het tot staving van een cassatieberoep 
in burgerlijke zaken aangevoerd mid
del, dat gegrond is op wettelijke bepa
lingen of een rechtsbeginsel die noch 
de openbare orde raken, noch van 
dwingende aard zijn, dat niet aan de 
appelrechter is voorgelegd en waar
over deze evenmin op eigen initiatief 
heeft beslist (1). 

(« CHARBONNAGES DU BOIS D'AVROY , N.V. 
T. STAD LUIK) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 714 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, nr. 6381 van de rol, op 27 
maart 1985 door het Hof van Beroep 
te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek en, voor zoveel nodig, van arti
kel 2 van de wet van 5 mei 1865 betref
fende de lening tegen interest, als ach
teree~volgens gewijzigd bij koninklijk 
beslmt nr. 147 van 18 maart 1935, bij wet 
van 30 juni 1970 en bij koninklijke be
sluiten van 14 oktober 1974 en 28 juli 
1981, 

doordat het arrest vaststelt : dat de ge
meente Angleur bij besluit van haar ge
meenteraad van 6 november 1958 en 4 
december 1959, voor het aanslagjaar 
1959, een belasting heeft geheven ten 
laste van de steenkoolmijnen die de 
ondergrond van de gemeente exploiteer
den, welke belasting moest worden om
geslagen over de belastingplichtigen val
gens de hoeveelheid steenkool die elk 
van hen gedurende het jaar 1958 onder 
het grondgebied van de gemeente had 
opgedolven; dat dit besluit werd goedge
keurd bij koninklijk besluit van 29 fe
bruari 1960; dat eiseres op 20 juni 1959 
haar exploitatie heeft stopgezet; dat de 
belasting te haren laste voor het aan
slagjaar 1959 ten kohiere is gebracht 
zonder rekening te houden met die om
standigheid; dat eiseres tegen die aan
sl~g een bezwaarschrift heeft ingediend 

(1) Cass., 17 nov. 1983, A.R. nr. 6856 
(A.C., 1983-84, nr. 148) met de verwijzingen in 
voetnoot 1; 4 mei 1984, A.R. nr. 4179 
(ibid., 1983-84, nr. 509). 
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bij de bestendige deputatie van de Pro
vincieraad te Luik; dat deze bij beslis
sing van 9 januari 1961 dat bezwaar
schrift heeft afgewezen; dat eiseres te
gen die beslissing een beroep heeft 
ingesteld dat op 3 februari 1961 aan de· 
gemeente Angleur is betekend; dat de · 
stad Luik het aldus tegen de gemeente 
Angleur ingeleid geding voor het hof van 
beroep heeft hervat; dat het arrest, na 
<< voor recht te hebben verklaard dat de 
betwiste aanslag rekening moet houden 
met een belastbare periode die beperkt 
is tot de door (eiseres) van 1 januari tot 
19 juni 1959 uitgeoefende activiteit », 
<< de overeenstemmende ontlasting » te 
hebben bevolen en verweerster te heb
ben veroordeeld << om (eiseres) elk. daar
omtrent ten onrechte gei:nd bedrag terug 
te geven », verweerster niet veroordeelt 
tot interest, tegen de wettelijke rente
voet, op het bedrag van de uitgesproken 
veroordelingen, op grond << dat geen en
kele wettelijke bepaling de vordering 
(van eiseres) betreffende de interest op 
de aan haar terug te geven bedragen 
rechtvaardigt >>, 

terwijl artikel 138 van de Gemeente
wet het weliswaar niet mogelijk maakt 
artikel 308 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen toe te passen op de 
teruggave door een gemeente van directe 
gemeentebelastingen, maar daaruit niet 
volgt dat de gemeente, die is veroordeeld 
tot teruggave van ten onrechte gei:nde di
recte gemeentebelastingen, vrijgesteld is 
van de verplichting om, overeenkomstig 
artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, 
tegen de wettelijke rentevoet interest te 
betalen vanaf de aanmaning; dit artikel 
immers algemeen van toepassing is in 
geval van vertraging in de betaling van 
elke verschuldigde geldsom, behoudens 
in de gevallen waarin de wet iets anders 
bepaalt; dit artikel onder meer, bij ont
stentenis van een wettelijke afwijking, 
toepasselijk is verklaard als de Staat de 
v66r 1920 bestaande belasting op het pa
tent met vertraging heeft teruggegeven; 
er geen enkele reden bestaat om daar
over anders te beslissen inzake gemeen
tebelastingen analoog met het patent; 
daaruit volgt dat het arrest, door aan ei
seres niet de door haar gevorderde ver
wijlinterest tegen de wettelijke rentevoet 
toe te kennen, zonder na te gaan of eise
res aan de gemeente Angleur of aan ver
weerster een aanmaning in de zin van 
artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek 
had gedaan, inzonder heid door haar op 3 
februari 1961 het beroep voor het hof 

van beroep te doen betekenen, de in het 
middel aangewezen bepalingen schendt : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de schending aanvoert 
van het gewijzigde artikel 2 van de 
wet van 5 mei 1865 dat geen betrek
king heeft op de erin voorkomende 
grief, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, eiseres in haar eerste conclusie 
voor het hof van beroep de terugga
ve vorderde » van het te veel ge1nde 
bedrag verhoogd met de wettelijke 
en gerechtelijke interest vanaf de 
stortingen, die overeenkomstig arti
kel 136 van de Gemeentewet waren 
verricht, zonder enige nadelige er
kentenis », en in haar aanvullende 
conclusie vroeg verweerster te ver
oordelen om haar 625.850 frank plus 
de interest en de kosten sedert de 
stortingen terug te betalen; 

Overwegende dat het arrest inza
ke die vordering tot toekenning van 
interest vanaf de stortingen oordeelt 
dat geen enkele wettelijke bepaling 
een dergelijke vordering rechtvaar
digt; 

Overwegende dat uit die conclu
sies blijkt dat eiseres voor het hof 
van beroep niet heeft aangevoerd 
dat verweerster, met toepassing van 
artikel 1153 van het Burgerlijk Wet
boek, de interest, tegen de wette
lijke rentevoet, vanaf de aanmaning 
moest betalen en aan het hof van 
beroep niet heeft gevraagd na te 
gaan of en op welke datum een aan
maning tot teruggave van de ten on
rechte door de gemeente Angleur 
ge1nde bedragen aan deze gemeente 
of aan verweerster was gericht; 

Dat de partijen de rechters in ha
ger beroep niet hebben verzocht om 
uitspraak te doen over de in het 
middel opgeworpen vraag; dat het 
hof van beroep daarover geen uit
spraak heeft gedaan en zulks niet 
moest doen; 

Dat het middel, dat gegrond is op 
een wettelijke bepaling die niet de 
openbare orde raakt en niet dwin
gend is, dat niet aan de feitenrech
ter is voorgelegd en waarover hij 
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niet op eigen initiatief heeft beslist, 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat uit de regel
matig aan het Hof voorgelegde stuk
ken niet blijkt dat een middel van 
openbare orde ambtshalve moet 
worden opgeworpen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord 
van verweerster die buiten de bij 
artikel 9 van de wet van 22 juni 
1877 voorgeschreven termijn ter 
griffie van het Hof is ingediend, ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

22 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont. 

Nr. 586 

1" KAMER - 23 mei 1986 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE MET VERWIJZING NAAR EEN CON
CLUSIE IN EEN ANDER GESCHIL - BEANT
WOORDING. 

Wanneer een partij in haar conclusie 
naar een in een ander geschil gena
men conclusie verwijst zonder de be
doelde middelen opnieuw te vermel
den, behoeft de rechter daarop niet te 
antwoorden (1). (Art. 97 Gw.) 

(DUMON AGRO N.V. T. CLOVIS MATTON N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4866) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 november 1984 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 23 tot en met 27, 793 en 
794 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de vorde
ring tot uitlegging van het arrest van 4 
januari 1983 ongegrond verklaart om re
den onder meer dat uitlegging van een 
beslissing eerst noodzakelijk is wanneer 
de beschikkingen ervan duister of dub
belzinnig zijn; interpretatie geen aanlei
ding mag zijn de beslissing te wijzigen 
of aan te vullen; de termen van de beslis
sing ondubbelzinnig en duidelijk zijn en 
er evenmin tegenstrijdigheid (is) tussen 
de motivering en het beschikkend ge
deelte van het arrest; het opgelegd ver
bod betrekking (heeft) op welomschreven 
varieteiten zaaigranen; het verbod voor-
lopig (is), dat wil zeggen zolang het bo
demgeschil niet definitief beslecht is ge
worden; het verbod betrekking heeft op 
het te koop aanbieden of het verkopen 
voor handelsdoeleinden; zulks geen uit-
legging vergt; (eiseres) dus ook ingevoer
de varieteiten zaaigranen, met name 
aangeduid in het beschikkend gedeelte 
van het arrest, niet mag te koop aanbie
den of verkopen voor handelsdoeleinden, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest noch door deze overwegingen, 
noch door enige andere redengeving, 
antwoordt op de middelen die door eise
res in haar dagvaarding van 10 februari 
1984 tot uitlegging van een arrest, waar
naar werd verwezen in haar conclusie, 
alsook in de dagvaarding van 13 decem
ber 1983 voor de beslagrechter bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge 
en in de conclusie, neergelegd op 5 
maart f984 voor dezelfde beslagrechter 
- beide hernomen in de conclusie voor 
het hof van beroep in het kader van de 
vordering tot uitlegging -, werden inge
roepen tot staving van deze vordering tot ------------------1 uitlegging, meer bepaald de middelen 

(1) Zie Cass., 26 jan. 1984, A.R. nr 6916 
(A. C., 1983-84, nr 281 ); Cass., 4 okt. 1985, A.R. 
nr 4710 (ibid., 1985-86, nr 67). 

waarbij eiseres liet gelden dat de uitleg
ging van het arrest van 4 januari 1983 in 
de door eiseres gewenste zin nodig was 
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omdat rekening moest gehouden worden 
enerzijds met de herleiding en beperking 
door tegenpartij (thans verweerster) van 
haar eis, herleiding die bleek uit haar 
houding in de procedure ten grande 
waarnaar eiseres op omstandige wijze 
verwees, anderzijds met de uitdrukke
lijke overweging in het arrest van 4 ja
nuari 1983 dat « het ( ... ) ten slotte niet 
een verzet (betreft) tegen de invoer van 
teeltmateriaal uit een ander E.E.G.
land », alsook met de houding van tegen
partij die in haar conclusie ten grande 
van 8 maart 1983 uitdrukkelijk verklaart 
dat er geen verzet tegen in- en uitvoer 
door verweerster (eiseres) bestaat », zo
dat het bestreden arrest, door de vorde
ring tot uitlegging af te wijzen op de ho
ven vermelde gronden zonder te ant
woorden op de precieze redenen waarop 
deze vordering was gesteund, niet regel
matig gemotiveerd is, derhalve schen
ding inhoudt van artikel 97 van de 
Grondwet; 

tweede onderdeel, het arrest van 4 ja
nuari 1983 waarvan de uitlegging was ge
vraagd, weliswaar in het beschikkend ge
deelte op het einde van het arrest het 
aan eiseres opgelegde verbod tot aan
koop of verkoop voor handelsdoeleinden 
van de opgesomde zaaigranen op alge
mene wijze formuleert, doch in een -
ander - beschikkend gedeelte dat zich 
bevindt in de motivering van het arrest 
(voorlaatste bladzijde), beslist dat het ten 
slotte geen verzet betreft tegen de invoer 
van teeltmateriaal uit een ander E.E.G.
land, hetgeen erop duidt dat het disposi
tief van het arrest van 4 januari 1983, zo
als het voorkomt op het einde van het 
arrest, moet uitgelegd worden in het 
licht van dit andere dispositief dat voor
komt in de motivering, bijgevolg het 
door bedoeld arrest opgelegde verbod 
niet slaat op teeltmateriaal of zaaigranen 
die ingevoerd worden uit andere E.E.G.
landen met het oog op het telen van het 
eindprodukt of het onmiddellijke verhan
delen ervan als zaad bestemd voor het 
telen van het eindprodukt, zodat het be
streden arrest, dat uitlegging overbodig 
acht op grand dat « ook ingevoerde va
rieteiten zaaigranen met name aange
duid in het beschikkend gedeelte van het 
arrest » niet mogen te koop worden aan
geboden of verkocht voor handelsdoel
einden, bij de interpretatie van het ar
rest van 4 januari 1983 ten onrechte 
geen rekening houdt met, doch ingaat te
gen de daarin voorkomende uitdrukke
lijke beslissing dat het verbod (verzet) 
niet de invoer betreft van teeltmateriaal 

uit een ander E.E.G.-land, derhalve ener
zijds het gezag miskent van het rechter
lijk gewijsde dat toekomt aan het arrest 
van 4 januari 1983, aldus schending in
houdt van de artikelen 23 tot en met 27 
van het Gerechtelijk Wetboek waarop 
het gezag van het rechterlijk gewijsde 
steunt, anderzijds, in zoverre dat het 
door het in bedoeld arrest van 4 j anuari 
1983 neergelegde verbod ook toepasselijk 
te achten op uit andere E.E.G-lidstaten 
ingevoerde zaaigranen, bedoeld arrest 
dat dergelijke invoer uitdrukkelijk van 
het verbod uitsluit, interpreteert op een 
wijze die er onverenigbaar mee is, de 
aan het arrest van 4 januari 1983 toeko
mende bewijskracht miskent, derhalve 
schending inhoudt van de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

derde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 793 en 794 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de uitlegging of verbetering 
van een gerechtelijke beslissing geen uit
breiding, beperking of wijziging van de 
in deze beslissing bevestigde rechten 
mag inhouden, zodat de bestreden beslis
sing door de vordering tot uitlegging van 
het arrest van 4 januari 1983 ongegrond 
te verklaren op grand van een << uitleg
ging » van dit arrest die - zoals hierbo
ven in het tweede onderdeel aangetoond 
- op onwettige wijze het in laatst be
doeld arrest bevat, verbod uitbreidt tot 
zaaigranen, ingevoerd uit E.E.G.-lidsta
ten, de in deze beslissing bevestigde 
rechten met miskenning van de arti
kelen 793 en 794 van het Gerechtelijk 
Wetboek uitbreidt, beperkt of - min
stens - wijzigt (schending van beide 
laatstgenoemde wetsbepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

erop neerkomt de appelrechters te 
verwijten niet te hebben geant
woord op middelen die aangevoerd 
waren in de dagvaarding van 13 de
cember 1983 voor de beslagrechter 
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brugge en in de voor hem geno
men conclusies op 5 maart 1984, 
waarnaar eiseres in haar conclusie 
in hoger beroep louter verwees, zon
der de bedoelde middelen erin op te 
nemen; 

Overwegende dat het hof van Oe
roep niet diende te antwoorden op 
een conclusie die in een ander ge
schil was genomen; 



1286 HOF VAN CASSATIE Nr. 587 

Dat het onderdeel niet kan wor- Nr. 587 
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

1• KAMER - 23 mei 1986 

Overwegende dat het bestreden ERFDIENSTBAARHEID OPENBARE 

arrest, door erop te wijzen dat het ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG 

aan eiseres opgelegde verbod - de RECHTHEBBENDE. 

met naam in het beschikkend ge
deelte van het arrest van 4 januari 
1983 aangeduide zaaigranen te koop 
aan te bieden of te verkopen voor 
handelsdoeleinden - ook geldt, zon
der dat zulks uitlegging vergt, wan
neer die bedoelde varii:~teiten zaai
granen worden ingevoerd, aan dat 
arrest niet toevoegt en evenmin af
breuk doet aan de vaststelling van 
dat arrest dat het verbod niet een 
verzet tegen de invoer van teeltma
teriaal uit een ander E.E.G.-land be
treft; 

Dat het bestreden arrest aldus de 
bewijskracht van het arrest van 4 
januari 1983 niet miskent en even
min het eraan verbonden gezag van 
het gewijsde schendt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het tweede onderdeel blijkt dat 
het arrest geenszins de reeds beves
tigde rechten uitbreidt, beperkt of 
wijzigt en derhalve de artikelen 793 
en 794 van het Gerechtelijk Wet
hoek niet schendt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 

Alle belanghebbenden en met name de 
aangelanden kunnen op de inachtne
ming van het bestaan en het genot 
van een openbare erfdienstbaarheid 
van overgang gerechtelijk aanspraak 
maken (1). 

(HERREMANS, VAN TONGERLO A., VAN TONGER
LO J. T. STRIJBOS, VAN DEN BROEK) 

ARREST 

(A.R. nr. 4923) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 november 1984 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 17, 18 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, van het beginsel dat de 
rechter verbiedt uitspraak te doen op 
grand van feiten geput uit eigen kennis, 
van het wettelijk begrip « openbare 
weg », zoals onder meer bevestigd in 
ar1;ikel 551, enig lid, 4°, van het Strafwet
boek en artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 houdende al
gemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, en van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het aangevochten vonnis het 
-vonnis van de eerste rechter, dat de vor
dering van de eisers gegrond verklaarde 
en dienvolgens stelde dat er ten behoeve 
van het ganse erf van de eisers een con
tractueel recht van wegenis over het erf 
van de verweerders bestond en dit ten 

de kosten. 1----------------
23 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter : 

de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten mrs. De Gryse en Biitzler 

(1) Cass., 19 dec. 1895 (Pas., 1896, I, 48), 8 
feb. 1904 (ibid., 1904, I, 126), 18 juni 1906 
(ibid., 1906, I, 311). 

Zie GENOT V., De Ja voirie publique par ter
re, uitg. 1966, biz. 203, CLAEYS BonDAERT I., 
« Openbare wegen op private grand », 

Tijdschr voor Notanssen, 1966, biz. 241 
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eeuwigen dage en over een breedte van 
zes meter, de verweerders veroordeelt 
om de door hen geplaatste afsluiting en 
al hetgeen een hinder kon betekenen 
voor het uitoefenen van betrokken recht 
van overgang, weg te nemen binnen acht 
dagen vanaf de betekening van het von
nis en de eisers machtigde om, indien de 
verweerders hieraan niet vrijwillig zou
den voldoen, deze werken zelf te laten 
uitvoeren op kosten van de verweerders, 
kosten invorderbaar op eenvoudig ver
toon van de factuur vernietigt, de vorde
ring van de eisers ongegrond verklaart 
en de eisers veroordeelt in de gerechts
kosten van beide aanleggen, op grond : 
" dat (de verweerders) verkeerdelijk stel
len dat de kwestieuze passage met be
trekking tot " eenen goeden, gemakkelijk 
bereikbaren weg te maken ... door ieder
een te laten gebruiken " in de ruilingsak
te van 1937 geen zakelijk recht creeert, 
wat door de eerste rechter wel als dusda
nig werd aanvaard; dat de termen van 
gezegde akte vrij duidelijk de ratio der 
ruiloperatie van toenmalige contractan
ten weergeven : enerzijds verkreeg wij
len J. Voortman aansluiting van zijn ei
gendommen op de steenweg Breda-Lier 
(thans genaamd « Voort ») door het ver
werven van de 6-meter brede strook, -
mits afstand van een gelijkwaardige spie 
-, doch diende anderzijds te gedogen 
dat de aldus verkregen strook voor ieder
een toegangsweg zou vormen naar de 
wegenis op zijn aldus zuidelijk ontsloten 
eigendommen, namelijk het aangehaalde 
" Kerkepad " richting centrum van het 
dorp; dat het in casu geen recht van uit
weg betreft (artikel 682 van het Burger
lijk Wetboek), daar de eigendom van (de 
eisers) onmiskenbaar paalt aan de open
bare weg; dat het verwerven door (de ei
sers) van het zogenaamde lot 4 op plan, 
bij akte van 30 november 1962, van dit 
perceel achtergrond, aansluitend op hun 
eigendom (met hierop de woningen 
Voort nrs. 19 en 21), hieraan ieder karak
ter van ingeslotenheid ontneemt; dat (de 
eisers) slechts - niet "ut singuli" bij ge
breke van een overgang tussen twee 
openbare wegen (cfr. infra) - recht kun
nen putten uit het bedongen overgangs
recht in de akte van 1937 en de daarop 
volgende akten; dat in de verkoopsakte 
(verkoop Voortman aan rechtsvoorgan
ger van [de verweerders De Laet] van 24 
februari 1964 ter zake wordt voorzien 
sub 6) : " Koper, de heer De Laet, zal ten 
eeuwigen dage wegenis moeten verlenen, 
ter breedte van drie meter, over het door 
hem bij deze aangekochte in voordeel 
van de resterende eigendom van me-

vrouw verkoopster en dit zoals op het 
hiervoren aangeduide plan is aange
duid "; dat hierdoor de in 1937 gevestigde 
erfdienstbaarheid rechtsgeldig werd be
perkt tot een recht van overgang van 
drie meter breedte voor de op dat mo
ment nog overblijvende eigendommen 
der verkopers (mevr. Denise Voortman, 
echtgenote Albert Neef de Sainval); dat 
voor deze nieuwe wegenis noch het voor
ste (eerstverworven) noch het achterste 
(nadien verworven) gedeelte van het per
ceel van (de eisers) in aanmerking komt, 
zoals onmiskenbaar wordt aangetoond 
door het bij de akte van 1964 gevoegde 
en onbetwiste plan van landmeter V. 
Raes, te Hoogstraten, van 1 februari 1964; 
dat (de verweerders) er niet ten onrechte 
op wijzen dat de situatie der hoger be
sproken achterliggende gronden diep
gaand werd gewijzigd; dat door onteige
ning en verkaveling de zogenaamde 
"Dalwijk" ontstond en van het voorheen 
aanzienlijke, in een hand verenigde, ei
gendom Voortman, uiteindelijk nog een 
perceel van 94 are resteerde, thans voor 
het geheel eigendom van (de verweer
ders) (die dit stuk deels van de familie 
Voortman, deels van hun vroegere ko
pers verwierven); dat het laatste door (de 
verweerders) verworven perceel - sek
tie E, nr. 306 I, 308 C2 deel, 772 m' -, 
waarover voornoemde wegenis van drie 

. meter diende verleend, in hun bezit 
kwam door aankoop van de heer De 

. Laet, hoger vermeld, ingevolge de voorge
brachte koopakte, verleden door het 
ambt van notaris Rommens, te Meer, op 
19 januari 1983; dat deze akte sub 3 der 
voorwaarden expressis verbis refereert 
naar de reeds aangehaalde wegenis, zo
als bedongen in de akte van 1964; dat de 
akte verder gewag maakt van het stede
bouwkundig attest nr. 1, afgeleverd door 
de gemeente Hoogstraten desbetreffend 
d.d. 27 augustus 1982, na advies der ge
machtigde ambtenaar van stedebouw, 
uitdrukkelijk vermeldend wat volgt : " De 
voorgestelde kavel komt niet in aanmer
king voor een kopwoning op de linker 
noch op de rechter perceelsgrens, gelet 
op de afgewerkte zijgevels van de aanpa
lende huizen. Perceel 306 I is bestemd 
om gevoegd te worden bij de links- of 
rechtsaanpalende woonhuizen "; dat ver
der het hoger aangehaald " Kerkepad " 
onbetwist niet voorkomt op de atlas der 
buurtwegen en evenmin door de gemeen
te werd onderhouden; dat het voor de in 
casu besproken wegenis, welke oorspron
kelijk onder meer bedoeld was om op de 
eigendommen Voortman (cfr akte 1937) 
ook deze wegenis te kunnen bereiken, 
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zonder verder belang is, het lot van dit 
"Kerkepad" als dusdanig te onderzoe
ken, in het kader van onderhavige proce
dure (cfr. supra: geen recht "ut singu
li "); dat de in casu besproken wegenis 
onmiskenbaar een niet voortdurende erf
dienstbaarheid betreft, welke volgens 
artikel 691 van het Burgerlijk Wetboek 
slechts door een titel kan worden geves
tigd of gewijzigd, wat bij de akte van 
1964 gebeurde; dat bij de laatst aange
stipte akte van 1983 het heersende en 
het dienstbare erf in dezelfde hand wer
den verenigd, namelijk in deze van hui
dige (verweerders), zodat de bedongen 
erfdienstbaarheid van overgang overeen
komstig artikel 705 van het Burgerlijk 
Wetboek hierdoor teniet is gegaan; dat 
(de verweerders) overeenkomstig artikel 
544 van het Burgerlijk Wetboek sedert 
laatstgenoemde eigendomsovergang vol
komen gerechtigd waren hun eigen
dom(men) af te sluiten "• 

terwijl de rechtbank onomstotelijk 
vaststelt dat, door de ruilingsakte van 
1937, J. Voortman op de zes meter brede 
landstrook die hij verwierf, een toe
gangsweg diende te gedogen, toeganke
lijk voor iedereen, aanvattend op de 
openbare weg, met name de steenweg 
Breda-Lier, thans « Voort "• en leidend 
naar de verder gelegen wegenis op eigen 
grond, namelijk het « Kerkepad », rich
ting centrum van het dorp; aldus volgens 
de vaststellingen van het vonnis, ten 
voordele van het publiek of de gemeen
schap, een recht van overgang werd ge
creeerd om zich van de ene openbare 
weg naar een andere openbare weg te 
begeven, over privaat eigendom; een 
openbare weg, in de juridische zin, elke 
weg is die tot het openbaar verkeer te 
land voor een ieder openstaat, en het ka
rakter van openbare weg niet verloren 
gaat wanneer de baan of bedding ervan 
privaat eigendom is, dat wil zeggen aan 
een privaat persoon toebehoort; noch de 
omstandigheid dat een bepaalde weg 
niet voorkomt op de atlas der buurtwe
gen, noch het feit dat een bepaalde weg 
niet door de gemeente wordt onderhou
den, relevant zijn om tot de ontstentenis 
van een openbare weg te besluiten; de 
rechters slechts tot het ontbreken van 
een openbare weg konden besluiten in
dien werd vastgesteld dat deze weg, met 
name het << Kerkepad "• niet langer voor 
een ieder met het oog op het verkeer te 
land openstond; en terwijl aile belang
hebbenden ut singuli voor de rechtbank 
een vordering kunnen inleiden om de ei
genaar van een perceel grond waarop 
ten voordele van een ieder een recht van 

overgang rust, te horen veroordelen 
enerzijds het recht van overgang te eer
biedigen en anderzijds de hindernissen 
weg te ruimen die hij gebeurlijk erop 
aangebracht heeft en waardoor de uitoe
fening van het recht wordt belemmerd, 

zodat, eerste onderdeel, de rechtbank 
niet wettig tot het besluit kan komen dat 
bedoeld << Kerkepad » niet langer als 
openbare weg kon worden beschouwd, 
op de enkele grond dat deze weg niet 
meer voorkomt op de atlas van buurtwe
gen en niet onderhouden werd door de 
gemeente (schending van het wettelijk 
begrip << openbare weg >>, zoals onder 
meer bevestigd in artikel 551, enig lid, 4", 
van het Strafwetboek en artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer), ten min
ste, in zoverre de rechtbank zou uitge
gaan zijn van eigen wetenschap of ken
nis inzake de (bij . conclusie niet aange
voerde) ontoegankelijkheid voor het pu
bliek van de betrokken weg, om te 
besluiten tot de ontstentenis van een 
openbare weg, de beginselen inzake het 
accusatoir karakter van het burgerlijk 
proces miskent en de gemeenrechtelijke 
bewijsregels schendt (schending van arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
van het beginsel dat de rechter verbiedt 
uitspraak te doen op grond van feiten, 
uit eigen kennis geput), en dus niet wet
tig tot het besluit kan komen dat de ei
sers de erkenning van het algemeen 

· recht van overgang niet konden nastre
ven omdat de betrokken wegenis niet 
langer de verbinding vormde tussen 
twee openbare wegen, zoals dit het geval 
was bij de vestiging van het recht van 
overgang; 

tweede onderdeel, in zoverre de recht
bank (mede) zou beslist hebben dat de 
eisers (alleszins) niet << ut singuli >> de er
kenning van een recht van overgang, 
voor het publiek, over privaat terrein, 
konden nastreven of de wegneming van 
gebeurlijke hindernissen door de eige
naar aangebracht, de rechtbank het ge
meenrechtelijk vorderingsrecht van de 
eisers miskent, en dus de toelaatbaar
heidsvereisten voor het inleiden van een 
vordering, zoals bepaald in het Gerechte
lijk Wetboek, miskent (schending van de 
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de vrederechter 
oordeelde dat << een zakelijk recht 
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van wegenis voor een ieder ten eeu
wigen dage en ter breedte van zes 
meter » werd gevestigd door een ak
te van ruiling van 29 april 1937; 

Overwegende dat de rechtbank 
beslist dat de eisers geen eigen vor
deringsrecht kunnen putten uit een 
openbare erfdienstbaarheid van over
weg ontstaan uit de wil van de 
vroegere eigenaars van het lijdend 
erf; 

Overwegende dat aile belangheb
benden, ook de aangelanden, ge
rechtelijk aanspraak mogen maken 
op de inachtneming van zulk een 
openbare erfdienstbaarheid; dat, 
door het tegendeel te beslissen, de 
rechtbank de in het onderdeel ver
melde artikelen schendt; 

Dat het tweede onderdeel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

23 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Bu.tzler en De Gryse. 

Nr. 588 

3' KAMER - 26 mei 1986 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- VOL
STREKTE BEVOEGDHEID - SOCIALE ZAKEN 
- GESCHIL TUSSEN EEN VERZEKERINGSIN
STELLING INZAKE ZIEKTE- EN INV ALIDI
TEITSVERZEKERING EN EEN ARBEIDSONGE
VALLE!I<'VERZEKERAAR- GER.W ART 580, 4" 

BEG RIP 

2° OPENBAAR MINISTERIE BURGER-
LIJKE ZAKEN - ZAAK DIE AAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE MOET WORDEN MEEGE
DEELD - GESCHIL TUSSEN EEN VERZEKE
RINGSINSTELLING INZAKE ZIEKTE- EN INVA
LIDITEITSVERZEKERING EN EEN ARBEIDSON
GEVALLENVERZEKERAAR. 

1" en 2" Een geschil tussen een verzeke
ringsinstelling inzake ziekte- en invali
diteitsverzekering en een arbeidsonge
vallenverzekeraar is geen geschil, in 
de zin van art. 580, 4', Ger. W:, tussen 
instellingen belast met de toepassing 
van de wetten en verordeningen, be
doeld in art. 580, 1", Ger. W:, en behoeft 
derhalve niet aan het openbaar minis
terie te worden i:neegedeeld overeen
komstig art. 764, 12', van dat wetboek. 

(DUPONT, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIS
TISCHE MUTUALITEITEN T. BELGISCHE NATIO
NALE ASSURANTIEKAS TEGEN ARBEIDSONGE-

l VALLEN ASSUBEL) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7468) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 21 februari 1977, 26 
juni 1978, 20 oktober 1980, 19 janua
ri 1981 en 25 februari 1985 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 580, 1" en 4", 
764, 12", 780, 1" en 4", 1042, 1138, 5", van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden arresten, die met 
name uitspraak moesten doen over de 
rechtsvordering tot terugvordering van 
de prestaties die de tweede eiser, ziekte
en invaliditeitsverzekeraar van de eerste 
eiser, heeft ingesteld tegen verweerster, 
arbeidsongevallenverzekeraar van eisers 
werkgever, en die gegrond is op artikel 
70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 
tot instelling en organisatie van een re
geling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, zijn uitgesproken zon
der dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat de zaak 
aan het openbaar ministerie is medege
deeld en zonder dat de arresten de naam 
van de magistraat die zijn advies heeft 
gegeven noch de vermelding van dat ad
vies bevatten, 

terwijl de tweede eiser, naar luid van 
artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
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1963, verplicht was de in deze wet be
paalde prestaties aan de eerste eiser toe 
te kennen, in afwachting dat de schade 
effectief werd vergoed krachtens de 
arbeidsongevallenwetgeving; hij krach
tens dezelfde bepaling rechtens in de 
plaats trad van de rechthebbende tot be
loop van het bedrag van de verleende 
prestaties, voor het geheel van de sam
men die krachtens de arbeidsongevallen
wetgeving waren verschuldigd en die de 
schade geheel of gedeeltelijk vergoedden; 
de wet van 9 augustus 1963 in de zin van 
artikel 580, 1", van het Gerechtelijk Wet
hoek « een wetgeving is inzake ( ... ) ver-' 
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring »; de rechtsvordering van de tweede 
eiser, een verzekeringsinstelling, tegen 
verweerster, arbeidsongevallenverzeke-, 
raar, die gegrond is op artikel 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963, aldus in 
de zin van artikel 580, 4", van het Ge
rechtelijk Wetboek een « geschil is tus
sen de instellingen belast met de toepas
sing van de wetten en verordeningen 
bedoeld onder 1" (van dit artikel), betref
fende de rechten en verplichtingen die 
daaruit voor die instellingen voortvloei
en »; de vorderingen aangewezen in arti
kel 580 van het Gerechtelijk Wetboek, op 
straffe van nietigheid die luidens artikel 
1138, 5", van hetzelfde wetboek openstaat 
voor voorziening in cassatie, aan het 
openbaar ministerie moeten worden me
degedeeld, overeenkomstig artikel 764, 
12", van het Gerechtelijk Wetboek, en de 
arresten, op straffe van nietigheid de 
naam van de magistraat die zijn advies 
had gegeven en de vermelding van' dat 
advies moesten bevatten, overeenkom
stig artikel 780, 1" en 4', van hetzelfde wet
hoek; die bepalingen met toepassing van 
artikel 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek van toepassing zijn op de rechtsple
ging in hoger beroep; de bestreden arres
ten derhalve, nu uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de zaak aan het openbaar mi
nisterie is medegedeeld en de arresten 
verder evenmin de naam van de magis
traat die zijn advies heeft gegeven noch 
de vermelding van dat advies bevatten, 
nietig zijn; die nietigheid niet kan wor
den gedekt overeenkomstig artikel 864 
van het Gerechtelijk Wetboek, nu de 
artikelen 860 tot 864 van dit wetboek en
kel van toepassing zijn op de vormver
eisten en op de proceshandelingen en 
niet op de vonnissen en arresten, behal
ve de ten deze niet geldende gevallen die 
in deze bepalingen uitdrukkelijk zijn op
gesomd; de arresten, aangezien het ge
schil wegens de subrogatie bepaald bij 

artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963 onsplitsbaar is, nietig zijn in zover
re zij uitspraak doen, niet enkel over de 
rechtsvordering van de tweede eiser 
maar ook over die van de eerste eiser 
(schending van alle in het middel aange
wezen bepalingen) : 

Overwegende dat artikel 764 van 
het Gerechtelijk W etboek bepaalt 
dat « op straffe van nietigheid aan 
het openbaar ministerie worden 
meegedeeld ( ... ) 12°: de vorderingen 
voorzien door de artikelen 578, 7°, 
580, 581, 582, 1o en 2°, en 583 »; 

Overwegende dat artikel 580, 1°, 
van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat de arbeidsrechtbank ken
nis neemt van geschillen betreffen
de de verplichtingen van de werkge
vers ( ... ) opgelegd door de wetgeving 
inzake sociale zekerheid, gezinsbij
slag, werkloosheid, verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, rust- en 
overlevingspensioen, jaarlijkse va
kantie, bestaanszekerheid, sluiting 
van ondernemingen en door de ver
ordeningen waarbij sociale voorde
len aan de werknemers en leerlin
gen worden toegekend; dat artikel 
580, 4°, van hetzelfde wetboek be
paalt dat dezelfde rechtbank kennis 
neemt van geschillen tussen de in
stellingen belast met de toepassing 
van de wetten en verordeningen be
doeld onder 1 o, betreffende de rech
ten en verplichtingen die daaruit 
voor die instellingen voortvloeien; 

Overwegende dat het ten deze 
gaat om een geschil tussen, ener
zijds, de getroffene door een 
arbeidsongeval en de verzekerings
instelling inzake ziekte- en invalidi
teitsverzekering waarbij de eerste 
eiser is aangesloten en die hem uit
keringen wegens arbeidsongeschikt
heid heeft bepaald en, anderzijds, 
de arbeidsongevallenverzekeraar van 
de werkgever; 

Overwegende dat de eisers aan
voeren dat de tweede eiser, als ver
zekeringsinstelling, een instelling is 
belast met de toepassing van de 
wetgeving inzake ziekte- en invalidi
teitsverzekering, dat derhalve het 
geschil met de arbeidsongevallen-
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verzekeraar een geschil is tussen in
stellingen bedoeld in voormeld arti
kel 580, 4°, en dat de zaak derhalve 
met toepassing van artikel 764, 12°, 
van het Gerechtelijk Wetboek aan 
het openbaar ministerie moest wor
den meegedeeld; 

Overwegende evenwel dat in arti
kel 580, 1°, waarnaar artikel 580, 4°, 
van dat wetboek verwijst, geen spra
ke is van de wetgeving inzake de 
vergoeding van de schade ten gevol
ge van arbeidsongevallen; dat er 
der halve ten deze geen geschil is 
tussen twee instellingen bedoeld in 
artikel 580, 4°, van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, veroordeelt verweerster 
in de helft van de kosten; veroor
deelt de tweede eiser in de andere 
helft. 

26 mei 1986 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Draps en Van Ommeslaghe. 

Nr. 589 

2• KAMER - 27 mei 1986 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
EVOCATIE - VEREISTEN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - BESLISSING WAARBIJ DE 
STRAFVORDERING VERJAARD WORDT VER
KLAARD - VERNIETIGING VAN DE BESL!S
SING OMDAT DE EVOCATIE ONWETTIG IS -
VERNIETIGING MET VERWIJZING. 

1° Art. 215 Sv. wordt geschonden door de 
appelrechter die over de zaak zelf be
slist, hoewel hij het beroepen vonnis 
alvorens recht te doen bevestigt (1). 

2° Wanneer de beslissing waarbij de 
strafvordering verjaard wordt ver
klaard, wegens onwettigheid van de 
evocatie wordt vernietigd, geschiedt de 
vernietiging met verwijzing (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE MECHELEN 
T. JAMAR DE BOLSEE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9654) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 april 1985 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Mechelen; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, na het beroepen tussen
vonnis van de Politierechtbank te 
Mechelen van 8 januari 1985 te heb
ben bevestigd, waarbij het verzoek 
van verweerder tot verwijzing van 

· de zaak naar de dichtstbij gelegen 
politierechtbank met het Frans als 
voertaal werd afgewezen, de zaak 
aan zich trekt en de strafvordering 
vervallen verklaart door verjaring; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 215 van het Wetboek 
van Strafvordering en luidende als volgt : 
Bij vonnis van 8 januari 1985 wees d~ 

(1) Cass., 23 okt. 1984, A.R. nr. 8899 
(A.C., 1984-85, nr. 137). 

(2) Wanneer het vonnisgerecht de datum 
van de feiten heeft bepaald en het Hof a!dus 
kan beslissen dat de strafvordering verjaard 
is, geschiedt de vernietiging in de regel zonder 
verwijzing, hetzij wanneer de verjaring de re
den van de vernietiging is (Cass., 16 okt. en 19 
nov. 1985, A.R. nrs. 4472 en 9544, en 8 jan. 
1986, A.R. nr. 4502, A.C., 1985-86, nrs. 101, 186 
en 296), hetzij wanneer het Hof vaststelt dat 
de strafvordering is verjaard als het de vernie
tiging om een andere reden uitspreekt (Cass., 
16 april 1986, A.R. nr. 4987, supra, nr. 503). In 
onderhavig geval had de appelrecher beslist de 
zaak aan zich te trekken hoewel de wet hem 
dat verbood. Hij was derhalve niet bevoegd, 
met name, om de datum van het misdrijf vast 
te stellen, wat een wezenlijk bestanddeel van 
de verjaring van de strafvordering uitmaakt. 
Om die reden is de vernietiging met verwij
zing geschied. 
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politierechter, wegens omstandigheden 
eigen aan de zaak, het verzoek van de 
verdediging af om de zaak te verzenden 
naar de dichtstbij gelegen politierecht
bank van de Franse taal, en stelde de 
zaak in voortzetting op 7 februari 1985. 
Tegen dit tussenvonnis tekende de ver
dediging hoger beroep aan op 23 januari 
1985. Bij vonnis van 24 april 1985 beves
tigde de correctionele rechtbank zetelend 
in hoger beroep de zienswijze van de po
litierechter en achtte de gevraagde taal
wijziging evenzeer ongepast, doch zij 
deed tevens uitspraak over de grond van 
de zaak, stellende dat de overtreding van 
het bouwreglement een aflopend misdrijf 
is en de strafvordering verjaard is, aan
gezien er meer dan een jaar verlopen is 
tussen het aanbrengen van het reclame
bord en het vonnis. Het zich uitspreken 
over de grond van de zaak wanneer het 
tussenvonnis bevestigd wordt, is strijdig 
met artikel 215 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat, nu ten deze de 
rechters die het beroepen vonnis, 
waarbij het verzoek van verweerder 
tot verzending van de zaak naar de 
dichtstbij gelegen rechtbank met 
het Frans als voertaal wordt afgewe-. 
zen, bevestigen, doch niettemin de 
zaak aan zich trekken en over de 
grond van de telastlegging beslissen, 
artikel 215 van het Wetboek van 
Strafvordering schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Antwer
pen, zitting houdende in hoger be
roep. 

27 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens, raads
heer - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. L. Blontrock en F. Kenis, 
Brussel. 

Nr. 590 

2• KAMER - 27 mei 1986 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEG
DE WAARDE - POGING TOT INVOER 
ZONDER AANGIFTE - VERBEURDVERKLA
RING - VORDERING VAN DE ADMINISTRATIE 
DER DOUANE EN ACCIJNZEN - CORRECTIO
NELE RECHTBANK. 

Wanneer is gepoogd goederen in te voe
ren zonder aangifte, om de B. T. W. te 
ontduiken, en het openbaar ministerie 
geen strafvordering heeft ingesteld, 
kan de administratie der douane en 
accijnzen bij de correctionele recht
bank een vordering tot verbeurdver
klaring van die goederen aanhangig 
maken (1). (Art. 281, Douane en Ac
cijnzenwet; art. 51, § 2, W.B.T.W.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. 9830) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 51, § 2, van de wet 
van 3 juli 1969 en 247 van de algemene 
wet van 24 augustus 1822 en gesteld als 
volgt : Overwegende dat het hof van be
roep uitsluitend gevat was van de vorde
ring van het Beheer van Douane en Ac
cijnzen dat, op grond van artikel 51, § 2, 
van de wet van 3 juli 1969, gemachtigd 
is, bij invoer of pogin~ van invoer van 
goederen zonder aangifte, de verbeurd
verklaring te vragen van deze goederen 
en van de ervoor gebezigde vervoermid
delen, ongeacht de eigenaar ervan, in de 
gevallen en overeenkomstig de regelen 
inzake invoerrecht, ook al zijn de goede-

(1) Zie Cass., 10 nov. 1902 (Bull. en 
Pas., 1903, I, 31); 14 jan. 1907 (ibid., 1907, I, 89); 
18 nov. 1912 (ibid., 1912, I, 447); 15 juni 1920 
(ibid., 1921, I, 9); 5 en 19 maart 1951 
(ibid., 1951, I, 449 en 492); « Ove~e?!ngen om
trent de bestraffing van de slutkenJ ter zake 
van douane », rede uitgesproken door R. Jans
sens de Bisthoven, eerste adv.-gen., op de 
plechtige openingszitting van het Hof op 1 sep
tember 1959, R. W., 1959-1960, kol. 62. 
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ren niet aan invoerrecht onderworpen; 
dat onder voormelde regelen inzake in
voerrecht deze beschikkingen dienen 
verstaan te worden die voorzien zijn 
door artikel 247 van de algemene wet 
van 26 augustus 1822 (Memorie van toe
lichting Wetboek B.T.W. - Kamer van 
Volksvertegenwoordigers - 88 BZ 1968 
- nr. I, blz. 49) - (thans artikel 281 van 
het koninklijk besluit van 18 juli 1977 
houdende de coordinatie van de algeme
ne bepalingen inzake douane en accijn
zen); dat krachtens bedoeld artikel 247 
de correctionele rechtbank en het hof 
van beroep terzake bevoegd zijn om de 
verbeurdverklaring te bevelen op vorde
ring van de Administratie van Douane 
en Accijnzen : 

Overwegende dat verweerder ten 
verzoeke van eiser voor de correc
tionele rechtank werd gedagvaard 
ten einde de verbeurdverklaring van 
de werkelijk aangehaalde koopwa
ren te horen uitspreken en in de 
kosten te worden veroordeeld, ter
wijl in de dagvaarding was vermeld 
dat verweerder gepoogd had aan de 
eerste wacht of aan elk ander kant
oar alwaar zulks behoren zou, de 
vereiste aangifte te ontgaan betref
fende de invoer in Belgie van koop
waren onderworpen aan de belas
ting op de toegevoegde waarde en 
dat dit feit een wanbedrijf is, be
paald in en gestraft krachtens de 
artikelen 3 en 51, § 2, van het Wet
hoek van de Belasting over de Toe
gevoegde Waarde; 

Overwegende dat luidens artikel 
74 van dat wetboek de strafvorde
ring wordt uitgeoefend door het 
openbaar ministerie; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 51, § 2, van dat wetboek er 
onder meer overtreding is van de 
verplichting de belasting te voldoen 
wanneer goederen op het grondge
bied van het Rijk worden gebracht 
zonder dat ze zijn aangegeven; dat 
bij invoer of poging tot invoer zon
der aangifte de goederen en de er
voor gebezigde vervoermiddelen in 
de gevallen en overeenkomstig de 
regelen inzake invoerrechten kun
nen in beslag genomen, verbeurd
verklaard en vervolgens verkocht of 
teruggegeven worden, ook al zijn 

die goederen wegens hun aard of 
hun herkomst of om enige andere 
reden niet aan invoerrechten onder
worpen; dat de inbeslagneming, de 
verbeurdverklaring, de verkoop of 
de teruggaaf worden verricht door 
of op verzoek van de Administratie 
der Douane en Accijnzen of de ad
ministratie die bevoegd is voor de 
belasting over de toegevoegde waar
de; 

Overwegende dat het oogmerk 
van voornoemd artikel 51, § 2, is te 
laten blijken dat de zonder aangifte 
ingevoerde goederen en de ervoor 
gebezigde vervoermiddelen, zoals in
zake douane in beslag genomen, 
verbeurdverklaard en verkocht kun
nen worden; 

Overwegende dat krachtens voor
noemd artikel 24 7 van de wet van 26 
augustus 1822, thans artikel 281, § 2, 
van het koninklijk besluit van 18 ju
li 1977' houdende coordinatie van de 
algemene bepalingen inzake douane 
en accijnzen, bekrachtigd bij de wet 
van 6 juli 1978, de vorderingen wel
ke strekken, onder meer, tot ver
beurdverklaringen voor « dezelfde 
rechtbanken » - namelijk de in het 
§ 1 van zelfde artikel 281 vermelde 
correctionele rechtbanken - wor
den aangelegd of vervolgd door of in 
naam van de administratie; dat die 
rechtbanken echter daarin geen 
recht zullen spreken dan na de con
clusie van het openbaar ministerie 
te hebben gehoord; 

Overwegende dat het hof van be
roep, door zich onbevoegd te ver
klaren, de voornoemde artikelen 
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; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwij st de zaak naar het 
Hof van Beroep te Antwerpen. 
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Nr. 591 

2' KAMER - 27 mei 1986 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - STRAFGERECRT DAT UIT
SPRAAK DOET OVER EEN ZAAK WAARIN EEN 
LID VAN RET COLLEGE IN RET ONDERZOEKS
GERECRT ZITTING REEFT GEHAD - GEVOLG. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1 
EUROPEES VERDRAG RECRTEN VAN DE MENS 
- STRAFGERECRT DAT UITSPRAAK DOET 
OVER EEN ZAAK WAARIN EEN LID VAN HET 
COLLEGE IN RET ONDERZOEKSGERECHT ZIT
TING REEFT GERAD - GEVOLG. 

1 o en 2o Art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens wordt geschonden 
door de veroordeling uitgesproken, 
door een strafrechtelijk college dat 
onder meer bestond uit een magistraat 
die in de zaak oak zitting heeft gehad 
in het onderzoeksgerecht (1). 

(VAN DEN BOER T. WECKX E.A.} 

ARREST 

(A.R. nr. 9836) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1985 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 6.1 van de Europese 
Conventie ter Bescherming van de Rech
ten van de Mens, goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955, en luidende als volgt : 
« Inderdaad werd de Correctionele 

(1) Cass., 25 sept. en 2 okt. 1985, A.R. nrs. 
4522 en 4426 (A.C., 1985-86, nrs. 47 en 58); 
zie Cass., 5 maart 1986, A.R. nr. 4761 
(ibid., 1985-86, nr. 430). 

Rechtbank te Hasselt voorgezeten door 
de heer Clercx. Deze magistraat heeft 
evenwel ook de raadkamer voorgezeten 
die de aanhouding van (eiser) bevestig
de, en nadien hem bovendien verzond 
wegens voldoende bezwaren naar de 
Correctionele Rechtbank te Hasselt. De 
correctionele rechtbank kan derhalve 
niet aangezien worden als een onafhan
kelijke en onpartijdige rechtbank door 
het feit dat de voorzitter van de raadka
mer ook haar voorzitter was. Hiervoor 
wordt verwezen naar het arrest De Cub
ber van 26 oktober 1984 van het Euro
pees Hof voor de Rechten van de Mens 
(Publ. Cour, reeks A, volume 86) alsmede 
naar het arrest van 23 januari 1985 van 
de tweede kamer van het Hof van Cassa
tie (Rechtskundig Weekblad, 1984-1985, 
kol. 2.943, met voetnoot van B. Maes). 
Het vonnis van 19 december 1984 van de 
Correctionele Rechtbank te Hasselt was 
derhalve nietig en het arrest van 20 juni 
1985 van de Eerste Kamer bis bij het 
Hof van Beroep te Antwerpen heft deze 
nietigheid niet op, noch vernietigt het 
vonnis om die reden. Dit middel mag 
voor het eerst in cassatie worden opge
worpen omdat het de openbare orde aan
belangt: 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden bepaalt dat een 
ieder recht heeft op een behande
ling van zijn zaak door een onpar
tijdige rechterlijke instantie bij het 
vaststellen van zijn burgerlijke rech
ten en verplichtingen of bij het be
palen van de gegrondheid van elke 
tegen hem ingestelde strafvervol
ging; 

Overwegende dat in de correctio
nele rechtbank, die het beroepen von
nis velde, onder meer zitting hield, 
als « dienstdoende » voorzitter de 
rechter Clercx, die vroeger van de 
zaak kennis had genomen in hoeda
nigheid van voorzitter van de raad
kamer die het aanhoudingsbevel 
van eiser bevestigde en hem nadien 
naar de correctionele rechtbank ver
wees; 

Overwegende dat de aldus samen
gestelde correctionele rechtbank 
niet de waarborg van een onpartij
dige rechterlijke instantie bood als 
opgelegd door voormelde verdrags-
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bepaling; dat daaruit volgt dat het 
beroepen vonnis nietig is; 

Overwegende dat het arrest, dat 
het beroepen vonnis niet tenietdoet 
maar grotendeels bevestigt, die nie
tigheid overneemt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en ongeacht de 
overige middelen van eiser die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het uitspraak doet 
ten aanzien van eiser; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

27 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Mondelaers, Has
selt. 

Nr. 592 

2" KAMER - 27 mei 1986 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP 
- GEWAARBORGD MAANDLOON. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING 
WAARBIJ ZIJN VORDERING TOT TERUGBETA
LING VAN EEN VOORSCHOT WORDT AFGEWE
ZEN - BETEKENING - ONTVANKEL!JKHEID. 

van 23 maart 1979, volgt dat de vergoe
ding wegens primaire ongeschiktheid 
en het gewaarborgd maandloon niet 
dezelfde inkomensderving dekken. 

2° De voorziening van een beklaagde te
gen het beschikkende gedeelte van een 
arrest waarbij wordt afgewezen zijn 
vordering tot terugbetaling van een 
door hem als voorschot teveel betaald 
bedrag, is niet ontvankelijk indien zij 
niet is betekend aan de partij waarte
gen zij is gericht (1). (Art. 418 Sv.} 

(VANDENBOSSCHE T. VANDAELE, BORIAU) 

ARREST 

(A.R. nr. 29} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 oktober 1985 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 138:1 
van het Burgerlijk Wetboek, 2 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers, 

. 51 van de wet van 5 december 1968 be
treffende de collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites, 52, §§ 1 
en 2, van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, 52, 70, 
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, gewijzigd bij de wet 
van 27 juni 1969 en bij het koninklijk be
sluit nr. 19 van 4 december 1978, 1, 2, 3, 
4 van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 12bis van 26 februari 1979, gesloten 
in de Nationale Arbeidsraad tot aanpas
sing van de collectieve arbeidsovereen
komst nr. 12 van 28 juni 1973 betreffen
de het toekennen van een gewaarborgd 
maandloon van de werklieden in geval 
van arbeidsongeschiktheid ingevolge 
ziekte, ongeval van gemeen recht, 
arbeidsongeval of beroepsziekte, aan de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, algemeen ver
bindend verklaard bij het koninklijk be
sluit van 23 maart 1979, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt om aan de verweerster Simone 
Boriau een saldo te betalen van 483 

1 o Uit de bepalingen van de artt. 46 en 
58, § 1, Z.L V.-wet en de artt. 3 en 4 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
12bis van 26 feb. 1979, die algemeen 1-----------------
verbindend is verklaard bij het K.B. (1) Cass., 27 jan. 1976 (A.C., 1976, 6113). 
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frank, op de gronden dat ( ... ) verweerster 
als in loondienst tewerkgestelde arbeid
ster wettelijk kon genieten van een ge
waarborgd loon gedurende 7 dagen (arti
kel 52, § 1, van de wet van 3 juli 1978); 
dat de overige vergoedingen wegens in
komstenverlies vervat zijn in de door de 
mutualiteit uitgekeerde bedragen, zodat 
er geen aanleiding toe is om daarbuiten 
nog een afzonderlijk bedrag wegens ge
waarborgd maandloon in mindering te 
brengen; dat de aftrek van de mutuali
teitsvergoedingen ten bedrage van 66.996 
frank niet betwist wordt, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster, 
die als arbeidster tewerkgesteld was 
toen zij op 30 januari 1981 het slachtof
fer is geworden van het ongeval van ge
meen recht, niet aileen recht had op het 
gewaarborgd loon gedurende 7 dagen, 
maar ook op een vergoeding berekend 
op een periode van 23 kalenderdagen die 
volgt op de kwestieuze periode van 7 da
gen die ten laste valt van de werkgever 
en niet begrepen is in de door de mutua
liteit betaalde vergoedingen (schending 
van de artikelen 52, §§ 1 en 3, van de wet 
van 3 juli 1978, 1, 2, 3, 4 van de collectie
ve arbeidsovereenkomst van 26 februari 
1979 (I), 2 van de wet van 12 april 1965, 
57 en 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963); 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis ten onrechte weigert de aan verweer
ster toekomende schadevergoeding te 
verminderen met het bedrag van 40.500 
'frank, zijnde het gewaarborgd maand
loon, waarop zij ingevolge haar arbeids
contract recht had (schending van de 
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 51 van de wet van 5 december 
1968) : 

Overwegende eensdeels dat krach
tens artikel 46 van de Ziekte- en In
validiteitswet de gerechtigde die 
arbeidsongeschikt is, over elke 
werkdag van een eenjarig tijdvak 
ingaande de aanvangsdag van zijn 
arbeidsongeschiktheid of over elke 
dag van hetzelfde tijdvak die met 
een werkdag wordt gelijkgesteld, 
recht heeft op een uitkering welke 
niet lager mag zijn dan 60 percent 
van het gederfde loon; dat dit artikel 
bepaalt dat het loon dat hierbij in 
aanmerking wordt genomen, niet 
hoger mag zijn dan het bedrag dat 
door de Koning wordt vastgesteld; 

Dat blijkens artikel 57,§ 1, van de 
wet er geen recht is op uitkeringen 
in zoverre de werknemer recht heeft 
op loon, omschreven als in artikel 2 
van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon 
der werknemers; 

Overwegende anderdeels dat 
krachtens artikel 3 van de in het 
middel vermelde collectieve arbeids
overeenkomst van 26 februari 1979, 
algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 23 maart 
1979, in geval van arbeidsonge
schiktheid ten gevolge van een on
geval ander dan een arbeidsongeval 
of een ongeval van of naar het 
werk, de werkman ten laste van de 
werkgever recht heeft op een ver
goeding, berekend overeenkomstig 
de in artikel 4 van de overeenkomst 
bepaalde modaliteiten, tijdens een 
periode van 23 kalenderdagen vol
gend op een periode van zeven da
gen als bedoeld bij artikel 52, 1, eer
ste lid, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkom
sten; dat artikel 4 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst, zoals het ten 
deze van toepassing is, bepaalt dat 
de in artikel 3 bedoelde vergoeding 
gelijk is aan 29 percent van het ge
deelte van het normaal loon, dat de 

· loongrens die in aanmerking komt 
voor de berekening van de uitkerin
gen van de ziekte- en invaliditeits
verzekering niet overschrijdt, en 
aan 91,5 percent van het gedeelte 
van het normaal loon dat deze loon
grens overschrijdt; 

Dat de opzet van die bepalingen is 
het toekennen van vergoedingen die 
de uitkeringen van de ziekte- en in
validiteitsverzekering aanvullen, on
der meer in geval van arbeidson
geschiktheid ten gevolge van een 
ongeval dat geen arbeidsongeval of 
ongeval op de weg van of naar het 
werk is; 

Overwegende dat uit voormelde 
bepalingen volgt dat de uitkeringen 
van de ziekte- en invaliditeitsverze
kering en de vergoedingen, « ge-
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waarborgd maandloon » genoemd, 
niet hetzelfde inkomensverlies dek
ken; 

Dat het middel gegrond is; 

tweede onderdeel, de betaling door ei
ser verricht ingevolge de provisionele be
dragen van schadevergoeding, toegekend 
bij vonnis van 16 september 1981 van de 
politierechter te Lennik, en die het uit
eindelijk vastgesteld bedrag der schade-

Over het tweede middel, afgeleid uit vergoeding overtreffen, een betaling zan
de schending van de artikelen 23, 24, 25 der oorzaak uitmaken die de verweer
van het Gerechtelijk Wetboek, 1325, 1371, ders wederrechtelijk verrijkt, zodat eiser 
1376 en 1377 van het Burgerlijk Wet- gerechtigd is het teveel betaalde terug te 
boek, en uit de miskenning van het alge- vorderen; dat het provisioneel karakter 
meen rechtsbeginsel van het gezag van van het vonnis van 16 september 1981 
gewijsde in strafzaken, van de politierechter van Lennik zich te-

doordat het bestreden vonnis, recht- gen deze vordering niet verzet (schen
doende op de door verweerders ingestel- ding van de artikelen 1235, 1371, 1376 en 
de burgerlijke vordering, eiser veroor- "1377 van het Burgerlijk Wetboek) : 
deelt om ten titel van schadevergoeding 
9.470 frank aan de huwelijksgemeen- Overwegende dat het middel ge
schap Van Daele-Boriau en 483 frank richt is tegen de beslissing waarbij 
aan Boriau Simone te betalen, en de eisers vordering tot terugbetaling 
door eiser ingestelde vordering tot terug- van betaalde voorschotten wordt af
betaling der teveel betaalde provisies gewezen; 
niet ontvankelijk verklaart wegens on- Dat die beslisisng noch op de 
verenigbaarheid met het gezag van ge-
wijsde van het vonnis van de politierech- strafvordering noch op de civielrech
ter te Lennik van 16 september 1981, op telijke vorderingen die tegen eiser 
de gronden dat, inzoverre de provisies en waren ingesteld, gewezen werd; 
kredietintresten de toegekende definitie- Overwegende dat uit de stukken 
ve schadebedragen zouden overtreffen er waarop het Hof vermag acht te 
geen aanleiding is tot terugbetaling van-
wege de burgerlijke partijen; dat de te- slaan, niet blijkt dat eiser zijn voor-
rugvordering op basis van de verrijking ziening heeft doen betekenen aan 
zonder oorzaak niet gegrond voorkomt, de verweerders; dat deze pleegvorm 
gezien de uitkering zijn oorzaak vindt in ten deze vereist is; 
een geldige titel, namelijk het definitief Dat de voorziening niet ontvanke
vonnis van de eerste rechter van 16 sep- lijk is in zoverre zij tegen voor
tember 1981 waarbij de provisies werden noemde beslissing is gericht·, 
toegekend; dat de vordering tot terugbe-
taling onverenigbaar is met het gezag Dat het middel niet ontvankelijk 
van gewijsde waarmede het bovenge- is; 
noemd definitief vonnis bekleed is, 

terviijl, eerste onderdeel, het vonnis 
van 16 september 1981 van de politie
rechter van Lennik weliswaar wel defini
tief geworden was, maar slechts aan de 
burgerlijke partijen provisionele bedra
gen van schadevergoeding had toege
kend; dat dientengevolge dit vonnis van 
16 september 1981 geen definitieve be
slissing over de hoegrootheid van de 
schadevergoeding inhoudt en te dien op
zichte geen gezag van gewijsde heeft, zo
dat het bestreden vonnis ten onrechte de. 
door eiser ingestelde vordering tot terug
betaling van het door hem betaalde be
drag aan provisie, dat de uiteindelijke 
schadevergoeding overtreft, niet ontvan
kelijk verklaart (schending van de arti
kelen 23, 24, 25 van het Gerechtel.ijk 
Wetboek en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van het strafrechte
lijk gewijsde); 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van 
verweerster tot betaling van vergoe
ding wegens tijdelijke arbeidsonge
schiktheid; 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; veroordeelt 
de verweerders in de overige kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Leuven, zitting houdende in hoger 
beroep. 
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27 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 593 

2' KAMER - 27 mei 1986 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VORMEN VAN HET ONDER
ZOEK VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
- BEWIJS. 

2° CASSATIE - STRAFZAKEN - VER
SCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING 
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE TE 
VERBETEREN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL GEGROND OP EEN VERSCHRIJVING 
IN DE BESTREDEN BESLISSING - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1" Het bewijs dat de wettelijke bepalin
gen betreffende de vormen van het 
onderzoek voor de appelrechter in 
strafzaken in acht zijn genomen, blijkt 
in de regel uit de vermeldingen van de 
processen-verbaal van terechtzitting; 
de beslissing zelf behoeft geen vermel
ding dienomtrent te bevatten, doch, als 
zodanige vermelding in de processen
verbaal niet voorkomt, kan he~ bewijs 
van de naleving der vormen blijken uit 
de uitspraak zelve (1). (Artt. 190 en 211 
Sv.) 

2" Bij de beoordeling van een cassatie
middel is het Hof bevoegd om in de 
bestreden beslissing een verschrijving 
te verbeteren wanneer die duidelijk uit 
de gedingstukken blijkt (2). (Impliciet.) 

3" Feitelijke grondslag mist het middel 
hieruit afgeleid dat het bestreden ar-

(1} Zie Cass., 6 okt. 1981, A.R. nr. 6984 
(A.C., 1981-82, nr. 90}. 

(2} Cass., 16 april 1985, A.R. nr. 8576 
(A.C., 1985-85, nr. 481}; zie Cass., 7 mei 1986, 
A.R. nr. 4898 (A.C., 1985-86, nr. 548). 

rest vermeldt dat een bepaald lid van 
het college in zijn vordering is ge
hoord, terwijl het duidelijk om een 
verschrijving gaat, nu uit de proces
stukken blijkt dat die magistraat ver
slag heeft uitgebracht en dat de vorde
ringen waren gedaan door de verte
genwoordiger van het openbaar minis
terie (3). 

(DE BAECKE) 

ARREST 

(A.R. nr. 36) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « Aangezien het arrest vermeldt : 
" Gehoord in openbare terechtzitting in 
het Nederlands de heer raadsheer Wel
vaert in zijn vordering "; dat het arrest 
aldus artikel 209 van het W etboek van 
Strafvordering miskent, alwaar bepaald 
is dat het verslag door een van de rech
ters wordt uitgebracht; dat dit nergens 
uit het arrest blijkt; dat het arrest tevens 
artikel 210 van het Wetboek van Straf
vordering miskent, dat bepaalt dat de be
klaagde dient gehoord te worden voor
aleer verslaggever en rechters hun gevoe
lens uiten, terwijl terzake reeds door een 
van de raadsheren werd gevorderd, wat 
uiteraard een uiting is van gevoelens ten 
opzichte van de zaak en van de beklaag
de; dat het arrest aldus eveneens dient 
te worden vernietigd, waar het niet alle 
vaststellingen bevat die vereist zijn voor 
de regelmatigheid van de procedure, in
tegendeel voormelde vaststelling bevat 
die een onregelmatigheid van de proce
dure uitmaakt; dat het arrest tevens een 
schending uitmaakt van artikel 1 van het 
Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt 
dat de rechtsvordering tot toepassing 
van de straffen slechts kan worden uit
geoefend door de ambtenaren die de wet 
daarmede belast » : 

Overwegende dat het door artikel 
209 van het Wetboek van Strafvor
dering voorgeschreven verslag een 
vorm is, waarvan de vervulling moet 

(3} Zie Cass., 16 april 1985, waarvan sprake 
is in de vorige noot. 
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blijken uit de processtukken; dat de 
vervulling van die vorm normaal 
blijkt uit het proces-verbaal van de 
terechtzitting; dat, zo het proces-ver
baal dienomtrent een leemte ver
toont, de vervulling van die vorm 
ook kan blijken uit de uitspraak 
zelf, dat dienomtrent echter geen 
vermelding moet bevatten, indien 
het proces-verbaal de vervulling van 
die vorm heeft vastgesteld; 

Overwegende dat ten deze het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van het hof van beroep van 18 sep
tember 1985, namiddag, vaststelt dat 
de heer raadsheer Welvaert verslag 
uitbrengt; dat, zo bij de ten deze 
overbodige herneming van die vast
stelling in het arrest werd geschre
ven dat de heer raadsheer Welvaert 
is gehoord « in zijn vordering », · 
zulks een loutere verschrijving uit
maakt, de vordering blijkens het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
en blijkens het arrest gedaan zijnde 
door de advocaat-generaal Bauwens; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, 
I 

Nr. 594 

2• KAMER - 27 mei 1986 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER TOT VERWIJZING 
VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK WEGENS WANBEDRIJVEN 
- HOF VAN BEROEP DAT EEN DER FElTEN 
ALS EEN MISDAAD OMSCHRIJFT EN DE BE
KLAAGDE VEROORDEELD WEGENS ALLE FEl
TEN DIE HET SAMENHANGEND HEEFT VER
KLAARD - BEVOEGDHE!D. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
wegens als wanbedrijven omschreven 
feiten naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen, is het hof van beroep 
niet bevoegd om kennis te nemen van 
de gezamenlijke feiten, wanneer het, 
enerzijds, een der feiten als een mis
daad omschrijft en, anderzijds, alle lei
ten samenhangend verklaart (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT T. VANHULLE) 

ARREST 

(A.R. nr. 76) 

Dat het middel feitelijke 
slag mist; 

I HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 oktober 1985 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe-

grond- zen; 

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. 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 179, 221, 231 van 
het Wetboek van Strafvordering, doordat 
het hof van beroep Valere Vanhulle ver
oordeelt wegens de misdaad voorzien bij 
de artikelen 193, 196 en 214 van het 
Strafwetboek, terwijl dit hof daartoe niet 
bevoegd was, nu noch door de raadka
mer van de rechtbank van eerste aanleg 
noch door de kamer van inbeschuldi
gingstelling, bij aannemen van verzach
tende omstandigheden, overeenkomstig 
de artikelen 79 en 80, vijfde lid, van het 
Strafwetboek, deze misdaad werd gecor-

. rectionaliseerd; 

Overwegende dat verweerder naar 
de correctionele rechtbank verwezen 27 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter 

en verslaggever: de h. Boon, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con- 1----------------
clusie van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaat mr E. Mewissen, 
Brugge 

(1) Zie Cass., 4 april 1979 (A.C., 1978-79, 920); 
3 sept. 1980 (ib1d., 1980-81, nr 2) en 3 dec 
1985, A.R nr 9789 (A.C., 1985-86, nr 228). 
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werd wegens paging tot diefstal 
door middel van braak, inklimming 
of valse sleutels (telastlegging A), 
deel uitmaken van een vereniging 
met het oogmerk een aanslag te ple
gen op personen of op eigendommen 
door het plegen van andere misda
den dan deze waarop de doodstraf 
of dwangarbeid is gesteld (telastleg
ging B), namaken van een zegel, 
een stempel of een merk, met name 
twee nummerplaten (telastlegging 
C); 

Overwegende dat het arrest het 
feit van de telastlegging C opnieuw 
kwalificeert als valsheid in geschrif
te en verweerder tot een enkele 
straf veroordeelt wegens de feiten 
van de telastleggingen A, B en C als 
opnieuw gekwalificeerd; dat het de 
verbeurdverklaring van de in beslag 
genomen nummerplaten uitspreekt; 

Overwegende dat valsheid in 
gechrifte volgens artikel 196 van het 
Strafwetboek met een criminele 
straf wordt gestraft; dat het hof van 
beroep niet bevoegd was om van die 
misdaad kennis te nemen; dat, nu 
de rechters de feiten van de telast
leggingen A en B samenhangend 
verklaren met het voormelde feit 
van de telastlegging C, zij evenmin 
bevoegd waren om van de feiten sub 
A en B kennis te nemen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het ver
weerder op de strafvordering veroor
deelt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

Nr. 595 

2' KAMER - 27 mei 1986 

STEDEBOUW - UITVOEREN EN IN STAND 
HOUDEN VAN WERKEN- ARTT. 64 EN 65 WET 
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW -
VEREISTEN. 

Herstel van de plaats in de vorige staat 
na een veroordeling wegens overtre
ding van art. 64 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw kan door de rech
ter enkel worden bevolen op voorwaar
de dat hij vaststelt dat die maatregel 
nog noodzakelij.k is om de gevolgen 
van het misdrijf te doen verdwijnen, 
rekening ermee houdende dat de ver
gunningen van de overheid ondertus
sen zijn gewijzigd (1). 

(VAN ROMPAEY, FOBELETS) 

ARREST 

(A.R. nr. 93) 

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

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering tegen de eisers : 

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

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing waar
bij herstel van de plaats in de vori
ge staat wordt bevolen : 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 44, 64 en 65 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende or-

27 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter: t----------------
de h. Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal. 

(1) Zie Cass., 28 nov 1984, A.R. nr 3793 
(A.C., 1984-85, nr 201); JEAN SAcE, " Observa
tions », m Journal des Tribunaux, 1982, blz 
482. 
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ganisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de eisers bouwwerken uit
voerden zonder de voorschriften van 
de bouwvergunning, die hun op 5 
september 1980 was verleend, in 
acht te nemen, en dat het bestuur 
het herstel van de plaats in de vori
ge staat vorderde, overeenkomstig 
artikel 65, § 1, a, Stedebouwwet van 
29 maart 1962; dat het arrest voorts 
constateert dat, na het verlenen van 
voormelde vergunning, een nieuwe 
bouwvergunning werd verleend 
« met gewijzigde voorschriften, ver
schillend van de oorspronkelijke 
doch evenmin conform aan de wijze 
van uitvoering »; 

Dat het arrest de door het bestuur 
gevorderde maatregel beveelt, maar 
zegt dat die maatregel behelst : « het 
slopen van het in overtreding uitge
voerde gedeelte van de technische 
verdieping, conform alleen de uit
voering van het op 5 september 1980 
goedgekeurde bouwplan »; 

Overwegende, eensdeels, dat de 
door een bouwvergunning gestelde 
regels niet meer van toepassing zijn 
op het uitvoeren van werken wan
neer zij, ingevolge het verlenen van 
een nieuwe vergunning, vervangen 
worden door andere voorschriften; 

Overwegende, anderdeels, dat her
stel van de plaats in de vorige staat 
slechts kan worden bevolen om de 
gevolgen van het misdrijf, omschre
ven in artikel 64 van de wet, te doen 
verdwijnen; dat het ten uitvoer leg
gen van die maatregel niet mag lei
den tot het scheppen van een nieu
we wederrechtelijke toestand, door 
het verrichten van werken die strij
dig zouden zijn met de voorschriften 
van de geldende vergunning; 

Overwegende dat het arrest de 
voormelde wetsbepalingen schendt 
door, op grond van de vermeldingen 
die het bevat, te bevelen dat het 
herstel zal plaatsvinden overeen
komstig de bouwvergunning waar
van de voorschriften niet meer gel
den, nu zij door andere werden ver
vangen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het door de eisers aange
voerde middel dat niet tot ruimere 
cassatie of tot cassatie zonder ver
wijzing kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering tot 
herstel van de plaats in de vorige 
staat; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt de eisers in 
de helft van de kosten; laat de overi
ge kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

27 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon - Verslaggever : de h. Mar
chal, raadsheer - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Lindemans, Brussel. 

Nr. 596 

2• KAMER - 27 mei 1986 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - STRAF

ZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK 
TERRITORIALE BEVOEGDHEID. 

Territoriaal bevoegd zijn de correctionele 
rechtbank van de plaats van het mis
drijf, die van de verblijfplaats van de 
beklaagde en die van de plaats waar 
deze is gevonden (1). (Artt. 23, 47, 
62bis, 69 en 139 Sv.) 

(1) Zie Cass., 30 jan. 1985, A.R. nr. 3943 
(A.C., 1984-85, nr. 317). 

De territoriale bevoegdheid van de recht
bank wordt vastgesteld aan de hand van de 
verblijfplaats van de beklaagde op het tijdstip 
dat de vervolging wordt ingesteld (Cass., 17 
nov. 1952, A.C., 1953, 145). Het lijkt niet zo dat 
het arrest van het Hof van 20 dec. 1971 
(ibid., 1972, 398) van die rechtspraak zou heb
ben willen afstappen. 
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(DEWISPELAERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 274) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1986 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij, 
met bevestiging van het beroepen 
vonnis, eiser van de telastleggingen 
A.II.2, 3, 4 en 11, B3 en C1 wordt 
vrijgesproken : 

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

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt veroordeeld : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 23, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep, met beves
tiging van het beroepen vonnis van 26 
maart 1985, eiser veroordeelt tot een ge
vangenisstraf van vijf maanden en een 
geldboete van 200 frank + 390/10 = 
8.000 frank of een vervangende gevange
nisstraf van twee maanden, alsmede tot 
de kosten, en zijn beslissing onder meer 
steunt op volgende gronden betreffende 
de bevoegdheid : << De bevoegdheid ratio
ne loci van de correctionele rechtbank 
wordt bepaald overeenkomstig artikel 23 
van het Wetboek van Strafvordering en 
namelijk de plaats waar de feiten wer
den gepleegd, de woonplaats van de be
klaagde en ten slotte zijn verblijfplaats. 
De wet maakt geen onderscheid tussen 
deze drie gegevens die de bevoegdheid 
ratione loci bepalen, zodat het volstaat 
dat een dezer vaststaat, om ook de 
bevoegdheid toe te kennen. De vordering 
tot het instellen van een strafrechterlijk 
onderzoek werd door de procureur des 
Konings genomen op 9 juni 1982. De pro
cureur des Konings bepaalt in deze vor
dering, volgens de gegevens die in zijn 
bezit waren, dat alsdan de woonplaats 
van (eiser) te Diksmuide-Pervijze, Vico
niastraat 35, gelegen was. (Eiser) heeft 
in zijn daaropvolgende verhoren voor de 
onderzoeksrechter en tegenover de ge
rechtelijke politie herhaald bevestigd dat 

hij op dit adres te Diksmuide zijn woon
plaats had. Later, in besluiten voor het 
hof (van beroep) neergelegd, bevestigt 
hij ook van 8 maart 1982 tot 8 augustus 
1983 zijn woonplaats te Diksmuide ge
vestigd te hebben. Dit blijkt eveneens uit 
de meldingen en (lees : in) zijn inlich
tingsbulletin, dat hij de strafbundel ge
voegd is. De Correctionele Rechtbank 
van Veurne was dienvolgens wei 
bevoegd doordat de woonplaats van (ei
ser) binnen haar bevoegdheid "ratione 
loci" gelegen was, op het ogenblik van 
het instellen van de strafrechtelijke ver
volging met de vordering tot onderzoek 
op 9 juni 1982. Aile gegevens omtrent de 
plaats van de ten laste gelegde feiten en 
de verblijfplaats van (eiser), die door (ei
ser) ingeroepen worden om de onbe
voegdheid van de Correctionele Recht
bank van Veurne in te roepen, zijn 
dienvolgens zonder belang. Er is dan ook 
geen enkele reden om in te gaan op de 
vraag van (eiser) om door een aanvul
lend onderzoek uit te maken waar zijn 
verblijfplaats gelegen was bij het instel
len van de vervolging », 

terwijl luidens artikel 23, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvordering, dat 
dient toegepast om de bevoegdheid « ra
tione loci , van de correctionele recht
bank voor misdrijven gepleegd in het 
Rijk te bepalen, gelijkelijk bevoegd zijn: 
de rechtbank van de plaats waar het 
misdrijf gepleegd werd, die van de ver
blijfplaats van de verdachte en die van 
de plaats waar de verdachte kan worden 
gevonden; onder de term « verblijf
plaats , in die wetsbepaling de feitelijke 
verblijfplaats en geenszins de woon-

. plaats van de verdachte wordt verstaan, 
zodat het hof van beroep, door op voor
melde gronden te beslissen dat de Cor
rectionele Rechtbank te Veurne die het 
beroepen vonnis wees, bevoegd was, 
« doordat de woonplaats van (eiser) bin
nen haar bevoegdheid "ratione loci" ge
legen was op het ogenblik van het instel
len van de strafrechtelijke vervolging 
met de vordering tot onderzoek op 9 juni 
1982 "• het arrest niet wettig rechtvaar
digt (schending van artikel 23, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvordering): 

Overwegende dat, overeenkomstig 
de beginselen vervat in de artikelen 
23, 47, 62bis, 69 en 139 van het Wet
hoek van Strafvordering, de territo
riale bevoegdheid van de correctio
nele rechtbank zo is geregeld dat 
gelijkelijk bevoegd zijn de correc
tionele rechtbank van de plaats van 
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de misdaad of het wanbedrijf, die 
van de verblijfplaats van de be
klaagde en die van de plaats waar 
de beklaagde is gevonden; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door vast te stellen dat « de 
bevoegdheid ratione loci van de cor
rectionele rechtbank wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 23 van het 
Wetboek van Strafvordering en na
melijk de plaats waar de feiten wor
den gepleegd, de woonplaats van de 
beklaagde en tenslotte zijn verblijf
plaats », eensdeels, rekening hou
dend met de termen van de wet, de 
« woonplaats van de beklaagde » in 
de plaats stellen van « de plaats 
waar de beklaagde is gevonden » en 
waardoor noch de woonplaats noch 
de feitelijke verblijfplaats van de be
klaagde wordt bedoeld, anderdeels, 
een duidelijk onderscheid maken 
tussen enerzijds de « woonplaats » 
en anderzijds de « verblijfplaats » 
van de beklaagde; 

Overwegende dat uit dit duidelijk 
onderscheid volgt dat de redenge
ving omtrent de woonplaats van de 
beklaagde niet zijn feitelijke ver
blijfplaats bedoelt wat wordt onder
streept door de vaststelling dat « ai
le gegevens omtrent de ( ... ) verblijf
plaats van (eiser}, die door (eiser) 
ingeroepen worden om de onbe
voegdheid van de Correctionele 
Rechtbank van Veurne in te roepen, 
diensvolgens zonder belang (zijn) »; 

Overwegende dat door het in de 
voormelde bepalingen van het Wet
hoek van Strafvordering weerhou
den criterium « verblijfplaats » de 
feitelijke verblijfplaats en niet de 
woonplaats wordt bedoeld; 

Overwegende dat de appelrechters ' 
door de bevoegdheid van de correc
tionele rechtbank te laten steunen 
op de « woonplaats » van eiser, hun 
beslissing niet naar recht verant
woorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre eiser 
wordt veroordeeld; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 

· gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser in een vijfde van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

27 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, raadsheer - Verslaggever: 
de h. Holsters, raadsheer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 597 

2' KAMER - 27 mei 1986 

1° VOORZIENING IN CASSATIE- TER
MIJN- STRAFZAKEN- ONTVANKELIJKHEID 
- ARREST WAARIN DE STRAFVORDERING 
NIET VERJAARD WORDT VERKLAARD EN DE 
ZAAK TOT EEN LATERE TERECHTZITTING 
WORDT VERDAAGD - VOORZIENING V66R DE 
EINDBESLISSING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
SLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
CASSATIEBEROEP IS MAAR EENMAAL TOEGE
LATEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM - STRAFZAKEN - INDIENEN VAN EEN 
MEMORIE - TERMIJN. 

1° Niet ontvankelijk is de voorziening 
die v66r de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een arrest waarbij, zonder dat 
uitspraak wordt gedaan over een ge
schil inzake bevoegdheid, enkel wordt 
beslist dat de strafvordering niet ver
jaard is en de zaak tot een latere te
rechtzitting wordt verdaagd. (Art. 416 
Sv.) 

2o Buiten bet toepassingsgeval van art. 
40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, 
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het geval van regelmatige afstand en 
dat waarin tegen een arrest van ver
wijzing naar het hof van assisen nag 
cassatieberoep openstaat na l1et ver
oordelend arrest kan, in strafzaken, 
een partij zich geen tweede maal in 
cassatie voorzien tegen een en dezelf
de beslissing, oak al is het tweede cas
satieberoep ingesteld v66r de verwer
ping van het eerste. (Art. 48 Sv.) (1) 

3" Niet ontvankelijk is de memorie tot 
staving van een voorziening in strafza
ken die op de griffie van het Hof is 
ingediend na het verstrijken van de bij 
art. 42lbis, tweede lid, Sv. gestelde ter
mijn (2). 

{DUYCK) 

ARREST 

(A.R. nrs. 267 en 315) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 3 oktober 1985 en 
30 januari 1986 op verwijzing door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen: 

Gezien het arrest van het Hof van 
22 februari 1983 (3); 

Overwegende dat de voorzienin
gen, ingeschreven op de algemene 
rol van het Hof onder de nummers 
267 en 315, samenhangend zijn,' zo
dat er grand bestaat om ze samen te 
voegen; 

I. W at betreft het tussenarrest 
van 3 oktober 1985 : 

A. W at de voorziening betreft 
ingesteld op 17 oktoner 1985 : 

Overwegende dat het hof van be
roep vaststelt dat de strafvordering 
niet vervallen is door verj aring en 
beslist dat, vooraleer verder recht te 
doen, de behandeling van de zaak 
ten grande wordt uitgesteld op de 
terechtzitting van 4 december 1985; 

(1) Cass., 11 feb. 1986, A.R. nr. 9911 
(A.C., 1985-86, nr 377). 

(2) Cass., 6 sept. 1983, A.R. nrs. 7669-8089 
(A.C., 1983-84, nr 3). 

(3) Niet gepubliceerd. 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening, nu zij is inge
steld voor de eindbeslissing, niet 
ontvankelijk is; 

B. Wat de voorziening betreft 
ingesteld op 17 februari 1986 : 

Overwegende dat in strafzaken, 
buiten het toepassingsgeval van arti
kel 40, vierde lid, van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, het geval van een re
gelmatige afstand of het geval waar
in tegen een arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen nog cassa
tieberoep openstaat na het veroorde
lend arrest, welke omstandigheden 
ten deze niet voorhanden zijn, een 
tweede voorziening tegen dezelfde 
beslissing niet ontvankelijk is inge
volge artikel 438 van het Wetboek 
van Strafvordering, ook al werd die 
nieuwe voorziening ingesteld voor
aleer de eerste verworpen werd; 

Overwegende dat, nu tegen het ar
rest reeds op 17 oktober 1985 cassa
tieberoep werd ingesteld, de voorzie
ning van 17 februari 1986 tegen 
hetzelfde arrest, ook al werd zij in
gesteld vooraleer de eerste voorzie
ning verworpen werd, niet ontvan
kelijk is; 

II. Wat betreft het eindarrest van 
30 januari 1986 : 

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, zonder acht te 
slaan op eisers middel aangevoerd 
tegen het tussenarrest van 3 okto
ber 1985, en dat niet de ontvanke
lijkheid van de voorzieningen tegen 
dat arrest betreft en zonder acht te 
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slaan op de memorie ter griffie ont
vangen op 21 mei 1986, dit is buiten 
de bij artikel 420bis, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering be
paalde termijn, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

27 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, raadsheer - Verslaggever : 
de h. D'Haenens, raadsheer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Frank Goddeeris, Kortrijk. 

Nr. 598 

2• KAMER - 27 mei 1986 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING - NIEUWE KWALIFICATIE 
VAN DE FElTEN - VEREISTEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - GECONTRA
VENTIONALISEERD WANBEDRIJF- FElT DAT 
TERZELFDER TIJD EEN MISDAAD IS - POLI
TIERECHTBANK. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN - REGELING VAN RECHTSGEBIED -
BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM HET 
RECHTSGEBIED TE REGELEN BIJ VERWER
PING VAN EEN VOORZIENING. 

4° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VER
WIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK -
CORRECTIONELE RECHTBANK, IN HOGER BE
ROEP RECHTDOENDE, DIE ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART - VOORZIENING IN CASSATIE 
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - VER
WERPING VAN DE VOORZIENING- BEVOEGD
HEID VAN HET HOF OM HET RECHTSGEBIED 
TE REGELEN. 

5° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER HOUDENDE CONTRA VENTIONA
LISERING VAN EEN ALS WANBEDRIJF OM
SCHREVEN FElT - CORRECTIONELE RECHT 
BANK, IN HOGER BEROEP RECHTDOENDE, 
DIE ZICH OJ'iiBEVOEGD VERKLAART OMDAT 

HET FElT OOK EEN MISDAAD OPLEVERT -
NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING. 

1" Om in correctionele en politiezaken de 
voorlopige kwalificatie van het feit, zo
als die blijkt uit de beschikking tot 
verwijzing of uit de dagvaarding, door 
de juiste kwalificatie te vervangen, 
moet de rechter vaststellen dat het al
dus in aanmerking genomen feit het
zelfde is als dat waarop de vervolging 
was gegrond (1); niet vereist is dat de 
bestanddelen van het oorspronkelijk 
omschreven misdrijf en die van het 
nadien in aanmerking genomen mis
drijf dezelfde zijn; de omstandigheid 
dat de voorlopige kwalificatie van het 
feit betrekking had op een misdrijf dat 
enkel op klacht van de benadeelde kon 
worden vervolgd, belet niet dat de 
kwalificatie kan worden gewijzigd. 

2" Wanneer de raadkamer, met aanne
ming van verzachtende omstandighe
den, een verdachte wegens het wanbe
drijf « overspel » naar de politierecht
bank heeft verwezen, is die rechtbank, 
als zij vaststelt dat de feiten oak een 
aanranding van de eerbaarheid opleve
ren waarop de bij artikel 372 Sw. be
paalde criminele straffen staan, niet 
bevoegd om de feiten te berechten. 

3" en 4" Wanneer de raadkamer, met aan
neming van verzachtende omstandig
heden, een verdachte wegens een wan
bedrijf naar de politierechtbank heeft 
verwezen en de correctionele recht
bank, in hager beroep rechtdoende, 
zich onbevoegd heeft verklaard omdat 
het feit ook een misdaad oplevert, is 
het Hof, bij verwerping van de voorzie
ning van de procureur des Konings te
gen het vonnis waarbij de laatstbedoel
de rechtbank zich onbevoegd heeft 
verklaard, bevoegd om het rechtsge
bied te regelen (2). 

5" Wanneer de raadkamer, met aanne
ming van verzachtende omstandighe
den, een verdachte wegens een als 
wanbedrijf omschreven feit naar de 

(1) Zie Cass., 4 sept. 1985, A.R. nr. 4499; 16 
okt. 1985, A.R. nr 4252; 3 dec. 1985, A.R. 
nr. 9053; 5 maart 1986, A.R. nr 4790, supra, 
nrs. 3, 96, 225 en 431 

(2) Zie Cass., 16 dec 1968 (A.C., 1968, 379) en 
16 jum 1970 (ibid., 1970, 976) en de noten 
onder die arresten 
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politierechtbank heeft verwezen en de 
correctionele rechtbank, in hager be
roep rechtdoende, zich onbevoegd 
heeft verklaard omdat het feit oak een 
misdaad is, gaat het Hof, bij verwer
ping van de voorziening van de procu
reur des Konings tegen het vonnis 
waarbij laatstbedoelde rechtbank zich 
onbevoegd heeft verklaard, dat 
vastststelt dat dit vonnis aldus kracht 
van gewijsde heeft en dat tegen de 
verwijzingsbeschikking vooralsnog 
geen rechtsmiddel openstaat (3), het 
rechtsgebied regelen; het vernietigt de 
beschikking van de raadkamer (4) en 
verwijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling (5). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT 
T. DENDAS) 

ARREST 

(A.R. nr. 359) 

april 1985, gebonden zijnde door de ban
den van het huwelijk aan Zizi Pauline, 
die klacht doet en beweert beledigd te 
zijn, het misdrijf van overspel te hebben 
gepleegd. Op hoger beroep van het open
baar ministerie verklaart de Correctio
nele Rechtbank te Hasselt op 13 februari 
1986 dit beroep ontvankelijk doch onge
grond en bevestigt het beroepen vonnis 
in al zijn beschikkingen. De eerste rech
ter, hierin gevolgd door de rechtbank in 
hoger beroep, heeft vastgesteld dat het 
overigens bewezen misdrijf van overspel 
door (verweerder) werd gepleegd met de 
medewerking van een minderjarige be
neden de leeftijd van 16 jaar en boven 
de leeftijd van 14 jaar. Het bestreden 
vonnis stelt vervolgens dat de voorgeleg
de feiten als dusdanig ook het misdrijf 
uitmaken van artikel 372, eerste lid, van 
het Strafwetboek en dat de politierecht
bank dus niet bevoegd is om over dit 
misdrijf uitspraak te doen. Terecht 
wordt gesteld dat de rechtbank aan de 
voorgelegde feiten de juiste de
lictsomschrijving dient te geven en ver-
volgens over dit misdrijf - na onder-

RET HOF; - Gelet op het bestre- zoek over de bevoegdheid - dient te 
den vonnis, op 13 februari 1986 in oordelen. Wanneer nu uit het onderzoek 
hoger beroep gewezen door de Cor- der feiten een bijkomend misdrijf voor
rectionele Rechtbank te Hasselt; kqmt, dient de rechtbank hieromtrent, 

binnen het kader van haar bevoegdhe-
I. Op de voorziening van eiser : den en mits inachtname van de rechten 

van de verdediging, eveneens te oorde-
Over het middel, afgeleid uit de schen- len. Zulks is echter slechts dan het geval 

ding van de artikelen 97 van de Grond- wanneer de samenstellende elementen 
wet, 387, 390 van het Strafwetboek en van de beide misdrijven, volgend uit de 
182 van het Wetboek van Strafvorde;ring, voorgelegde feiten, overeenstemmen. 
en luidende als volgt : Op 22 november Z11lks is in casu duidelijk niet het geval 
1985 sprak de Politierechtbank te Has- vermits vervolging op grond van over
selt, afdeling Hasselt, een vonnis uit spel slechts kan gebeuren op klacht van 
waarbij de politierechtbank zich onbe- ·de echtgenoot die beweert beledigd te 
voegd verklaarde uitspraak te doen over zijn, de klachtdoende partij meester blij
de betichting ten laste van Dendas Rene, vende over de strafvordering tijdens het 
om : te Hasselt, tussen 3 april 1985 en 24 ganse verloop van de strafprocedure. De 
-------------------1 rechtbank was dus rechtsgeldig gevat 

van feiten door de klachtdoende partij 
als overspel omschreven en diende hier
over te oordelen. De vaststelling dat de 
voorliggende feiten eveneens een in
breuk zouden daarstellen op artikel 372, 
eerste lid, van het Strafwetboek, is ter 
zake niet dienend. De door de rechtbank 
aangehouden redenering is dus duidelijk 
in strijd met de artikelen 387, 390 van 
het Strafwetboek en 182 van het Wet
hoek van Strafvordering. Het middel is 
dan ook gesteund op de schending van 
voormelde wetsartikelen en van artikel 
97 van de Grondwet : 

(3) Zie Cass., 18 okt. 1971 (A.C., 1972, 173) en 
de noot 1 get. R.D. onder het arrest van het 
Hof van 2 april 1985, A.R. nr. 8569 (ibid., 
1984-85, nr. 466). 

(4) Nu het Hof de beschikking tot contra
ventiona!isering heeft vernietigd, heeft de be
schikking i.v.m. de aanneming van verzachten
de omstandigheden voor het wanbedrijf « over
spel » niet laten bestaan. Omdat het feit 
terzelfder tijd een misdaad (aanranding van de 
eerbaarheid) is, heeft de raadkamer ten on
rechte voor het wanbedrijf verzachtende om
standigheden aangenomen. Zie het in noot 3 
vermelde arrest van 2 april 1985. 

(5) Zie Cass., 7 juli 1947 (Bull. en Pas., 1947, 
I, 327) en 18 feb. 1957 (ibid., 1957, I, 732). 

Overwegende dat Rene Dendas 
bij beschikking van 7 juni 1985 van 
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de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt, met 
aanneming van verzachtende om
standigheden, naar de bevoegde po
litierechtbank werd verwezen we
gens overspel; 

Overwegende dat overspel de ge
slachtsgemeenschap is van een per
soon, wiens huwelijk niet ontbonden 
is, met een ander persoon dan zijn 
echtgenoot; 

Overwegende dat de rechter, die 
de aan een beklaagde ten laste ge
legde feiten in het geheel van hun 
samenstellende elementen - feite
lijke bestanddelen en omstandighe
den - dient te onderzoeken, ten de
ze vaststelt dat die geslachtsge
meenschap gebeurde tussen de be
klaagde Rene Dendas en een meisje 
van vijftien jaar oud; dat hij mits
dien vaststelt dat die feiten, ge
pleegd in de omstandigheden die hij 
vermeldt, een overtreding van arti
kel 372, eerste lid, van het Strafwet
boek opleveren en als dusdanig 
strafbaar zijn met criminele straf
fen; 

Overwegende dat de strafrechter, 
wanneer hij vaststelt dat een hem 
ter beoordeling voorgelegd feit een 
overtreding uitmaakt van meerdere 
strafrechtelijke bepalingen, voor het 
in acht nemen van de onderschei
den kwalificaties niet dient vast te 
stellen dat de samenstellende ele
menten van die kwalificaties over
eenstemmen; dat het volstaat dat hij 
vaststelt dat het feit, dat door de 
onderscheiden kwalificaties wordt 
gedekt, hetzelfde is; 

Overwegende dat het recht en de 
verplichting voor de rechter om aan 
een hem onderworpen feit de juiste 
delictomschrijvingen te geven, niet 
in het gedrang komen door de om
standigheid dat het oorspronkelijk 
vermelde misdrijf op grond van een 
regelmatige klacht werd vervolgd; 

Dat de klachtdoende echtgenote 
niet meester blijft over de strafvor
dering tijdens het ganse verloop van 
de strafprocedure, maar enkel over 
de vordering in de mate dat de fei
ten het misdrijf van overspel opleve-

ren, wijl geen klacht vereist is voor 
de vervolging van dezelfde feiten die 
het misdrijf van aanranding van de 
eerbaarheid opleveren; 

'Dat de strafrechter in de gegeven 
omstandigheden wettig beslist dat 
hij niet bevoegd is om over de fei
ten, onder welke misdrijfomschrij
ving ook, te oordelen; 

Dat het midel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

tii:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. Op de regeling van rechtsge
bied: 

Overwegende dat het Hof, uit
spraak doende over de voormelde 
voorziening, de stand van de rechts
pleging heeft kunnen in aanmer
king nemen; dat het derhalve, na de 
voorziening te hebben verworpen, 
bevoegd is om een beslissing te ne
men tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hasselt, bij beschikking van 7 
juni 1985, Rene Jozef Antoon Den
das, geboren te Zonhoven op · 3 juni 
1955, met aanneming van verzach
tende omstandigheden naar de 
bevoegde politierechtbank heeft ver
wezen om te Hasselt, tussen 3 april 
1985 en 24 april 1985, gebonden zijn
de door de banden van het huwelijk 
met Zizi Pauline, die klacht doet en 
beweert beledigd te zijn, het mis
drijf van overspel gepleegd te heb
ben; 

Overwegende dat de beklaagde 
gedagvaard werd voor de Politie
rechtbank te Hasselt, afdeling Has
selt; dat Pauline Zizi zich tegen hem 
burgerlijke partij stelde; 

Overwegende dat de politierecht
bank heeft vastgesteld dat de be
klaagde het overspel pleegde met 
een meisje van vijftien jaar oud, dat 
de feiten waarover de politierecht
bank dient te oordelen, ook het mis
drijf van aanranding van de eer
baarheid zonder geweld op een kind 
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beneden de leeftijd van zestien jaar 
opleveren en in die mate strafbaar 
zijn met criminele straffen, name
lijk opsluiting; dat de politierecht
bank mitsdien onbevoegd is om over 
die feiten te oordelen; 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie tegen dit vonnis hoger 
beroep aantekende; dat de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt, bij 
vonnis van 13 februari 1986, de be
slissing van onbevoegdheid van de 
eerste rechter bevestigt; 

Overwegende dat door de verwer
ping van de voorziening het voor
noemde vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt kracht van ge
wijsde krijgt en dat tegen de be
schikking van de raadkamer van 7 
juni 1985 op dit ogenblik geen rechts
middel openstaat; dat de tegenstrij
digheid van deze beslissingen een 
negatief conflict van rechtsmacht te
weegbrengt dat de gang van het ge
recht belemmert; dat er derhalve 
grond is tot regeling van rechtsge
bied; dat de aan de beklaagde ten 
laste gelegde feiten de misdaad van 
aanranding van de eerbaarheid zon
der geweld of bedreiging op een 
kind van minder dan zestien j aar 
oud schijnen op te leveren; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat; beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beschik
king; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling. 

27 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Boon, raadsheer - Verslaggever : 
de h. Holsters, raadsheer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 599 

2• KAMER - 27 mei 1986 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- HOF VAN ASSISEN - FElTEN BEWEZEN 
VERKLAARD IN HUN OORSPRONKELIJKE 
KWALIFICATIE - ONTVANKELIJKHEID -
MIDDEL BETREFFENDE DOOR DE VERDEDI
GING VOORGESTELDE SUBSIDIAIRE VRAGEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
BEG RIP. 

3° HOF VAN ASSISEN - SAMENSTEL
LING VAN HET HOF - VEROORDELEND AR
REST - RECHTER DIE EEN ARREST ALVO
RENS RECHT TE DOEN NOPENS AAN DE JURY 
TE STELLEN VRAGEN MEDE HEEFT GEWEZEN. 

1" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het cassatiemiddel dat betrek
king heeft op subsidiaire vragen die de 
beschuldigde aan de juryleden wilde 
laten stellen, wanneer de feiten in hun 
oorspronkelijke kwalificatie bewezen 
zijn verklaard (1). 

2" Het recht van de beschuldigde op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak, dat 
is neergelegd in art. 6.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens, wordt niet 
geschonden door dat de rechter die het 
veroordelende arrest mede heeft gewe
zen, reeds in dezelfde zaak uitspraak 
heeft gedaan bij arresten alvorens 
recht te doen over incidenten van fei
telijke of juridische aard. 

3" Geen onwettigheid valt hieruit af te 
leiden dat een rechter, die een door 
het Hoi van assisen gewezen veroorde
lend arrest mede heeft gewezen, reeds 
uitspraak heeft gedaan bij een arrest 
over de aan de jury te stellen vragen. 

(1) In de onderstelling dat de subsidiaire 
vragen op verzoek van de verdediging aan de 
jury zouden zijn gesteld, dan zou daarop niet 
zijn geantwoord als de jury de oorspronkelijke 
kwalificatie bewezen had verklaard. 



Nr. 599 HOF VAN CASSATIE 1309 

(DE ROO) 

ARREST 

(A.R. nr. 446) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten nrs. 5840 en 5841, bei
de op 14 maart 1986 door het Hof 
van Assissen van de provincie Oost
Vlaanderen gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het arrest nr. 5840 
waarbij het verzoek van de verdedi
ging tot het stellen van bijkomende 
vragen aan de jury verworpen 
wordt: 

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

het eerste afgeleid uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet en uit de 
miskenning van de bewijskracht verbon
den aan de processen-verbaal, opge
maakt door de onderzoeksrechter en de 
officieren van de gerechtelijke politie en 
van de verklaringen van de betrokken 
getuigen tijdens de mondelinge debatten 
voor het hof van assisen en gesteld als 
volgt : Door eiseres werd in het te haren 
laste gevoerd proces van meet af aan 
staande gehouden dat zij nooit het in
zicht had noch haar echtgenoot noch 
haar bijzit te doden. Dat eiseres toegaf 
in het gerechtelijk onderzoek en ter zit
ting van het hof van assisen dat zij 
« muizenvergif » had toegediend, maar in 
kleine hoeveelheden en niet wetend dat 
het produkt de dood kon veroorzaken. 
Dat deze gegevens duidelijk blijken uit 
de volgende processen-verbaal, opge
maakt tijdens het gerechtelijk onder
zoek, waarvan voor eensluidend ver
klaarde afschriften aan deze memorie 
worden gehecht - pro-justitia van 24 ju
ni 1984, verklaring De Roo Georgette 
aan de onderzoeksrechter Van Damme, 
- proces-verbaal 25 juni 1984, verklaring 
De Roo Georgette aan de gerechtelijke 
politie, gerechtelijk officier Eddy Suys. 
Dat tijdens de debatten voor het hof van 
assisen eiseres haar verklaringen beves
tigde. Dat ook de heer onderzoeksrechter 
Van Damme als getuige werd gehoord 
en de door hem opgestelde processen
verbaal uitvoering toelichtte en bevestig
de. Dat hetzelfde gebeurde tijdens de de
batten door de getuige Eddy Suys, ge
rechtelijk officier. Dat eiseres dienvol
gens bij het einde van de debatten, en in 

het licht van de gegevens vermeld in het 
dossier en bevestigd ter zitting bij beslui
ten, aan het hof vroeg bijkomende vra
gen te stellen aan de jury, namelijk, eer
ste vraag : Staat het vast dat De Roo 
Georgette zich schuldig gemaakt heeft 
aan het opzettelijk toedienen aan Buysse 
Albert van stoffen die de dood kunnen 
teweegbrengen zonder het oogmerk om 
te doden, maar de dood toch veroorzaakt 
hebben, tussen 1 oktober 1974 en 22 no
vember 1974? Tweede vraag: Staat het 
vast dat De Roo Georgette zich schuldig 
gemaakt heeft aan het opzettelijk toedie
nen aan Buysse Albert van stoffen die 
de dood kunnen veroorzaken, maar zon
der het oogmerk om te doden en welke 
een ziekte of ongeschiktheid tot het ver
richten van persoonlijke arbeid hebben 
veroorzaakt tussen 1 oktober 1974 en 22 
november 1974? Derde vraag: Staat het 
vast dat De Roo Georgette zich schuldig 
gemaakt heeft aan het opzettelijk toedie
nen aan Van Acker Maurice van stoffen 
die de dood kunnen veroorzaken, maar 
zonder het oogmerk om te doden en wel
ke een ziekte of ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid heb
ben veroorzaakt op een niet nader te be
palen data in de periode van begin 
maart 1984 tot 30 april 1984? Dat het hof 
(van assisen) bij arrest geveld op 18 
maart 1986 dit verzoek verwierp op de 
eenvoudige overweging : « Dat het niet 
uit de debatten was gebleken dat de vra
gen geformuleerd door de verdediging 
dienden gesteld ». Dat eiseres meent dat 
dergelijke motivering in strijd is, zowel 
met de gegevens vervat in de opgemaak
te processen-verbaal, als met de verkla
ringen ter zitting. Dat trouwens de ver
klaringen van eiseres de enige gegevens 
waren nopens deze feiten en dit ook 
door het openbaar ministerie in zijn akte 
van inbeschuldigingstelling werd beklem
toond. Dat de betichtingen van moord en 
moordpoging gesteund waren op experti
ses van toxicoloog professor Heyndrickx 
en door geen enkele getuigenis beves
tigd. Dat bijgevolg het hof van assisen, 
door zonder meer te stellen dat uit de 
debatten niet was gebleken dat de vra
gen, geformuleerd door de verdediging, 
dienden gesteld, de bewijswaarde van de 
opgemaakte processen-verbaal bevestigd, 
mondeling ter zitting heeft geschonden. 
Dat het hof (van assisen) zonder de be
wijswaarde van deze getuigenissen en 
van ·deze processen-verbaal te schenden, 
niet vermocht te stellen dat uit de debat
ten niet was gebleken dat het stellen van 
de vragen door de verdediging gerecht
vaardigd was; 
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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 en uit de 
miskenning van het recht van verdedi
ging en gesteld als volgt : Dat eiseres 
voorhoudt dat zij in haar recht op verde
diging en in haar recht op een eerlijke 
behandeling van haar zaak werd ge
krenkt. Dat in het Belgisch strafproces
recht het een vaststaand principe is dat 
de rechter ten gronde gevat wordt door 
de feiten waaraan hij, bij zijn beslissing, 
de juiste kwalificatie dient te geven. Dat 
de rechter ten gronde, zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep, tot herkwali
ficering mag overgaan binnen de perken 
van de verwijzing en van zijn bevoegd
heid. Dat de jury bij het hof van assisen, 
dient te antwoorden op de vragen die 
haar door de voorzitter van het hof van 
assisen worden gesteld. Dat de jury geen 
andere mogelijkheid heeft dan ja of 
neen te antwoorden op de vragen zoals 
geformuleerd door de voorzitter. Dat in 
casu eiseres schuldig pleitte op de vra
gen zoals geformuleerd in haar eigen 
conclusies. Dat het hof (van assisen), ' 
door te weigeren de vragen geformuleerd 
door de verdediging te stellen, het funda
mentele recht van een beschuldigde op 
een eerlijk proces heeft geschonden. Dat 
immers, door te weigeren deze vragen te 
stellen, de jury de mogelijkheid werd · 
ontnomen te statueren nopens de argu
menten ontwikkeld door de verdediging. 
Dat het stellen van de vragen, geformu
leerd door de verdediging, gei:nspireerd 
was door de gegevens van het strafdos
sier en de mondelinge debatten voor het 
hof (van assisen). Dat het arrest van het, 
hof van assisen, waarbij geweigerd werd 
de vragen te formuleren en aan de jury 
voor te leggen, aan de beschuldigde elke 
kans op een eerlijk proces ontnam en de 
jury verhinderde de feiten in hun geheel 
te beoordelen en desnoods anders te 
kwalificeren dan uit het arrest van ver
wijzing mocht blijken : 1 

Overwegende dat het arrest nr. 
5841 van 14 maart 1986, ingevolgel 
het bevestigend antwoord van de 
jury op de door het hof geformuleer
·de vragen, eiseres schuldig ver-' 
klaart ter zake van : A. te Eeklo 
(provincie Oost-Vlaanderen), her
haaldelijk op niet nader te bepalen 
data in de periode van 1 oktober 
1974 tot 24 november 1974: zich 
schuldig te hebben gemaakt aan 
doodslag door vergiftiging op de per-

soon van Buysse Albert, dit is opzet
telijk en met het oogmerk om te do
den, voornoemde persoon gedood te 
hebben door middel van stoffen die 
min of meer snel de dood kunnen 
teweegbrengen, op welke wijze die 
stoffen ook aangewend of toege
diend zijn, de dood ingetreden zijn
de op 24 november 1974; B. te Eeklo 
(provincie Oost-Vlaanderen), en/of 
elders in het Rijk, herhaaldelijk op 
niet nader te bepalen data, in de pe
riode van 1 februari 1984 tot 3 april 
1984 en van 22 april tot 25 mei 1984 : 
zich schuldig te hebben gemaakt 
aan strafbare poging tot doodslag 
door vergiftiging op de persoon van 
Van Acker Maurice, dit is gepoogd 
te hebben opzettelijk en met het 
oogmerk om te doden, door middel 
van stoffen die min of meer snel de 
dood kunnen teweegbrengen, op 
welke wijze die stoffen ook aange
wend of toegediend zijn, waarbij het 
voornemen om de misdaad te plegen 
zich heeft geopenbaard door uitwen
dige daden die een begin van uitvoe
ring van die misdaad uitmaken en 
alleen ten gevolge van omstandighe
den van de wil van de daderes onaf
hankelijk, zijn gestaakt of hun uit
werking hebben gemist; 

Overwegende dat het middel van 
eiseres betrekking heeft op het stel
len van bijkomende vragen over 
subsidiaire omschrijvingen van de 
feiten; 

Overwegende dat, nu de feiten in 
hun oorspronkelijke omschrijvingen 
bewezen worden verklaard, het mid
del, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het veroordelend ar
rest nr. 5841 van 14 maart 1986: 

Over het derde 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 en gesteld als volgt : Dat eiseres 
tevens van oordeel is dat zij veroordeeld 
werd tot levenslange dwangarbeid door 
het hof van assisen waarvan de samen
stelling niet voldeed aan de vereisten 
van onpartijdigheid, zoals bij herhaling 
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reeds beslist door het Europees Hof van 
de Rechten van de Mens. Dat immers 
het hof, samengesteld uit de voorzitter 
en de twee bijzitters, in het arrest van 14 
maart 1986 strekkende tot verwerping 
van de conclusie van de verdediging tot 
het formuleren van bijkomende vragen, 
reeds duidelijk haar oordeel nopens de 
tenlasteleggingen had laten blijken. Dat 
immers de verdediging geen vrijspraak 
had gepleit maar schuldig op basis van 
slagen en verwondingen zonder het in
zicht te doden (artikel 404 van het Straf
wetboek en artikel 402 van het Strafwet
boek). Dat het Hof in zijn arrest beslist 
dat deze feiten niet uit de debatten wa
ren gebleken. Dat het hof dienvolgens 
impliciet de mening uitte dat enkel 
moord en moordpoging konden weerhou
den worden. Dat echter hetzelfde hof, 
namelijk voorzitter en twee bijzitters, 
deel hebben uitgemaakt met de 12 jury
leden bij de toepassing van de strafmaat. 
Dat de invloed van de beroepsmagistra
ten bij de bepaling van de strafmaat van 
determinerende aard is. Dat het strijdig 
is met het principe van een eerlijk pro
ces dat drie magistraten, die voordien 
reeds duidelijk hun mening hebben ge
uit, nadien nog mede beslissen over de 
strafmaat. Dat zelfs indien dit de regel 
is, voorzien in het W etboek van Strafvor
dering naar Belgisch recht, zij geen aan
leiding mag geven tot schending van de 
Europese Conventie van de Rechten van 
de Mens, die rechtstreeks werking heeft 
in het interne Belgisch recht : 

Overwegende dat het recht op een 
eerlijke behandeling van de zaak 
niet wordt miskend doordat de rech
ters, die aan de beraadslaging over 
de toe te passen strafmaat deelne
men, reeds in diezelfde zaak over 
incidenten van feitelijke of juridi
sche aard hebben uitspraak gedaan 
bij beslissingen alvorens recht te 
doen, eventueel, zoals ten deze, om 
te antwoorden op conclusies van de 
partijen; 

Overwegende dat in het hof van 
assisen de verklaring over de schuld 
tot stand komt doordat de jury met 
« j a » of « neen » - be halve in het 
bijzonder geval van artikel 351 van 
het Wetboek van Strafvordering -

punt conclusies werden genomen, 
door arrest van het hof; 

Overwegende dat het hof door de 
beslissing over de te stellen vragen 
zijn mening niet uit over het al dan 
niet bewezen zijn van het misdrijf; 
dat die beslissing niet meebrengt 
dat het hof in de onmogelijkheid 
zou worden gesteld zijn taak verder 
te vervullen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

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

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

27 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, raadsheer - Verslaggever: 
de h. De Peuter, raadsheer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. R. Ver
stringhe, Gent. 

Nr. 600 

2' KAMER - 27 mei 1986 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING -
ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
het openbaar ministerie in strafzaken 
heeft ingesteld en die niet is betekend 
aan de partij tegen wie zij is gericht; 
dat die partij een eensluidend ver
klaarde kopie van een eensluidend ver
klaarde uitgifte van de akte van voor
ziening heeft ontvangen en voor die 
ontvangst naamtekende, geldt niet als 

antwoordt op de vragen die haar ..... --------------
worden voorgelegd door de voorzit-

betekening (1). (Art. 418 Sv.) 

ter van het hof of, indien er op dat 
(1) Zie Cass., 11 mei 1982, A.R. nr. 7290 

(A.C., 1981·82, nr. 539). 
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(AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET MILITAIR 
GERECHTSHOF T. LAMMERTYN) 

ARREST 

(A.R. nr. 466) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1986 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn cas
satieberoep heeft doen betekenen 
aan verweerder, overeenkomstig het 
vormvoorschrift van artikel 418, 
tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Overwegende dat uit die stukken 
enkel blijkt dat aan verweerder in 
de gevangenis te Sint-Gillis een ge
lijkvormig verklaarde kopie van een 
eensluidend verklaarde uitgifte van 
de akte van beroep in cassatie werd 
overhandigd, voor welke ontvangst 
hij op de eensluidend verklaarde 
uitgifte van die akte naamtekende; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

27 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, raadsheer - Verslaggever : 
de h. Holsters, raadsheer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 601 

2' KAMER - 27 mei 1986 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
SLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
CASATIEBEROEP IS MAAR EENMAAL TOEGE
LATEN. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - OPTREDEN VAN DE RAADSMAN 
VAN DE GEINTERNEERDE. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
SLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BESLISSING VAN DE COMMISS!E TOT BE
SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAAR
BIJ DE INRICHTING WORDT AANGEWEZEN 
WAARIN DE INTERNERING ZAL PLAATSVIN
DEN. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ DE 
INRICHTING WORDT AANGEWEZEN WAARIN 
DE INTERNERING ZAL PLAATSVINDEN - CAS
SATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK. 

1 o In strafzaken kan een partij zich, in 
de regel, geen tweemaal tegen een en 
dezelfde beslissing in cassatie voor
zien, oak al is de eerste voorziening 
niet ontvankelijk verklaard (1). 

2° Ingeval de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maatschap
pij is gewezen nadat de advocaat van 
de gei'nterneerde is gehoord, kan geen 
nietigheid worden afgeleid uit het en
kele feit dat de in de beslissing opge
geven naam van de advocaat niet de
zelfde zou zijn als die van de advocaat 
door wie de gei'nterneerde werd bijge
staan. 

3° en 4o De beslissing waarbij de commis
sie tot bescherming van de maatschap
pit ter uitvoering van een rechterlijke 
beslissing van internering, de inrich
ting aanwijst waarin de internering zal 
plaatsvinden, is niet vatbaar voor cas
satieberoep (2). (Artt. 407 en 413 Sv.; 
art. 14 Wet Bescherming Maatschap
pij.) 

(1) Zie noot get. L.C. bij Cass., 29 okt. 1945 
(Bull. en Pas., 1946, I, 261). 

(2) Cass., 11 mei 1982, A.R. nr. 7309 
(A.C., 1981-82, nr. 540). Zie Cass., 2 okt. 1984, 
A.R. nr. 9113 (ibid., 1984-85, nr. 84). 
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(ENCKELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 467) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, op 10 december 
1985 en 4 april 1986 gewezen door 
de commissie van bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de 
psychiatrische afdeling van de ge
vangenis te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van eiser : 

1. tegen de beslissing van 10 de
cember 1985 : 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 438 van het Wetboek van Straf
vordering - buiten het toepassings
geval van artikel 40 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der ta
len in gerechtszaken, het geval van 
een regelmatige afstand of het geval 
waarin tegen een arrest van verwij
zing naar het hof van assisen nog 
cassatieberoep openstaat na het ver
oordelend arrest, omstandigheden 
die ten deze niet aanwezig zijn -
geen nieuwe voorziening tegen een 
arrest of een vonnis kan worden 
ingesteld indien een vroegere voor
ziening tegen dezelfde beslissing 
verworpen werd; 

Overwegende dat eiser reeds cas
satieberoep heeft ingesteld tegen de 
beslissing van 10 december 1985 
waarbij werd beslist dat de heer Pa~ 
ternostre als voorzitter van de com
missie in de zaak van eiser wordt 
vervangen door een andere magis
traat, de vordering tot wraking door 
eiser ingediend wordt verworpen en 
eiser wordt opgeroepen om voor de 
commissie te verschijnen op een la
tere datum; dat, bij arrest van het 
Hof van 25 februari 1986, die voor
ziening als niet-ontvankelijk werd 
verworpen; 

Dat mitsdien de nieuwe voorzie
ning, gericht tegen dezelfde beslis
sing, niet ontvankelijk is; 

2. tegen de beslissing van 4 april 
1986: 

. A. ~n zoverre de voorziening ge
r~cht 1s tegen de beslissing waarbij 
e1sers verzoek tot invrijheidstelling 
wordt verworpen : 

Overwegende dat eiser, in een 
aan de procureur-generaal in het 
Hof toegestuurde memorie die ter 
griffie van het Hof werd neergelegd 
op 22 april 1986, een aantal grieven 
aanvoert; 

Overwegende dat die grieven, in 
zoverre zij geen enkel verband hou
den met de bestreden beslissing, 
niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat voor het overige 
de aangevoerde grieven hierop neer
komen dat: 1) de commissie tot be
scherming van de maatschappij 
geen uitspraak heeft gedaan over 
een reeks wrakingen die eiser, zo
wel mondeling als schriftelijk, zou 
hebben gedaan; 2) eiser tijdens de 
zitting van de commissie tot be
scherming van de maatschappij 
werd bijgestaan door zijn raadsman 
mr. P. Van Hoecke en niet door mr. 
Dehouse, zoals in de bestreden be
slissing is vermeld, zodat de beslis
sing nietig is, 3) het recht van ver
dediging van eiser werd miskend, 
doordat het « psychiatrisch verslag 
van commissiepsychiater L.V. 
Berckmans, aangesteld door de com
missie tot bescherming van de 
maatschappij », dat geen tegenspre
kelijk karakter heeft en steunt op 
verklaringen van « anonieme getui
gen, bewakers, directeurs, psychia
ters van staatsinstellingen », waarte
gen hij procedures voert « wegens 
martelingen, folteringen ... enz., » 
vals is: 

W at de eerste grief betreft : 
Overwegende dat noch uit de be

streden beslissing, noch uit de stuk
-ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser - behalve een 
verzoek tot wraking van 21 maart 
1986, waarvan de bestreden beslis
sing constateert dat eiser afstand 
doet - andere verzoeken tot wra-
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king regelmatig zou hebben inge
diend; 
Overweg~nde dat evenmin blijkt 

dat eiser voor de commissie waar 
hij verschenen is, bijgestaan door 
zijn raadsman, daarvan gewag zou 
hebben gemaakt; 

Dat derhalve niet blijkt dat de 
door eiser beweerde verzoeken tot 
wraking ter sprake dienden te ko
men; dat de grief, die geen betrek
king heeft op de bestreden beslis
sing, niet ontvankelijk is; 

W at de tweede grief betreft : 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 28 van de Wet tot Bescher
ming van de Maatchappij, de com
missie tot bescherming van de 
maatschappij die uitspraak doet 
over een verzoek tot invrijheidstel
ling van een ge!nterneerde, slechts 
kan beslissen ten aanzien van de 
betrokkene die bijgestaan wordt 
door een advocaat; 

Overwegende dat eiser, zoals 
blijkt uit het de bestreden beslissing 
en zoals door hemzelf wordt beves
tigd, voor de commissie is versche
nen bijgestaan door een advocaat; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de naam van de advocaat 
die in de beslissing is vermeld, niet 
die is van de advocaat die eiser bij
stond, op zichzelf geen nietigheid 
van de beslissing meebrengt; 

Dat de grief niet kan worden aan
genomen; 

W at de derde grief betreft : 
Overwegende dat noch uit de 

stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, noch uit de bestreden 
beslissing blijkt dat de commissie 
haar beslissing laat steunen op een 
« psychiatrisch verslag van commis
siepsychiater L.V. Berckmans »; 

Dat de grief mitsdien feitelijke 
grondslag mist; 

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de inrichting wordt aangewezen 
waar eiser zijn internering verder 
zal ondergaan : 

Overwegende dat die beslissing 
slechts een modaliteit van de uitvoe
ring van de internering uitmaakt en 
derhalve niet vatbaar is voor cassa
tieberoep; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. Wat de valsheidsvordering be
treft: 

Overwegende dat eiser verklaart 
bij het Hof van Cassatie een ver
zoek in te dienen wegens valsheid 
tegen de leden van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis van Antwer
pen, de gevangenisdirecteur R. Men
tens, de psychiater Cleykens, de 
gevangenisdirecteur L. Thys, de ge
neesheer-directeur R. Cnapkens, 
de psychiaters P. Corilon en M. Flo
ris, de commissiepsychiater L.V. 
Berckmans, de procureur des Ko
nings Poncelet te Doornik, adjunct
gevangenisdirecteur E. Verberck
moes; 

Overwegende dat, nu eiser niet 
preciseert waarin de aangeklaagde 
valsheid bestaat noch de middelen 
inzake valsheid nauwkeurig opgeeft, 
het bij wijze van tussenvordering 
ingediende verzoek niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de valsheidsvorde
ring. 

27 mei 1986 -) 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, raadsheer - Verslaggever : 
deh. D'Haenens, raadsheer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Eric 
Bodson, Brussel. 
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Nr. 602 

2• KAMER - 27 mei 1986 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - DESKUNDIGENVERSLAG - FEITE
LIJKE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

2° DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN - VERSLAG WAARIN GEGE
VENS VOORKOMEN UIT EEN VERTROUWE
LIJKE EN ANONIEME BRON - GEEN NIETIG
HEID. 

1° en 2° Wanner in strafzaken de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, beoordeelt de rechter in feite 
de bewijswaarde van de hem regelma
tig voorgelegde gegevens (1), met na
me van een deskundigenverslag met 
gegevens uit een vertrouwelijke en 
anonieme bron (2). 

(HERMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 468) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 maart 1986 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van het rechtsbeginsel dat het 
niet tegensprekelijk karakter van een 
deskundigenonderzoek in strafzaken ge
compenseerd wordt door het feit dat de 
tegenspraak ten volle in een latere fase, 
bij de beoordeling van het verslag, na
melijk door de rechtbank ten gronde, 
kan uitgeoefend worden en tevens scherr
ding van onder meer artikel 6 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden en van artikel 97 van 
de Grondwet, 

(1) Zie Cass., 31 dec. 1985, A.R. nr. 9887 en 
30 april 1986, A.R. nr. 4736 (A.C., 1985-86, ~rs. 
287 en 533). 

(2) Zie Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1070) 
en 26 feb. 1986, A.R. nr. 4615 (ibid., 1985-86, 
nr. 410). 

doordat het arrest de vordering van ei
ser tot nietigverklaring van het psychia
trisch verslag van 17 mei 1985 van de 
psychiaters Troch, Severy en De Bandt 
afwijst op grond van onder meer dat, 
waar de vertrouwelijk vernomen bijko
mende gegevens voor de deskundigen 
slechts als bevestiging overkwamen, ze 
de besluiten van het verslag niet bei:n
vloed hebben en dat het verder lezen 
van het strafdossier ten overvloede be
vestigt dat eiser « een heel zwaar geval » 
is, zodat de beweerde onmogelijkheid 
van tegenspraak dient verworpen te wor
den en dat voormelde << bijgekomen ge
gevens » niet van aard zijn de opinie van 
het hof (van beroep) enigszins te bei:n
vloeden, daar ze als overbodig voorko
men, 

terwijl, naar de in het middel aange
haalde wetsbepaling, bij het bepalen van 
de gegrondheid van een tegen hem inge
stelde strafvervolging, eiser, zoals een ie
der, het recht heeft op een eerlijke be
handeling van zijn zaak door .een onaf
hankelijke en onpartijdige gerechtelijke 
instantie; en een rechterlijke instantie, 
die zich in haar oordeelsvorming baseert 
op een deskundigenverslag, en dit ver
slag aanvaardt, de inhoud van dat ver
slag tot de hare maakt; zodat het arrest 
niet op een neutrale, onafhankelijke en 
onpartijdige wijze rechtsgeldig kon be
slissen door anonieme en vertrouwelijke 
gegevens als grondslag voor een veroor
deling te aanvaarden en door bovendien 
te stellen dat deze anonieme en vertrou
welijke gegevens slechts als een bevesti
ging overkwamen van wat het overige 
van het strafdossier vermeldt; dat even
we! de deskundigen van dat overige van 
het strafdossier geen kennis konden heb
ben, gezien het verslag reeds neergelegd 
was op 17 mei 1985 en dat de suicidiale 
acting outs zich voordeden in de strafin
richting waar eiser verbleef, na die da
tum, zodat de bijkomende gegevens geen 
bevestiging kunnen zijn van wat op het 
ogenblik van het deskundigenonderzoek 
niet bekend was, zodat het verslag, door
dat de deskundigen erin zich beroepen 
op een vertrouwelijke niet nader ge
noemde bron, nietig is, minstens dat de 
objectieviteit ervan fundamenteel is aan
getast en, nu het arrest zelfs woordelijk 
de termen van die niet voor tegenspraak 
vatbare anonieme verklaring overneemt, 
de onpartijdigheid en de onafhankelijk
heid van de behandeling der zaak ge
schonden is : 

Overwegende dat het arrest niet 
zegt dat voor de deskundigen « deze 
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anonieme en vertrouwelijke gege
vens slechts als een bevestiging 
overkwamen van wat het overige 
van het strafdossier vermeldt »; dat 
het zegt dat die « bijkomende » ge
gevens voor de deskundigen slechts 
als bevestiging (van hun bevindin
gen) overkwamen en de besluiten 
van het verslag niet bei'nvloed heb
ben; dat trouwens het verder lezen 
van het strafdossier (door de rech
ters) ten overvloede bevestigt dat ei
ser een « heel zwaar geval » is; 

Dat het middel in zoverre op een 
verkeerde lezing van het arrest be-. 
rust; 

Overwegende dat de vermelding 
in een deskundigenverslag van 
« vertrouwelijke en anonieme gege
vens » dit verslag niet nietig maakt; 
dat in strafzaken, wanneer de wet, 
zoals ten deze, geen bijzonder be
wijsmiddel voorschrijft, de rechter op 
onaantastbare wijze in feite de be
wijswaarde beoordeelt van de gege
vens, waaronder een deskundigen
verslag, op grond waarvan hij tot 
zijn overtuiging komt, en waarover 
partijen verweer hebben kunnen 
voeren; 

Overwegende dat, nu het deskun
digenverslag deel uitmaakt van het 
strafdossier, het door eiser in al zijn 
onderdelen kon worden tegenge
sproken; 

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. 

27 mei 1986 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, raadsheer - Verslaggever : 
de h. Holsters, raadsheer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. L. Van 
de Wiele, Antwerpen. 

Nr. 603 

2" KAMER - 27 mei 1986 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER TOT VERWIJZING 
VAN TWEE VERDACHTEN NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK WEGENS WANBEDRIJ
VEN- HOF VAN BEROEP DAT EEN VAN DE 
AAN EEN BEKLAAGDE TEN LASTE GELEGDE 
FElTEN ALS EEN MISDAAD OMSCHRIJFT EN 
BEIDE BEKLAAGDEN VEROORDEELT WEGENS 
ALLE FElTEN, DIE HET SAMENHANGEND 
VERKLAART. 

2° CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING IN CASSATIE VAN DE PROCUREUR-GE
NERAAL - ART. 441 SV. - RAADKAMER DIE 
TWEE VERDACHTEN WEGENS ALS WANBE
DRIJVEN OMSCHREVEN FElTEN NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST -
HOF VAN BEROEP DAT BEIDE BEKLAAGDEN 
VEROORDEELT, EEN VAN DE AAN EEN DER 
BEIDE BEKLAAGDEN TEN LASTE GELEGDE 
FElTEN ALS EEN MISDAAD OMSCHRIJFT EN 
ALLE AAN BEIDE BEKLAAGDEN TEN LASTE 
GELEGDE FElTEN SAMENHANGEND VER
KLAART - VERNIETIGING VAN DE VEROOR
DELING - VERWIJZING NAAR EEN ANDER 
HOF VAN BEROEP. 

1 • Wanneer de raadkamer twee verdach
ten wegens als wanbedrijven omschre
ven ieiten naar de correctionele recht
bank heeit verwezen, is het hoi van 
beroep niet bevoegd om kennis te ne
men van de gezamenlijke ieiten als 
het, enerzijds, een van de aan een be
klaagde ten laste gelegde ieiten als 
een misdaad omschrijit en, anderzijds, 
aile ieiten samenhangend verklaart 
(1). 

2" Op de met toepassing van art. 441 Sv. 
door de procureur-generaal ingestelde 
voorziening in cassatie vernietigt het 
Hot, met verwijzing naar een ander 
hoi van beroep (2), het arrest houden-

(1) Zie Cass., 27 mei 1986, A.R. nr. 76 
(A.C., 1985-86, nr. 594). 

(2) Wanneer de onbevoegdheid van het von
nisgerecht haar oorsprong vindt in een onwet
tigheid die het onderzoeksgerecht heeft ge
pleegd, wordt de vernietiging, overeenkomstig 
de artt. 408 en 413 Sv., uitgebreid tot alles wat 
voorafgaat aan de veroordeling « vanaf de oud-

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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de veroordeling van twee beklaagden 
die wegens als wanbedrijven on:.schre
ven feiten door de raadkamer ZlJn ver
wezen, wanneer het hoi van beroep 
een van de aan een van de beklaagden 
ten laste gelegde feiten als een mis
daad heeft omschreven en het alle aan 
beide beklaagden ten laste gelegde lei
ten samenhangend hee.ft verklaard. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE DE CLERCK, DE WILDE) 

ARREST 

(A.R. nr. 582) 

HET HOF; - Gelet op de navol
gende vordering van de procur~ur
generaal in het Hof van Cassatle : 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. 

valse sleutels ten nadele van Van 
den Bogaert Leon en Poppe Rita; 
B. met samenhang, te Gent en el
ders in het Rijk, in 1983, v66r 10 
maart 1983: 1) de eerste: aanstoker 
geweest te zijn tot een vereniging 
met het oogmerk om een aanslag te 
plegen op personen of op eigendom
men, ten doel hebbende misdaden te 
plegen waarop de .doodstra~ . of 
dwangarbeid gesteld 1s, veremgmg 
bestaande door het enkele feit van 
het inrichten van de bende, hoofd 
van die bende geweest te zijn of 
daarin enig bevel te hebben gevoerd 
(artikel 323, eerste lid, Strafwet
boek); 2) de tweede : deel ~e. hebben 
uitgemaakt van een veremgmg met 
het oogmerk om een aanslag te ple
gen op personen of op eigendom
men, ten doel hebbende andere mis
daden te plegen dan die waarop de 
doodstraf of dwangarbeid gesteld is, 
wetens en willens aan de bende of 
aan haar afdelingen wapens, muni
tie werktuigen tot het plegen van 
mi~daden, een onderdak, een schuil
plaats of een vergaderplaats te heb
ben verschaft (artikel 324, voorlaat
ste lid, Strafwetboek). 

Voor het feit B 1, dat door artikel 
323, eerste lid, van het Strafwetboek 
met opsluiting strafbaar wordt ge
steld, was de eerste naar de correc
tionele rechtbank verwezen door be
schikking van 11 september 1984 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Den
dermonde, die het misdrijf om
schreef als het door artikel 324, 
voorlaatste lid, van het Strafwet
boek bepaalde wanbedrijf, zodat de 
verwijzing bevolen werd zonder ver
zachtende omstandigheden in acht 
te nemen. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij kenbaar 
te maken dat, bij een brief van 21 
april 1986, bestuur burgerlijke en 
criminele zaken, nr. 7/130.836/565 
AP/Div. - LD/CP, 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 arrest, op 8 ok
tober 1985 uitgesproken door het 
Hof van Beroep te Gent, in zover 
daarbij: 1) De Clerck Rosa, Theodo
ra, geboren te Aalter op 20 decem
ber 1935, wonende te 9219 Gent, Mo
riaanstraat 97, en 2) De Wilde Luc, 
Kamiel, Gustaaf, geboren te Siegen 
op 19 januari 1961, wonende te 9219 
Gent, Sasstraat 12, thans Meerschel
destraat 1, worden veroordeeld ter 
zake van : A. heiden : te 9298 Wiche
len, op 10 maart 1983: mededader
schap van paging tot diefstal door 
middel van braak, inklimming of De correctionele rechtbank en, in 

tweede aanleg, het hof van beroep ----------------! waren dus onbevoegd om van de be-
(Vervolg nota van vorige biz.) wezen verklaarde misdrijven kennis 

ste nietige handeling », d.i. de beschikking tot te nemen. 
verwijzing (Cass., 2 mei 1978, A.C., 1978, 1022). De onder A en B 2 vermelde wan-
In de arresten A.R. nrs. 76 en 582 heeft het 
Hof het verkieslijk geacht zich niet uit te spre- bedrijven werden door het arrest 
ken over de door het hof van beroep gewijzig- van het hof van beroep als samen
de kwalificaties. De beschikking van de raad- hangend beschouwd met bedoelde 
kamer scheen dus niet noodzakelijk nietig te 
z1jn. misdaad. Ook voor die wanbedrijven 
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was het hof van beroep dus onbe
voegd. 

De veroordeling van beide voor
noemden is dus strij dig met de wet, 
namelijk met de artikelen 179, 193, 
214, 226, 227 en 231 van het Wetboek 
van Strafvordering. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven arrest te vernietigen in 
zover het De Clerck Rosa en De Wil
de Luc veroordeelt; te bevelen dat 
van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing, en de 
zaak, aldus beperkt, te verwijzen 
naar een ander hof van beroep. 

Brussel, 6 mei 1986, 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Declercq »; 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met over
neming van de gronden van de vor
dering, vernietigt het aangegeven 
arrest, op 8 oktober 1985 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen, in 
zoverre het Rosa De Clerck en Luc 
De Wilde veroordeelt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

27 mei 1986 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Boon, raadsheer - Verslaggeve1· : 
de h. Marchal, raadsheer - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 604 

2" KAMER - 28 mei 1986 

VOLUTIEVE WERKING - EEN ENKELE STRAF 
DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN 
WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN -
APPELGERECHT DAT SLECHTS BEPAALDE 
MISDRIJVEN BEWEZEN VERKLAART - HAND
HAVING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER 
UITGESPROKEN STRAF - GEEN VERZWARING 
VAN DE STRAF. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID 
- MIDDEL DAT HET HOF ERTOE ZOU VER-
PLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS NA TE 
GAAN, WAARVOOR HET NIET BEVOEGD IS. 

1" Wanneer de beklaagde door de eerste 
rechter tot een enkele straf is veroor
deeld wegens verscheidene misdrijven 
die slechts als een enkel strafbaar feit 
worden beschouwd, kan de rechter, 
die, op het enkele hager beroep van de 
beklaagde, deze voor bepaalde misdrij
ven vrijspreekt, niettemin voor de an
dere bewezen verklaarde misdrijven 
de enkele door de eerste rechter uitge
sproken straf handhaven, aangezien 
dit geen strafverzwaring oplevert (1). 
(Art. 202 Sv.) 

2" Niet ontvankelijk, daar het Hoi bij 
toetsing ervan verplicht zou zijn feite
lijke gegevens na te gaan waarvoor 
het niet bevoegd is, is het middel ten 
betoge dat art. 38, § 3, eerste lid, Weg
verkeerswet niet op de beklaagde kon 
worden toegepast, nu deze in het bezit 
was van een buitenlands rijbewijs en 
zulks niet blijkt uit het bestreden von
nis of uit de stukken waarop het Hoi 
vermag acht te slaan (2). 

(KICK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4829) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 november 1985 in 

(1} Zie i.v.m. de toepassing van de regel van 
de eenstemmigheid (art. 2llbis Sv.) : Cass., 2 
okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 74} en 20 mei 1986, 
A.R. nr. 9834 (A.C., 1985-86, nr. 575}, en i.v.m. 
de devolutieve werking van het verzet : Cass., 
31 jan. 1984, A.R. nr. 8133 (ibid., 1983-84, 
nr. 293}. 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN (2} Zie Cass., 11 sept. 1985, A.R. nr. 4503 
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - DE- (ibid., 1985-86, nr 19}. 
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hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis enkel uitspraak doet over de 
tegen eiseres ingestelde strafvorde
ring; 

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

doordat het bestreden vonnis het ha
ger beroep van beklaagde (thans eiseres) 
ontvankelijk verklaart en het beroepen 
vonnis bevestigt, behoudens de wijziging 
dat beklaagde wordt vrijgesproken van 
het in artikel 34 van de Wegverkeerswet 
omschreven feit; dat het bestreden von
nis zodoende, op het enkele hager be
roep van beklaagde, de door het beroe
pen vonnis uitgesproken straffen ver
zwaart: 

Overwegende dat eiseres werd 
vervolgd wegens zes overtredingen 
van de Wegverkeerswet en het Weg
verkeersreglement; 

Dat de politierechtbank, met toe
passing van artikel 65 van het Straf
wetboek, slechts een enkele geldboe
te, de zwaarste, heeft uitgesproken 
en eiseres voor een duur van zes 
maanden vervallen heeft verklaard 
van het recht om gelijk welk motor
voertuig te besturen; 

Dat het bestreden vonnis het be
roepen vonnis bevestigt met de en
kele wijziging dat eiseres van een 
haar ten laste gelegd feit wordt vrij
gesproken; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank aldus de tegen eiseres 
uitgesproken straffen niet ver
zwaart; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9 van de 
Grondwet, 38, § 3, en 47 van het konink
lijk besluit van 16 maart 1968, gewijzigd 
bij de wet van 9 juli 1976, 

doordat het bestreden vonnis het door 
de politierechtbank op 20 juni 1985 gewe
zen vonnis, waartegen hager beroep, 
waarbij wordt beslist dat beklaagde 
(thans e1seres) het « praktisch », « theo
retisch », « geneeskundig » en « psycholo
gisch » onderzoek bedoeld in artikel 47 
van het koninklijk besluit van 16 maart 

1968, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976, 
zal moeten ondergaan, bevestigt; dat het 
bestreden vonnis indruist tegen artikel 
38, § 3, tweede lid, van dat koninklijk be
sluit van 16 maart 1968, gewijzigd bij de 
wet van 9 juli 1976, volgens hetwelk die 
bepaling niet van toepassing is op de 
houder van een buitenlands rijbewijs en 
dat uit het strafdossier blijkt dat be
klaagde houder is van een Duits rijbe
wijs nr. 4763 dat op 20 februari 1978 te 
Aken is uitgereikt : 

Overwegende dat in het middel 
wordt betoogd dat eiseres ten tijde 
van de feiten in het bezit was van 
een Duits rijbewijs en dat derhalve 
op haar geen toepassing mocht wor
den gemaakt van artikel 38, § 3, eer
ste lid, van de Wegverkeerswet; 

Dat het door eiseres aangevoerde 
feit blijkt noch uit het bestreden 
vonnis, noch uit het beroepen von
nis dat door het bestreden vonnis is 
bevestigd, noch uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan; 

Dat het middel het Hof zou ver
plichten tot een onderzoek van de 
feiten en dus niet ontvankelijk is; 

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

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

28 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge· 
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. C. Leloup, 
Luik. 

Nr. 605 

2• KAMER - 28 mei 1986 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - AF 

STAND - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN 
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DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN (BESTUUR VAN DOUANE EN ACCIJNZEN), 
ALS VERVOLGENDE PARTIJ TEGEN EEN VRIJ
SPREKEND ARREST - AFSTAND DOOR EEN 
LASTHEBBER ZONDER BIJZONDERE VOL
MACHT - GEVOLG. 

2° DOUANE EN ACCIJNZEN - OVER
TREDING - PROCES-VERBAAL OPGEMAAKT 
DOOR EEN DOUANEAMBTENAAR - WETTE
LIJKE BEWIJSWAARDE - GRENS. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - GEVAL WAARIN DE WET GEEN BIJ
ZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT -
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER - FEITELIJKE VERMOE
DENS - BEGRIP. 

1" Het Hoi slaat geen acht op de afstand 
van een voorziening tegen een vrij
sprekend arrest omdat die afstand ge
Jijkstaat met een afstand van reclJts
vordering, Wlmneer hij namens de 
Belgische Staat, mi11ister van Finan
cien {Bestuur van Douane en Accijn
zen), als vervolgende partij, is onderte
kend door een advocaat die geen 
advocaat bit het Hoi tran Cassatie is 
en d1e niet doet blijken van een bijzon
dere volmacht daartoe (1). 

2" De bijzondere wettelijke bewijswaar
de die art. 272 Douane en Accijnzen
wet (coord. KB. 18 juli 1977) aan de 
processen-verbaal van de ambten'aren 
van dat bestuur toekent, geldt enkel 
voor de persoonlijke materiele vast
stellingen van die ambtenaren, maar 
niet voor de juridische gevolgtrekkin
gen die daaruit kunnen worden afge
leid (2). 

3" Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de feitenrechter op onaan
tastbare wijze in feite de bewijswaarde 
van de gegevens waarop zijn overtui
ging is gegl'Ond en waarover partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren; 
de door die rechte1· in aanmerking ge-

nomen feitelijke vermoedens behoeven 
niet te voldoen aan de vereisten van 
art. 1353 B. W. (3). 

(BEI.GISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. MELIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4852) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 december 1985 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Overwegende dat eiser, vervolgen
de partij, door tussenkomst van mr. 
Jacques Herbiet, advocaat, houder 
van de stukken, afstand heeft ge
daan van zijn voorziening; dat noch
tans uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
die advocaat daartoe een bijzondere 
volmacht bezat; dat het Hof derhal
ve geen acht mag slaan op die af
stand, nu ze gelijkstaat met een af
stand van rechtsvordering; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 272 
van de algemene wet inze.ke douane en 
accijnzen (koninklijk besluit van lll juli 
1977 houdende coordinatie van de alge
mene bepalingen inzake douane en ac
cijnzen), 

doordat het arrest, om het aan ver
weerder ten laste gelegde feit niet bewe
zen te verklaren, als bewijs door vermoe
den van de inlandse oorsprong van de 
litigieuze goederen aanneemt • dat uit de 
gegevens van de zaak en uit het door het 
hof (van beroep) gedane onderzoek blijkt 
dat beklaagde altijd heeft verklaard de 
autoradiocassette « Pioneer » te zamen 
met de twee luidsprekerboxen in het 
jaar 1981 te hebben gekocht bij een Bel
gische firma « Radio-Congres >>, die ten 
gevolge van een faillissement niet meer 
bestaat », 

------------------1 terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
(1) Cass., 29 jan. 1986, A.R. 

(A.C., 1985-86, nr. 335). 
nr. 4490 

(2) Zie Cass., 4 mei en 7 juni 1983, A.R. 
nrs. 2725 en 7658 (A.C., 1982-83, nrs. 486 en 
555), 7 sept. 1983, A.R. nr. 2873 (ibid., 1983-84, 
nr. 9), 28 mei 1985, A.R. nr. 9259 (ibid., 1984-85, 
nr. 584) en 29 jan. 1986, vermeld in voetnoot 1. 

op 19 maart 1984 in het douanekantoor 

(3) Zie Cass., 26 okt. 1983, A.R. nr. 2941 
(A.C., 1983-84, nr. 117), 11 dec. 1984, A.R. 
nr. 8950, en 18 juni 1985, A.R. nr. 9287 
(ibid., 1984-85, nrs. 226 en 633) en 30 april 1986, 
A.R. nr 4736 (ibid., 1985-86, nr 533). 



Nr. 605 HOF VAN CASSATIE 1321 

van Eynatten een aangifteformulier 
nr. 155 heeft ondertekend waarin hij ver
klaart dat hij de litigieuze koopwaren 
« vier jaar geleden » « in Belgie, te 
Luik » heeft aangekocht; hij zich luidens 
diezelfde verklaring ertoe had verbonden 
« de douane het bewijs van die verkla
ring voor te leggen binnen 10 dagen », 
hetgeen hij niet gedaan heeft; het op 4 
oktober 1984 opgemaakte proces-verbaal 
vermeldt dat « de h. Melin verklaard 
heeft dat de goederen hem toebehoorden 
en dat ze uit Belgie afkomstig waren », 
dat hij « het aangifteformulier 155 nr. 65 
heeft ondertekend en zich ertoe verbon
den heeft ons het bewijs van zijn verkla
ringen over te leggen binnen 10 dagen, 
dat was v66r 31 maart 1984 »; hij voor de 
Correctionele Rechtbank te Verviers 
voor het eerst verklaarde de litigieuze 
goederen << in 1981 te hebben gekocht bij 
Radio-Congres, een vennootschap die 
thans niet meer bestaat, en in de onmo
gelijkheid te verkeren een factuur over 
te leggen »; het arrest bijgevolg, door te 
verklaren dat verweerder altijd heeft 
staande gehouden dat hij de goederen 
gekocht had bij de Belgische firma « Ra
dio-Congres », die ten gevolge van een 
faillissement niet meer bestaat, de be
wijskracht miskent van het door ver
weerder op 19 maart 1984 ondertekende 
aangifteformulier 155 nr. 65 en van het 
op 4 oktober 1984 tegen beklaagde opge
maakte proces-verbaal (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest, in zover
re het de vaststelling van de inlandse 
oorsprong van de litigieuze goederen 
doet steunen op de door verweerder ter 
zitting afgelegde v~rklaringen, de beslis
sing niet grondt op een wettelijk, af
doend en stellig bewijs van de valsheid 
van de vaststellingen in het proces-ver
baal van 4 oktober 1984, waarin stond 
dat verweerder « het aangifteformulier 
155 nr. 65 heeft ondertekend en zich er
toe verbonden heeft het bewijs van zijn 
verklaringen over te leggen binnen 10 
dagen », dat << hij bevestigd heeft ervan 
in kennis gesteld te zijn dat, zo het be
wijs niet werd geleverd, er rechten en 
taksen op die voorwerpen zouden moe
ten worden betaald, onverminderd de 
straffen, die hij eventueel zou oplopen 
wegens niet-aangifte » en dat aan de h. 
Melin is gezegd << dat hij wegens de hier
boven opgesomde feiten in overtreding 
was »; artikel 272 van de gecoordineerde 
wetten van 18 juli 1977, << algemene wet 
inzake douane en accijnzen » genaamd, 

immers bepaalt dat << de processen-ver
baal van de ambtenaren, wegens hun 
handelingen en ambtsverrichtingen, volle 
geloof in rechten verdienen, totdat de 
valsheid daarvan op een afdoende en 
stellige manier bewezen wordt »; het ar
rest bijgevolg, nu het de beslissing val
gens welke de telastlegging niet bewezen 
was, grondt op de door verweerder op de 
terechtzitting eenzijdig afgelegde verkla
ringen betreffende de inlandse oorsprong 
van de goederen, en nu die verklaringen 
niet een wettelijk, afdoend en stellig be
wijs opleveren van de valsheid van de in 
bovengenoemd proces-verbaal gedane 
vaststellingen, de bewijswaarde van dat 
proces-verbaal miskent (schending van 
artikel 272 van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen): 

W at de twee onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat verweerder 
werd vervolgd ter zake dat hij, bij 
het binnenkomen in Belgie, een 
autoradiocassette Pioneer en twee 
luidsprekerboxen heeft vervoerd 
waarvan hij geen aangifte had ge
daan en waarvoor hij de invoerrech
ten en taksen niet had betaald; 

Dat die feiten door de bevoegde 
ambtenaren werden opgetekend in 
het op 4 oktober 1984 door hen re
gelmatig opgemaakte proces-verbaal 
dat, luidens artikel 272 van voor
noemde wet, bewijswaarde heeft tot
dat de valsheid ervan bewezen 
wordt; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 272 van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen, de regelmatig 
opgemaakte processen-verbaal van 
de ambtenaren van douane en ac
cijnzen, wat de materiele vaststellin
gen betreft, die de verbalisanten in 
persoon en binnen de perken van 
hun bevoegdheid hebben gedaan, 
geloof in rechten verdienen totdat 
de valsheid ervan bewezen wordt; 

Overwegende nochtans dat de bij
zondere bewijswaarde die dat arti
kel aan de processen-verbaal toe
kent, enkel geldt voor de materiele 
vaststellingen die de ambtenaren in 
persoon hebben gedaan, maar niet 
voor de verklaring betreffende de 
niet inlandse oorsprong van de goe-
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deren, daar het hier een juridisch 
begrip betreft dat slechts uit feite
lijke gegevens kan worden afgeleid; 
dat het bewijs van de inlandse oor
sprong van de goederen dus volgens 
het gemeen recht kon worden gele
verd en aan de onaantastbare beoor
deling van de feitenrechter onder
worpen was; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de tijdens de debatten voor 
het hof van beroep verzamelde gege
vens « afdoende vermoedens opleve
ren van het feit dat beklaagde de 
litigieuze autoradio en de luidspre
kerboxen wei degelijk in Belgie 
heeft aangekocht »; dat het arrest al
dus, zonder de bijzondere bewijs
waarde te miskennen die de wet 
aan dat proces-verbaal toekent, wat 
de door de ambtenaren in persoon 
gedane materiele vaststellingen be
treft, op grond van een feitelijke be
oordeling beslist dat het bewijs van 
de inlandse oorsprong van de goede
ren geleverd is; 

Overwegende voor het overige dat 
de vermelding van het arrest vol
gens welke verweerder « altijd heeft 
staande gehouden dat hij de autora
diocassette en de twee luidspreker
boxen in het jaar 1981 bij een Belgi
sche firma Radio-Congres heeft aan
gekocht », in de context van 'het 
vonnis betekent dat verweerder 
nooit is afgeweken van zijn verkla
ringen betreffende de inlandse oor
sprong van die goederen; dat aldus 
het arrest, dat bovendien nergens 
naar een welbepaald stuk van de 
rechtspleging verwijst, aan geen van 
die stukken een inhoud toeschrijft 
die onverenigbaar is met de be
woordingen ervan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1349, 1353 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, om het aan ver
weerder ten laste gelegde feit niet bewe
zen te verklaren, de waarde van een ver
moeden hecht aan het feit dat << beklaag
de op de terechtzitting van 20 maart 

1985, voor de correctionele rechtbank het 
bewijs heeft overgelegd dat hij de taks 
voor de jaren 1981 en 1983 heeft be
taald », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
door die vaststelling niet antwoordt op 
de door eiser voor het hof van beroep re
gelmatig neergelegde conclusie, ten beto
ge « dat het betalen van de radiotaksen 
het bestaan van het misdrijf niet uitsluit 
daar de betaling van de radiotaks geens
zins betekent dat die taks is betaald voor 
de litigieuze radio's en dat niet kan wor
den nagegaan voor welke radio's is be
taald » en dat « anderzijds, de radiotaks 
wordt betaald op radio's die mogelijks 
bedrieglijk zijn ingevoerd »; het arrest 
bijgevolg niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, de betaling van de 
radiotaks op een met de radio uitgerust 
voertuig de identificatie van het toestel 
waarmee het voertuig is uitgerust, niet 
mogelijk maakt en nog minder toelaat te 
zeggen dat het bewuste toestel niet be
drieglijk is ingevoerd; het arrest aldus 
uit de vastgestelde feiten (de betaling 
van de radiotaks in 1981 en 1983) gevol
gen trekt die met die feiten in geen en
kel verband staan en die in geen enkel 
opzicht te rechtvaardigen zijn; daaruit 
volgt dat het arrest aldus het wettelijk 
begrip feitelijk vermoeden miskent 
(schending van de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat beide onderdelen samen be
treft: 

Overwegende, enerzijds, dat de ar
tikelen 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek niet toepasselijk zijn 
in strafzaken; dat, anderzijds, het 
vonnisgerecht in feite oordeelt of de 
regelmatig voorgelegde gegevens be
wijskrachtig zijn en of de vermoe
dens die het in aanmerking neemt, 
een voldoende grondslag kunnen 
vormen voor zijn overtuiging; 

Dat het middel, in zoverre het 
de schending van bovengenoemde 
wetsbepaling aanvoert of kritiek oe
fent op die feitelijke beoordeling, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest op de beschouwing van 
eiser in verband met de betaling 
van de taks antwoordt met de tegen
overgestelde beschouwing dat dit ge-



Nr. 606 HOF VAN CASSATIE 1323 

geven, gevoegd bij andere, als een 
vermoeden kan worden aangemerkt; 
dat het aldus antwoordt op de in het 
middel weergegeven conclusie van 
eiser; 

Dat het middel in dat opzicht fei
telijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 283 van de algeme
ne wet inzake douane en accijnzen 
(koninklijk besluit van 18 juli 1977 hou
dende coi:irdinatie van de algemene bepa
lingen inzake douane en accijnzen), 

doordat het arrest geen uitspraak doet 
over de burgerlijke rechtsvordering tot 
betaling van de invoerrechten op de door 
verweerder niet aangegeven goederen of, 
eventueel, die vordering verwerpt op de
zelfde grond als die waarop het verweer
der vrijspreekt, 

28 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 606 

2' KAMER - 28 mei 1986 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE - RAMING VAN DE SCHADE 
OP HET TIJDSTIP VAN DE BESLISSING -
GELDSCHULD - MUNTONTWAARDING IN 
AANMERKING GENOMEN BIJ DE RAMING -
WETTIG. 

Het bedrag van de vergoeding dat be
stemd is tot het herstel van de door 
een buitencontractuele lout veroor
zaakte schade en dat de rechter op on
aantastbare wijze begroot op het tijd
stip van zijn beslissing, mag niet 
worden verward met een schuldvorde
ring van een geldsom waarvan het no
minaal bedrag vooraf door de wet ot 
de overeenkomst is bepaald; de rechter 
handelt wettig als hij rekening houdt 
met de waardevermindering van de 
munt om het door hem geraamde be
drag te verhogen met een percentage 
dat hij bepaalt (1). 

terwijl, zelfs in het geval dat een be
klaagde wordt vrijgesproken, artikel 283 
van de algemene wet inzake douane_ en 
accijnzen de strafrechter ertoe verpl~?ht 
uitspraak te doen ove_r de burgerh~ke 
rechtsvordering van e1ser tot betalmg 
van die rechten; het feit dat de oyertre
ding van de strafwet eventueel met ~e
wezen is ten laste van beklaagde, met 
automatisch betekent dat laatstgenoem
de de ontdoken rechten niet verschul
digd zou zijn; het bestreden arrest bijge
volg, nu het geen uitspr~ak doet ~>Ver de 
burgerlijke rechtsvordermg van e1ser tot 
betaling van de ontdoken rechten of, 
eventueel die vordering impliciet ver
werpt op 'dezelfde grond als die waB:rop 
het verweerder vrijspreekt, dat arbkel 
283 schendt: ~-----------------------------

Overwegende dat het hof van be
roep verweerder vrijspreekt op 
grond dat het bewezen is dat « be
klaagde de litigieuze autorad~? ~n 
de luidsprekerboxen wel degehJk m 
Belgie heeft aangekocht »; 

Dat het aldus impliciet maar 
noodzakelijk beslist dat op die goe
deren geen invoerrechten verschul
digd waren; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

(1) De herstelvergoeding voor de schade ten 
gevolge van een fout buiten overeenkomst 
wordt beschouwd als een « waardeschuld >>. Dit 
begrip dat door de rechtsleer is uitgevonden, 
ligt theoretisch tussen de verbintenis in natu
ra en de verbintenis tot betaling van een be
paalde geldsom. 

De geldschuld heeft betrekking op een no
minale geldsom waarvan het bedrag onveral?'; 
derlijk is vastgesteld bij overeenkomst of biJ 
wet (zulks is bij voorbeeld het geval_ voor de 
vergoeding inzake arbeidsongeval). D1e schuld 
wordt derhalve door de rechter niet geraamd. 
De schuldenaar van een geldsom moet enkel 
het nominaal bedrag terugbetalen, krachtens 
het in art. 1895 B.W. neergelegde beginsel van 
het monetair nominalisme. De muntontwaar
ding of -depreciatie op het ogenblik van de be
taling doet niets ter zake. 

De waardeschuld daarentegen slaat op een 
betaling waarvan het bedrag door de rechter 
zal worden bepaald op de dag van het herstel, 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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{STEVE T. FOCK, LECOMTE, N.M.B.S.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 4905) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1985 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
over de burgerlijke belangen uit
spraak doet; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door Angele Fock en Pierre Lecomte 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vorderingen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 van de wet 
van 29 april 1935, 1153, 1382, 1383, 1895 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de door de gemeenschap tus
sen Angele Fock en wijlen Roger Lecom
te gedragen kosten en uitgaven, alsook 
de door haar geleden winstderving in to
taal 435.252 frank bedroegen en aldus te 
zamen een schuldvordering van een 
geldsom opleverden, vermeldt dat bij de 
raming van de schade ten gevolge van 

(Vervolg nota van vorige biz.) 

t.w. meestal op het ogenblik van de uitspraak : 
aari de schuldvordering moet dan haar werke
lijke waarde worden toegekend, gelet onder 
meer op de invloed van de monetaire schom
melingen. De schulden die voortvloeien uit de 
contractuele aansprakelijkheid en de quasi-de
lictuele of delictuele aansprakelijkheid zijn es
sentieel « waardeschulden ». 

Cass., 20 juni 1977 (A.C., 1977, 1079); zie 
cone!. eerste adv.-gen. Hayoit de Termicourt, 
in Cass., 8 mei 1952 (Bull. en Pas., 1952, 575) -
cone!. proc.-gen. F. Dumon, in Cass., 20 sept. 
1979 (Bull. en Pas., 1980, 69). Zie wat laatstge
noemd arrest betreft : FR. MAUSSION : « De !'in
cidence de !a depreciation monetaire sur !a fi
xation des indemnites, specialement en matie
re d'expropriation pour cause d'utilite publi
que » (R.C.J.B., 1982, blz. 109, nr. 2, en biz. 118, 
nr. 5); - Zie eveneens: DAVID-CONSTANT: « Ero
sion monetaire et dettes de valeur •, in Me
langes Baugniet, 1976, biz. 115 - FR. GLANS
DORFF, « Les consequences de Ia depreciation 
monetaire entre !'accident et le moment du ju
gement » (R.G.A.R., 1980, 10130); - DALCQ, 
« Traite de Ia responsabilite civile », in Novel
les, Droit civil, V-2, nr. 4126. 

het verlies van die welbepaalde geldbe
dragen « enkel de toenmalige nominale 
waarde van de munt in aanmerking 
mocht worden genomen » en dat « de 
burgerlijke partijen, ter compensatie 
van de aanzienlijke muntontwaarding 
die zich sedertdien heeft voorgedaan 
(1970-1978), voorstellen de toegekende 
vergoedingen met 15 pet. te verhogen; 
dat die verhoging redelijk lijkt » en op 
die gronden beslist het bedrag van 
435.252 frank, dat overeenkomt met het 
verlies van een welbepaalde geldsom, 
met 15 pet. te verhogen, 

terwijl, kraehtens het beginsel dat de 
nominale waarde van de munt in aan
merking client te worden genomen, de 
sehuldenaar van een welbepaalde 
geldsom enkel de numerieke geldsom 
moet teruggeven in de muntspeeien die 
gangbaar waren op het ogenblik van de 
betaling; het arrest, nu het een sehuld 
van een welbepaald bedrag met 15 pet. 
verhoogt ter vergoeding van de waarde
vermindering van de munt, het geheel 
van de in het middel aangehaalde wets
bepalingen sehendt; 

Overwegende dat de rechter, wan
neer hij de omvang van de door een 
buitencontractuele fout veroorzaakte 
schade beoordeelt, het bedrag van 
de voor het volledig herstel ervan 
toegekende vergoeding op grand van 
een onaantastbare beoordeling vast
stelt; dat het door hem vastgestelde 
bedrag, tot raming waarvan hij het 
tijdstip van de beslissing in aanmer
king dient te nemen, niet mag wor
den verward met een schuldvorde
ring van een geldsom waarvan de 
nominale waarde van tevoren is 
vastgesteld en bij wet of overeen
komst is bepaald; dat derhalve het 
arrest, nu het ter vergoeding van de 
waardevermindering van de munt 
het bedrag van de door het slachtof
fer geleden schade met 15 pet. ver
hoogt, de beslissing naar recht ver
antwoordt en de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sehending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 
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doordat het arrest, na eraan te hebben 
herinnerd dat « de compensatoire inte
resten strekken tot vergoeding van de 
schade die het slachtoffer lijdt als gevolg 
van de vertraging bij de toekenning van 
de schadeloosstelling » en na in feite te 
hebben vastgesteld « dat die vertraging, 
hoewel ongetwijfeld mede aan de schuld 
van de burgerlijke partijen, zoals be
klaagde betoogt, toch ook aan laatstge
noemde te wijten is ... (en dat ze) even
eens te wijten is aan omstandigheden 
onafhankelijk van de wil van de par
tijen », vermeldt « dat die omstandighe
den niet van die aard zijn dat ze de spe
cifieke schade van de burgerlijke par
tijen uitsluiten en dat er dus compensa
toire interesten moeten worden toege
kend >> en eiser, zonder enig voorbehoud 
of beperking, veroordeelt tot betaling 
van compensatoire interesten op het to
taalbedrag van de aan de verweerders 
toegekende geldsommen, 

terwijl het slachtoffer geen aanspraak 
kan maken op algehele vergoeding van 
zijn schade als de schade ten dele ook 
aan zijn schuld te wijten is; het arrest 
derhalve, nu het de burgerlijke partijen 
volledig vergoedt voor de specifieke 
schade die zij hebben geleden ten gevol
ge van de vertraging bij de toekenning 
van de schadeloosstelling, ofschoon het 
vaststelt dat die vertraging gedeeltelijk 
de schuld is van de burgerlijke partijen 
zelf, de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt of althans 
de beslissing grondt op een dubbelzinni
ge en tegenstrijdige redengeving (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat de compensatoire inte
resten strekken tot vergoeding van 
de schade die het slachtoffer lijdt 
als gevolg van de vertraging bij de 
toekenning van schadeloosstelling »; 
dat het arrest, na erop te hebben ge
wezen « dat die vertraging, hoewel 
ongetvvijfeld mede aan de schuld 
van de burgerlijke partijen, zoals 
beklaagde aanvoert, toch ook aan 
laatstgenoemde te wijten is ... », 
vaststelt « dat de vertraging die de 
rechtspleging heeft opgelopen, bo
vendien eveneens te wijten is aan 
omstandigheden, onafhankelijk van 
de wil van de partijen ... » en beslist, 
enerzijds, « dat die omstandigheden 
niet van die aard zijn dat ze de spe
cifieke schade van de burgerlijke 

partijen uitsluiten, en dat er dus 
compensatoire interesten moeten 
worden toegekend », anderzijds, 
« dat het gelet op de bijzondere om
standigheden van de zaak redelijk 
lijkt de datum waarop die interesten 
ingaan, als volgt vast te stellen ... »; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt 
en dat de redengeving geen dubbel
zinnigheid of tegenspraak bevat; 

Dat het middel, in zoverre het is 
afgeleid uit de schending van artikel 
97 van de Grondwet, feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende, voor het overige, 
dat uit het geheel van de boven
staande consideransen van het ar
rest blijkt dat de appelrechters heb
ben beslist om compensatoire inte
resten toe te kennen en dat ze bij 
de vaststelling van de datum waar
op die interesten ingaan, alle om
standigheden van de zaak en met 
name de aan de verweerders te wij
ten vertraging in aanmerking heb
ben genomen; 

Overwegende dat, als er grond be
staat om, als aanvullende vergoe
ding, compensatoire interesten toe 
te kennen, de feitenrechter de om
vang van de door een onrechtmatige 
daad veroorzaakte schade in feite 
en binnen de perken van de conclu
sie van de partijen raamt en het 
tijdstip vaststelt vanaf wanneer die 
interesten worden berekend; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het is afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, neer
komt op een kritiek op die feitelijke 
beoordeling; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen tegen eiser 
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ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het hierboven weergegeven 
tweede middel : 

Over het door verweerster aange
voerde middel van niet-ontvankelijk
heid, hieruit afgeleid dat het arrest 
vaststelt dat de partijen een ak
koord hebben bereikt over de da
tum, die voor de berekening van de 
compensatoire interesten op het toe
gekende hoofdbedrag in aanmerking 
dient te worden genomen : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt « dat de compensatoire interes
ten verschuldigd zijn tegen de wet
telijke interestvoet en, bij ontstente
nis van een nadere bepaling, begin
nen te lopen vanaf de in het midden 
liggende datum van 1 november 
1975, zoals beklaagde voorstelt en de 
burgerlijke partij aanneemt »; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

28 mei 1986 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Ghislain - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. Van Omme
slaghe en De Gryse. 

Nr. 607 

2' KAMER - 28 mei 1986 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELENDE BESLISSING OP DE STRAFVORDE

De bepalingen van de artt. 163 en 195 Sv. 
zijn niet op straffe van nietigheid voor
geschreven. Om in rechte met redenen 
omkleed te zijn, volstaat het dat de 
veroordelende beslissing op de straf
vordering, hetzij in de redenen van 
haar eigen beslissing, hetzij met ver
wijzing naar de bel'Oepen beslissing, 
de wettelijke bepalingen betreffende 
de bestanddelen van het aan de ver
oordeelde ten laste gelegde misdrijf en 
de straf vermeldt (1). 

(SAUVAGE T. GATZ, ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 5020) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 januari 1986 in ha
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers; 

1. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen de verweerder Gatz, beklaagde, 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser, medebe
klaagde en burgerlijke partij die 
niet is veroordeeld in kosten van de 
strafvordering, geen hoedanigheid 
heeft om zich tegen die beslissing in 
cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 163 en 195 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat die wetsbepalingen de rechter 
verplichten in het beschikkende gedeelte 
van het vonnis melding te maken van de 
feiten waaraan de gedaagden schuldig 
worden bevonden of waarvoor zij aan
sprakelijk worden verklaard; dat het be
schikkende gedeelte van het bestreden 

RING - VERMELDING VAN DE TOEGEPASTE 1----------------
WETTELIJKE BEPALINGEN- NIET OP STRAF
FE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN -' 
APPELRECHTER - VERWIJZING NAAR HET 
BEROEPEN VONNIS - WETTIG. 

(1) Zie Cass., 1 april 1957 (A.C., 1957, 650), 16 
dec. 1957 (A.C., 1958, 231), 9 sept. 1963 (Bull. en 
Pas., 1964, 26), 11 aJ>ril 1984 (A.C., 1983-84, 
nr. 462), 9 jan. 1985 (ibid., 1984-85, nr. 276). 
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vonnis waarbij eiser wordt veroordeeld 
wat dat betreft, geen enkele precisering 
bevat: het niet verwijst naar een wet
tekst, naar een artikel van een wet of 
een besluit, evenmin vermeldt dat er een 
telastlegging bewezen is en zelfs geen 
feitelijke rechtvaardiging opgeeft : 

Overwegende dat de door artikel 
163 van het Wetboek van Strafvor
dering voorgeschreven vermelding 
dat de toegepaste wetsbepalingen 
door de voorzitter ter terechtzitting 
zijn aangewezen, niet op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven; 

Overwegende dat het bepaalde in 
artikel 195 van het Wetboek van 
Strafvordering evenmin op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven; 

Overwegende dat een beslissing 
waarbij een veroordeling wordt uit-
gesproken op de strafvordering, 
slechts naar recht met redenen is 
omkleed overeenkomstig artikel 97 
van de Grondwet wanneer, hetzij in 
de eigen redengeving, hetzij door 
verwijzing. naar de beroepen beslis
sing, melding wordt gemaakt van de 
wetsbepalingen waarin de bestand
delen van het tegen beklaagde be
wezen verklaarde misdrijf worden 
omschreven en van die welke de 
toepasselijke straf bepalen; 

Overwegende dat het bestreden 

zowel aan eiser als aan de verweer
der Gatz worden verweten; dat het 
ten slotte, door te verwijzen naar 
het beroepen vonnis, de wetsbepa
lingen aangeeft waarin de bestand
delen van de bewezen verklaarde 
misdrijven worden omschreven, als
ook de toepasselijke strafbepalin
gen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

3. ... 

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

28 mei 1986 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Resteau - Gelijkluidende 
conclusie van de h. du Jardin, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. B. Dewaide, 
Verviers, en Simont. 

Nr. 608 

1 • KAMER - 29 mei 1986 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 
- BETWISTING BUITEN DE RECHTSSTRIJD -
OPWERPING VAN EEN DERGELIJKE BETWIS
TING DOOR DE RECHTER - BEGRIP. 

De rechter werpt geen betwisting op en 
treedt dus niet buiten de rechtsstrijd 
wanneer hij, zonder de oorzaak of het 
voorwerp van de vordering te wijzigen, 
ambtshalve, op grand van regelmatig 
aan zijn beoordeling voorgelegde lei
ten, de door de partijen voorgedragen 
motieven aanvult (1). 

vonnis « alle, zowel strafrechtelijke 
als burgerrechtelijke beschikkin
gen » van het beroepen vonnis be
vestigt; dat het niet aileen de wets
bepalingen, die het opgeeft, ver
meldt maar ook « de artikelen ... die 
welke uit het beroepen vonnis zijn 
overgenomen »; dat het zegt « dat de 
eerste rechter de toedracht van de 
zaak juist heeft beoordeeld door op 
oordeelkundige gronden die de (cor
rectionele) rechtbank overneemt, ai
leen de aan de beklaagde Sauvage 
ten laste gelegde feiten bewezen te 
verklaren »; dat het in een eigen re
dengeving hieraan toevoegt « dat de 
aan beklaagde Sauvage ten laste ge
legde feiten bewezen zijn gebleven 
en dat hij de volledige verantwoor- 1----------------
delijkheid voor het ongeval draagt »; (1) Cass., 25 jan. 1968 (AC., 1968, 700) met 

d h t d t d tw d de voetnoten; zie Cass., 21 maart 1983, A.R. 
at e op e eers e en e ee e nr. 3770 (ibid., 1982-83, nr. 406) en 16 dec. 1985, 

bladzijde de misdrijven opsomt die A.R. nr. 4896 (ibid., 1985-86, nr. 263). 
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(G ... T.V ... K. .. ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7430) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1985 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het algemeen rechtsbeginsel in
zake het recht van verdediging, van het 
beginsel inzake de autonomie van de 
procespartijen, van de artikelen 774, 807, 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, nadat het vaststelt 
dat de verweerder een pensioen voor 
zelfstandigen van 14.700 frank per 
maand als inkomen heeft en dat eiseres 
op 31 december 1983 haar handelszaak 
heeft overgedragen, zodat zij vanaf die 
datum uit die zaak geen inkomen meer 
trok, het bedrag van de door eiseres aan 
verweerder verschuldigde provisonele 
uitkering tot onderhoud vaststelt als 
volgt : 10.000 frank per maand, vanaf 15 
september 1983 tot 31 december 1983, en 
6.000 frank per maand, vanaf 1 januari 
1984, op grond dat « uit die gegevens 
blijkt dat (eiseres) steeds een groter in
komen had dan dat (van verweerder), 
vermits zij, buiten haar bedrijfsinkomen, 
aanzienlijke roerende inkomsten geniet 
waaromtrent zij geen enkele uitleg ver
strekt, terwijl (verweerder) bewijst dat 
zij een kapitaal van ten minste een mil
joen frank bezit; dat daaruit client te 
worden afgeleid dat de toestand duide
lijk minder goed is dan die van (eiseres) 
en dat hij tamelijk behoeftig is, zodat 
hem een provisionele uitkering tot on
derhoud moet worden toegekend "• 

terwijl uit geen enkel stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat ver
weerder voor de feitenrechter heeft aan
gevoerd dat eiseres roerende inkomsten 
genoot; het bezit van een kapitaal niet 
betekent dat men roerende inkomsten 
heeft, omdat het kapitaal onproduktief 
kan zijn; zodat het arrest, door ambtshal
ve rekening ermee te houden dat eiseres 
belangrijke roerende inkomsten genoot, 
en daaruit afleidt dat de toestand van 
verweerder duidelijk minder goed is dan 
die van haar, zonder aan eiseres de gele
genheid te geven zich daarover te verkla
ren, het recht van verdediging van eise
res schendt (schending van het algemeen 

rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging); het tevens schending inhoudt 
van het beginsel inzake de autonomie 
van de procespartijen, krachtens hetwelk 
aileen de partijen het recht hebben de 
feiten te bepalen waarop zij hun vorde
ring steunen (schending van dat beginsel 
en van de artikelen 774, 807 en 1138, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet op het principaal en te
genberoep van eiseres en van ver
weerder tegen een beschikking van 
de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Charleroi, waarbij 
in kort geding de voorlopige maatre
gelen worden vastgesteld gedurende 
het tussen partijen ingestelde echt
scheidingsgeding; dat het vaststelt 
dat de partijen hun hoger beroep 
hebben beperkt tot « de provisionele 
uitkering tot onderhoud » van 10.000 
frank per maand, dit is het bedrag 
dat eiseres krachtens de beroepen 
beschikking aan verweerder moest 
betalen; 

Overwegende dat eiseres, zowel in 
haar verzoekschrift in hoger beroep 
als in haar hoofd- en aanvullende 
conclusie, het hof van beroep ver
zocht de vordering tot « provisionele 
uitkering tot onderhoud » van ver
weerder niet gegrond te verklaren, 
terwijl deze bij conclusie vorderde 
dat die « provisionele uitkering » op 
23.000 frank per maand zou worden 
gebracht; 

Dat voorts in het proces-verbaal 
van de op 24 januari 1985 door het 
hof van beroep gehouden terechtzit
ting vermeld staat dat de raadslie
den van de partijen alsdan de zaak 
hebben bepleit en elk een dossier 
hebben neergelegd; 

Overwegende dat het arrest, na
dat het erop wijst, enerzijds, dat ei
seres, die zich « hoofdelijk beriep op 
de betrekkelijke gelijkwaardigheid 
tussen het belastbaar jaarlijks inko
men van de partijen », betoogde 
« dat zij (aan verweerder) geen pro
visionele uitkering tot onderhoud 
moest betalen » en, anderzijds, dat 
« deze laatste als enig inkomen 
slechts een pensioen voor zelfstandi-
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ge van 14.700 frank per maand 
had», met name, en met verwijzing 
naar de gegevens van de zaak, oor
deelt dat eiseres « steeds een groter 
inkomen had dan dat (van verweer
der), vermits zij, buiten haar be
drijfsinkomen, aanzienlijke roeren
de inkomsten geniet waaromtrent 
zij geen enkele uitleg verstrekt, ter
wijl (verweerder) bewijst dat zij een 
kapitaal van ten minste een miljoen 
frank bezit »; 

Overwegende dat het hof van be
roep met dat motief geen betwisting 
heeft opgeworpen waarvan het be
staan door het akkoord van de par
tijen is uitgesloten; dat het, op 
grond van de regelmatig aan zijn 
beoordeling voorgelegde feiten, zich 
ertoe beperkt heeft de door de par
tijen voorgedragen motieven aan te 
vullen; 

Dat het, nu die feiten tijdens een 
contradictoir debat zijn aangevoerd, 
evenmin het recht van verdediging 
van eiseres schendt; · 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

29 mei 1986 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 609 

1 c KAMER - 29 mei 1986 

1° GENEESKUNDE - ORDE VAN GENEES

HEREN - RADEN VAN BEROEP - SAMEN
STELLING - AANTAL AANWEZIGE LEDEN 

VEREIST VOOR DE GELDIGHEID VAN DE BE
SLISSING. 

2° GENEESKUNDE- ORDE VAN GENEES
HEREN - TUCHTRAAD - GEHEIME BERAAD
SLAGING - BESLISSING WAARIN WORDT 
VASTGESTELD DAT EEN LID VAN DIE RAAD 

DE BESLISSING HEEFT GOEDGEKEURD -
SCHENDING VAN HET GEHEIM- GEVOLG. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN
TUCHTRAAD - GEHEIME BERAADSLAGING -
BESLISSING WAARIN WORDT VASTGESTELD 
DAT EEN LID VAN DIE RAAD DE BESLISSING 
HEEFT GOEDGEKEURD - SCHENDING VAN 
HET GEHEIM - GEVOLG. 

4° GENEESKUNDE - ORDE VAN GENEES
HEREN - PROVINCIALE RAAD - PROCEDURE 
- KENNISNEMING VAN DE ZAAK. 

5° BEROEPSGEHEIM - GENEESHEER 
GEEN VERPLICHTING TOT GEHEIMHOUDING 
JEGENS DE TUCHTOVERHEID. 

6° GENEESKUNDE- ORDE VAN GENEES
HEREN - BEROEPSGEHEIM - GENEESHEER 
- GEEN VERPLICHTING TOT GEHEIMHOU
DING JEGENS DE TUCHTOVERHEID. 

7° BEROEPSGEHEIM - GENEESHEER 
TUCHTVERVOLGING - VERKLARING AFGE
LEGD ONDER BEROEPSGEHEIM - VERKLA
RING WAARVAN GEEN GEWAG MAG WORDEN 
GEMAAKT BIJ EEN STRAFVERVOLGING. 

8° GENEESKUNDE- ORDE VAN GENEES
HEREN - BEROEPSGEHEIM - GENEESHEER 
- TUCHTVERVOLGING - VERKLARING AFGE
LEGD ONDER BEROEPSGEHEIM - VERKLA
RING WAARVAN GEEN GEWAG MAG WORDEN 
GEMAAKT BIJ EEN STRAFVERVOLGING. 

9° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
STRAFVERVOLGING VERVOLGING OP 
GROND VAN EEN AANGIFTE - SV., ART. 29 -
AANGIFTE MET SCHENDING VAN HET BE
ROEPSGEHEIM - NIETIGE VERVOLGING. 

1 o De raden van beroep van de Orde van 
Geneesheren beraadslagen en beslis
sen aileen dan rechtsgeldig als, bene
vens de griffier, ten minste drie verko
zen en drie benoemde leden aanwezig 
zijn; de wet maalct geen onderscheid 
tussen vaste en plaatsvervangende le
den en stelt enkel een minimumquo
rum vast, zodat die raden oak rechts-
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geldig beraadslagen en beslissen wan
neer zij uit een grater aantal ]eden 
zijn samengesteld (1). (Art. 12, § 1, 
K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967; artt. 12 en 
18 K.B. van 6 feb. 1970.) 

2" en 3" De vaststelling in de beslissing 
van een tuchtraad van de Orde van 
Geneesheren, dat een van de leden 
van die raad « de beslissing heeft 
goedgekeurd », is weliswaar in strijd 
met het beginsel dat de beraadslaging 
van de rechters geheim is, maar 
maakt op zich de beslissing waarin zij 
is vervat, niet nietig (2). 

4" De provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren kan van een tuchtzaak 
kennis nemen zonder dat daartoe een 
klacht noodzakelijk is; hij kan onder 
meer ambtshalve optreden. (Art. 20, 
§ 1, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967.) 

5" en 6" Hoewel de geneesheer die, bij de 
uitoefening van zijn beroep, in vertrou
wen wordt genomen door zijn client, in 
de regel het hem toevertrouwde ge
heim moet bewaren, kan zodanige ver
plichting voor hem niet bestaan ten 
opzichte van de tuchtoverheden, aan 
welke de geneesheer krachtens de be
roepsplichtenleer eerlijkheid en loyau
teit is verschuldigd, die instaan voor 
het beroepsgeheim en er zelf door ge
bonden zijn (3). (Art. 458 Sw.; artt. 6, 
2", en 30 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967.) 

7", 8" en 9" In de onderstelling dat, door 
een verkeerde toepassing van art. 29 
Sv., tuchtoverheden, onder meer die 
van de Orde van Geneesheren, aan het 
openbaar ministerie bericht geven van 
misdaden of wanbedrijven waarvan zij 
kennis hebben gekregen in de uitoefe
ning van hun ambt, zou die aangifte 
aileen tot gevolg hebben dat het open
baar ministerie gedwongen wordt een 
geheim te delen waarvan het in geen 
geval gewag mag maken bij de straf
vervolging, die immers, nu zij op 
schending van een regel van openbare 

(1) Zie Cass., 21 dec. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 257). 

(2) Zie Cass., 4 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, 
I, 156), inz. de redenen; zie ook Cass., 4 mei en 

orde zou zijn gegrond, nietig zou zijn 
(4). (Art. 458 Sw.; art. 29 Sv.; artt. 6, 2", 
en 30 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967.) 

(E ... T. ORDj;: VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7446) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 mei 1985 door 
de raad van beroep, met het Frans 
als voertaal, van de Orde van Ge
neesheren gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12, § 1, 1" en 
2", 28, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der Geneesheren, 12, 18, 32 van 
het koninklijk besluit van 6 februari 1970 
tot regeling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde van Ge
neesheren, en 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing vast
stelt dat zij is gewezen door de raad van 
beroep met het Frans als voertaal van de 
Orde van Geneesheren die, benevens de 
griffier, is samengesteld uit vier magis
traten, de heren Ruttiens, Drion, Thiry 
en Rouvroy, gewone leden bij ontstente
nis van andersluidende vermelding, uit 
een magistraat, plaatsvervangend lid, de 
heer Heilier, uit drie geneesheren, de 
dokters Lange, Andri en Raickman, ge
wone leden bij ontstentenis van anders
luidende vermelding, en uit een vierde 
geneesheer, dokter Vossen, die is aange
wezen ter vervanging van de heer Cor
heel, doctor in de geneeskunde, plaats
vervangend lid, wettelijk verhinderd, die 
aan het onderzoek van de zaak en aan 
de beraadslaging heeft deelgenomen en 
de beslissing heeft goedgekeurd, en, met 
bevestiging van de beroepen beslissing, 
uitspraak doende met een meerderheid 
van meer dan twee derde van de stem
men van de aanwezige leden, eiser ver
oordeelt tot de tuchtstraf van schorsing 
gedurende twee jaar in het recht de ge
neeskunde uit te oefenen, 

terwijl ingevolge artikel 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek een beslissing en
kel kan worden gewezen door het voor-

6 juli 1953 (ibid., 1953, I, 673 en 878). 1-----------------
(3) Zie Cass., 3 juni 1976 (A.C., 1976, 1105) 

en 12 mei 1977 (ibid., 1977, 936) a!smede de 
cone!. van het O.M. bij elk van die arresten. 

(4) Zie de arresten en conclusies die in de 
vorige noot zijn aangehaald; zie ook Cass., 14 
juni 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 1102). 
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geschreven aantal rechters; ingevolge ar
tikel 12, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der Geneesheren, de raad van 
beroep met het Frans als voertaal is sa
mengesteld uit vijf gewone en vijf plaats
vervangende leden, die verkozen genees
heren zijn, uit vijf gewone en vijf 
plaatsvervangende leden, raadsheren in 
het hof van beroep, door de Koning be
noemd; het koninklijk besluit van 6 fe
bruari 1970 tot regeling van de organisa
tie en de werking der raden van de Orde 
van Geneesheren, genomen ter uitvoe
ring van artikel 28, § 1, van voornoemd 
koninklijk besluit nr. 79, bepaalt, ener
zijds, dat de raden van beroep alleen 
wettig kunnen beraadslagen en beslissen 
wanneer, benevens de griffier, minstens 
drie verkozen en drie benoemde leden 
aanwezig zijn (artikel 12), anderzijds, dat 
in geval van verhindering van de vaste 
leden, hun ambt wordt waargenomen 
door de plaatsvervangers (artikel 18), en 
ten slotte dat een meerderheid van twee 
derde is vereist om een schorsing voor 
meer dan een jaar uit te spreken (artikel 
32); ten deze, de aanwezigheid van ten 
minste zes leden derhalve was vereist; 
de plaatsvervangende leden, ingevolge 
voornoemd artikel 18, enkel het ambt 
van de vaste leden kunnen waarnemen 
als en in zoverre de leden niet voldoende 
in aantal zijn, zodat het bij artikel 12 
vereiste quorum niet aanwezig is; lui
dens die wettelijke bepalingen het aantal 
aanwezigen door toevoeging van plaats
vervangende leden het aldus vastgestel
de quorum niet mag overschrijden; de re
gels inzake de samenstelling van de 
rechtscolleges van openbare orde zijn en 
de miskenning ervan de door die rechts
colleges genomen beslissingen nietig 
maakt; dat beginsel ook geldt voor de 
tuchtrechtscolleges; de bestreden beslis
sing, nu de beraadslaging en de uitspraak 
is gedaan door de raad van beroep die, 
benevens de griffier, is samengesteld uit 
vier magistraten en drie geneesheren, 
vaste leden, zodat het bij artikel 12 van 
het koninklijk besluit van 6 februari 1970 
voorgeschreven quorum aanwezig is, en 
ook uit een magistraat, plaatsvervangend 
lid, en uit een geneesheer die is aange
wezen ter vervanging van een genees
heer plaatsvervangend lid die aan het 
onderzoek en de uitspraak van de zaak 
heeft deelgenomen en de beslissing heeft 
goedgekeurd, nietig is wegens schending 
van alle in het middel aangewezen wet
telijke bepalingen : 

Overwegende dat artikel 12, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 

10 november betreffende de Orde 
der Geneesheren, onder 1 o en 2° be
paalt dat de raad van beroep met 
het Frans als voertaal is samenge
steld uit vijf gewone en vijf plaats
vervangende leden, die geneesheren 
zijn, en, anderzijds, uit vijf gewone 
en vijf plaatsvervangende leden, 
raadsheren in het hof van beroep; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 12 van het koninklijk besluit van 
6 februari 1970 tot regeling van de 
organisatie en de werking der raden 
van de Orde van Geneesheren, de 
raden van beroep alleen wettig kun
nen beraadslagen en beslissen wan
neer, ben evens de griffier, minstens 
drie verkozen en drie benoemde le
den aanwezig zijn; dat dit artikel, 
enerzijds, geen onderscheid maakt 
tussen vaste leden en plaatsvervan
gers, nu de laatstgenoemden het 
ambt van de eerstgenoemden waar
nemen in geval van verhindering, 
met toepassing van artikel 18 van 
hetzelfde koninklijk besluit en, an
derzijds, enkel een minimumquorum 
vastlegt; 

Overwegende derhalve dat de 
raad van beroep, die is samenge
steld uit vijf benoemde leden, raads
heren bij het hof van beroep, en uit 
vier verkozen leden, geneesheren, 
op geldige wijze heeft beraadslaagd 
en beslist; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van het algemeen rechts
beginsel inzake het geheim karakter van 
de beraadslagingen, 

doordat in de bestreden beslissing, die 
eiser tot twee jaar schorsing veroordeelt, 
de aanwezigheid wordt vastgesteld, op 
de zitting van 14 mei 1985 van de raad 
van beroep met het Frans als voertaal 
van de Orde van Geneesheren, van de 
heer «Vossen, doctor in de geneeskunde 
te Brussel, aangewezen door de heer 
voorzitter overeenkomstig artikel 779 
van het Gerechtelijk Wetboek, ter ver
vanging van de heer Corbeel, doctor in 
de geneeskunde te Rosieres, wettig ver
hinderd plaatsvervangend lid, die aan 
het onderzoek van en de beraadslaging 
over de zaak heeft deelgenomen en de 
beslissing heeft goedgekeurd », 
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terwijl het algemeen rechtsbeginsel in
zake het geheim karakter van de beraad
slagingen dat toepasselijk is op de raad 
van beroep van de Orde van Geneeshe
ren die uitspraak doet in tuchtzaken, 
verbiedt het lid of de leden van deze 
raad aan te wijzen die de beslissing heb
ben goedgekeurd; de bestreden beslis
sing, door het miskennen van dat ver
bod, het algemeen rechtsbeginsel inzake 
het geheim karakter van de beraadsla
gingen miskent : 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt dat een van de ver
kozen leden, die aan het onde:rzoek 
van en de beraadslaging over de 
zaak heeft deelgenomen, « de beslis
sing heeft goedgekeurd »; 

Overwegende dat die vaststelling, 
hoewel zij strijdig is met het begin
sel dat 's rechters beraadslaging ge
heim is, op zichzelf de beslissing 
waarin zij is vervat, niet nietig 
maakt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 458 van het 
Strafwetboek, 29 van het Wetboek van 
Strafvordering, 6, 15, § 1, 20, § 1, en 30 
van het koninklijk besluit nr. 79 van l.O 
november 1967 betreffende de Orde der 
Geneesheren, 

doordat de bestreden beslissing eiser 
veroordeelt tot een schorsing van twee 
jaar, ter zake dat hij « I. in de jaren 1980 
en 1981, ... : 1" voor zijn operatie van de 
genaamde C. aan het R.I.Z.I.V. een na
velstrengbreuk heeft aangerekend in 
plaats van een navelbreuk; ... 3" dat hij 
tal van plastische borstoperaties heeft 
uitgevoerd zonder bewezen therapeu
tische gronden, andere dan esthetische, 
en altijd gedekt door een biopsie van de 
borst zonder diagnose of geldige bevesti
ging, het R.I.Z.I.V. hierdoor genoodzaakt 
is kosten voor ziekenhuisverpleging en 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid te dek
ken; II. te Charleroi of elders in de pro
vincie: 1" op mevr. Ch. een heelkundige 
ingreep heeft uitgevoerd met zeer ernsti
ge complicaties die tot de dood van de 
patiente hadden kunnen leiden maar 
nochtans beperkt konden worden tot 
aanzienlijke verminkingen ... 2" bij die in
greep, tijdens welke een technische fout 
bij het gebruik van de instrumenten is 
begaan, blijk gaf van een duidelijk ge-

brek aan bekwaamheid ... en een fla
grant gebrek aan professioneel plichtsbe
sef ... 3° die ingreep en de eruit voort
vloeiende schade voor zijn confraters 
heeft verantwoord met toelichtingen en 
boekingen ... die helemaal niet kloppen 
met de evolutie van de toestand »; dat de 
bestreden beslissing daartoe, na te heb
ben vastgesteld dat de tuchtvervolgingen 
hun oorsprong vonden, enerzijds, in een 
schrijven van 19 januari 1981 van ge
neesheer Alardin aan de voorzitter van 
de raad van Henegouwen, anderzijds, in 
een eveneens aan die raad gericht schrij
ven van 3 november 1981 van genees
heer Gibon, het middel betreffende de 
nietigheid van de vervolgingen, door ei
ser afgeleid uit de schending van het be
roepsgeheim door de geneesheren Alar
din en Gibon, verwerpt op grond dat « de 
klacht nog een aangifte is, maar met het 
bijkomende gegeven dat ze uitgaat van 
de persoon die beweert het slachtoffer te 
zijn van het aangegeven feit; ... dat de 
raad van de Orde, nu hij ambtshalve kan 
optreden, dat uiteraard ook kan ingevol
ge een bekendmaking, van wie deze ook 
uitgaat, en dus eveneens in geval van 
aangifte sensu stricto; ... dat zulks met 
name het geval is als de raad door een 
van zijn leden kennis krijgt van een feit 
dat indruist tegen de plichtenleer en dat 
toevallig in de uitoefening van het be
roep of zelfs daarbuiten wordt opge
merkt; dat een van de doelstellingen 
waartoe de raad is ingesteld, precies erin 
bestaat ieder lid in de mogelijkheid te 
stellen aan de raad een dergelijke be
kendmaking te doen, hetzij in het belang 
van een patient, hetzij in het belang van 
de geneesheer die het feit bekendmaakt, 
hetzij nog in het belang van de Orde 
zelf; ... dat iedere geneesheer die de 
plichtenleer naleeft, gerechtigd is hetzelf
de te verwachten van zijn confraters >>; 
dat de beslissing daaruit afleidt « ener
zijds, dat iedere geneesheer die het no
dig oordeelt de raad van de Orde in ken
nis te stellen van een tekortkoming aan 
de beroepsplichtenleer, moet worden ver
moed daartoe een wettig persoonlijk be
lang te hebben en dus moet geacht bij 
de raad van de Orde een klacht in te die
nen, anderzijds en gelet op het feit dat 
de raden van de Orde en de tuchtorga
nen ervan zelf gebonden zijn door het 
beroepsgeheim; dat het ondenkbaar is 
dat dit geheim zou kunnen worden ge
schonden in de betrekkingen tussen een 
geneesheer en een raad van de Orde; de 
verdediging bijgevolg ten onrechte uit 
artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende 
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de Orde der Geneesheren afleidt dat een 
raad van de Orde enkel kan optreden in 
geval van aangifte stricto sensu, die a 
fortiori moet uitgaan van een genees
heer », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 20, 
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 een beperkende op
somming geeft van de wijzen waarop de 
zaak bij de provinciale raad aanhangig 
wordt gemaakt, waaronder de klacht 
door een geneesheer, een klacht enkel 
kan worden ingediend door de persoon 
die in zijn eigen belangen is geschaad, 
onverschillig of die schade voortvloeit uit 
een inbreuk op de strafwet of uit een te
kortkoming aan de regelen van de plich
tenleer die gelden voor de leden van be
paalde beroepen, zoals de geneesheren; 
de medische plichtenleer met name rege
len voorschrijft zowel voor de individuele 
betrekkingen tussen geneesheer en zie
ken als voor de betrekkingen tussen de 
geneesheer en zijn confraters; het belang 
dat de klagende geneesheer heeft bij de 
naleving, door zijn confraters, van de re
gelen van de plichtenleer in hun betrek
kingen met derden, niet als een persoon
lijk belang van die geneesheer kan 
worden aangemerkt; een geneesheer bij
gevolg tegen een confrater slechts klacht 
kan indienen bij de raad van de Orde, in 
zoverre zijn confrater hem ten gevolge 
van een inbreuk op een regel van de 
plichtenleer die hun wederkerige betrek
kingen beheerst, persoonlijk nadeel 
heeft berokkend; daarentegen niet ont
vankelijk is de « klacht » die door een 
confrater tegen een geneesheer wordt 
ingediend en die enkel gegrond is op het 
belang dat laatstgenoemde heeft bij de 
naleving van de regelen van de plichten
leer in hun betrekkingen met derden; de 
aan eiser verweten feiten geen inbreu
ken zijn op de regelen van de plichten
leer die de betrekkingen van eiser met 
zijn « klagende » konfrater beheersen en 
dus niet rechtsgeldig ten gevolge van de 
op 19 januari en 3 november 1981 door 
de geneesheren Alardin en Gibon inge
diende klachten aanhangig konden wor
den gemaakt bij de provinciale raad van 
Henegouwen van de Orde van Geneeshe
ren; de bestreden beslissing derhalve, nu 
ze op de hierboven weergegeven gronden 
de zaak ingevolge de « klachten • van de 
geneesheren Alardin en Gibon als regel
matig aanhangig bij de raad van de Or
de beschouwt, de artikelen 15, § 1, en 20, 
§ 1, van het koninldijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren schendt; 

tweede onderdeel, elke vervolging, 
zelfs van tuchtrechterlijke aard, nietig is 
als ze op een schending van het be
roepsgeheim gegrond is; artikel 458 van 
het Strafwetboek allen die uit hoofde 
van hun staat of beroep kennis dragen 
van geheimen die hun zijn toevertrouwd, 
en met name de geneesheren, verbiedt 
die geheimen bekend te maken buiten 
de gevallen dat de wet hen verplicht die 
geheimen bekend te maken en dat zij 
geroepen zijn om in rechte getuigenis af 
te leggen; die regel welke, wat de ge
neesheren betreft, berust op de nood
zaak om aan degenen die zich aan hen 
moeten toevertrouwen een volledige ge
heimhouding te verzekeren en om iedere 
patient de verzorging te waarborgen die 
hij wegens zijn toestand behoeft onge
acht de oorzaak ervan, de geneesheren 
die immers wegens hun hoedanigheid 
noodzakelijkerwijs vertrouwenspersonen 
zijn, verbiedt rechtstreeks of onrecht
streeks andere feiten bekend te maken 
die wegens de aard ervan geheim zijn of 
die hen uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn 
toevertrouwd; een feit dat toevallig in de 
uitoefening van het beroep of daarbuiten 
opgemerkt wordt, niet onder de geheim
houdingsplicht valt; artikel 458 van het 
Strafwetboek wordt geschonden telkens 
als een geneesheer uit eigen beweging 
feiten bekendmaakt die onder het be
roepsgeheim vallen, zelfs als die bekend
making geschiedt aan de tuchtoverheid; 
immers, de raad van de Orde van Ge
neesheren een gestelde overheid is die 
krachtens artikel 29 van het Wetboek 
van Strafvordering verplicht is aan de 
procureur des Konings bericht te geven 
van de misdaden of wanbedrijven waar
van hij kennis krijgt in de uitoefening 
van zijn ambt, zodat de raad van de Or
de, de tuchtorganen en leden ervan noch 
krachtens artikel 458 van het Strafwet
boek noch krachtens artikel 30 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 gebonden zijn door het be
roepsgeheim; artikel 29 van het Wetboek 
van Strafvordering hen daarentegen, on
der de voorwaarden die het vermeldt, 
verplicht de geheimen bekend te maken 
waarvan zij kennis dragen; de bestreden 
beslissing, nu ze het door eiser aange
voerde middel van de nietigheid van de 
tuchtvervolgingen, afgeleid uit de scherr
ding van het beroepsgeheim, verwerpt 
op grand dat « de raden van de Orde en 
de tuchtorganen ervan zelf gebonden 
zijn door het beroepsgeheim », zodanig 
dat er van een schending van het be
roepsgeheim geen sprake kan zijn in de 
betrekkingen tussen een geneesheer en 
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de raad van de Orde, de artikelen 458 
van het Strafwetboek, 29 van het Wet
boek van Strafvordering, 5 en 30 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 betreffende de Orde der Ge
neesheren schendt; zelfs al zou worden 
aangenomen dat de raad van de Orde, de 
tuchtorganen en de leden ervan gebon
den zijn door het beroepsgeheim, de be
kendmakingen, die een geneesheer uit 
eigen beweging doet aan zijn raad van 
de Orde en aan de tuchtorganen ervan, 
dan nog een schending van het be
roepsgeheim opleveren, vermits die ge
neesheer niet in het kader van een tegen 
hem ingestelde tuchtprocedure is aange
zocht dergelijke bekendmakingen te 
doen, en zich dus niet bevindt in een ge
val waarin de wet hem verplicht gehei
men bekend te maken die hem zijn toe
vertrouwd; de omstandigheid dat de raad 
van de Orde en de tuchtorganen ervan 
zelf gebonden zijn door het beroepsge
heim derhalve een schending van het be
roepsgeheim niet uitsluit aan de zijde 
van de geneesheer die, onder de hierbo
ven aangegeven voorwaarden, uit eigen 
beweging feiten bekendmaakt aan die 
overheden; de bestreden beslissing der
halve, nu ze eiser veroordeelt wegens fei
ten die ter kennis zijn gebracht van de 
raad van de Orde onder de hierboven 
aangegeven voorwaarden die een schen
ding van het beroepsgeheim opleveren, 
de artikelen 458 van het Strafwetboek en 
30 van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Over het door verweerder aange

voerde middel van niet-ontvankelijk
heid, hieruit afgeleid dat het middel 
zonder belang is : 

Overwegende dat artikel 20, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 bepaalt dat « de 
provinciale raad optreedt, hetzij 
ambtshalve, hetzij op verzoek van 
de nationale raad, van de minister 
tot wiens bevoegdheid de Volksge
zondheid behoort, van de procureur 
des Konings of van de geneeskundi
ge commissie, hetzij op klacht van 
een geneesheer of van een derde »; 

Overwegende dat uit die bepaling 
blijkt dat de raad in ieder geval 
ambtshalve kan optreden; dat, der
halve, de grieven, die door eiser zijn 
aangevoerd in verband met de 

klachten waardoor de twee genees
heren de litigieuze feiten voor de 
raad hebben gebracht, niet ontvan
kelijk zijn bij gebrek aan belang; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 458 van 
het Strafwetboek alle personen, die 
uit hoofde van hun staat of beroep, 
kennis dragen van geheimen die 
hun zijn toevertrouwd, met name de 
geneesheren, verbiedt die geheimen 
bekend te maken buiten de gevallen 
dat de wet hun verplicht ze bekend 
te maken en dat ze geroepen zijn 
om in rechte getuigenis af te leggen; 

Dat artikel 30 van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 
uitdrukkelijk bepaalt dat de leden 
van de provinciale raden, van de ra
den van beroep en van de nationale 
raad van de Orde van Geneesheren 
door het beroepsgeheim gebonden 
zijn in alle zaken waarvan zij ken
nis hebben gekregen bij of ter gele
genheid van de uitoefening van hun 
ambt; 

Dat artikel 6, 2°, van het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967 betreffende de Orde der Ge
neesheren bepaalt dat de provincia
le raden bevoegd zijn om « te waken 
over het naleven van de regelen van 
de medische plichtenleer en over de 
handhaving van de eer, de beschei
denheid, de eerlijkheid en de waar
digheid van de leden van de Orde; 
zij hiertoe belast zijn met het tref
fen van tuchtmaatregelen wegens 
fouten die de op hun lijst ingeschre
ven leden in de uitoefening van hun 
beroep of naar aanleiding ervan be
gaan, alsook wegens zware fouten 
bedreven buiten de beroepsbedrij
vigheid, wanneer die fouten de eer 
of de waardigheid van het beroep 
kunnen aantasten »; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat, hoewel de geneesheer 
die bij de uitoefening van zijn be
roep, in vertrouwen wordt genomen 
door zijn client, in de regel het hem 
toevertrouwde geheim moet bewa-
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ren, een dergelijke verplichting niet 
kan bestaan jegens de tuchtoverheid 
aan wie de geneesheer eerlijkheid 
en loyaliteit verschuldigd is krach
tens de plichtenleer van het beroep; 
dat deze overheden, tot wie de ge
neesheer zich moet kunnen wenden 
en die, in geval van misbruik, tucht
maatregelen moeten treffen, instaan 
voor het beroepsgeheim en er ter
zelfder tijd door gebonden zijn; 

Overwegende bovendien dat in de 
veronderstelling dat die overheden, 
ten gevolge van een verkeerde toe
passing van artikel 29 van het Wet
hoek van Strafvordering, aan het 
openbaar ministerie bericht zouden 
geven van misdaden of wanbedrij
ven waarvan zij kennis hebben ge
kregen in de uitoefening van hun 
ambt, die aangifte alleen tot gevolg 
zou hebben dat het openbaar minis
terie gedwongen wordt een geheim 
te delen waarvan het in geen geval 
gewag mag maken bij strafvervol
ging; dat immers zodanige vervol
gingen zouden berusten op de 
schending van een regel van open
bare orde en dus nietig zouden zijn; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 29 van het Wet
hoek van Strafvordering, van het alge
meen rechtsbeginsel « de strafvordering 
schorst de tuchtvordering op », van arti
kel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, ondertekend op 4 
november 1950 te Rome en goedgekeurd 
bij de Belgische wet van 13 mei 1955, en 
van de artikelen 9, 30 en 92 van de 
Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing, om ei
ser tot een schorsing van twee jaar te 
veroordelen we gens de hem sub I, 1" en 
3", en II, 1", 2" en 3", ten laste gelegde fei
ten, het middel betreffende de opschor
ting van de tuchtvordering, door eiser 
hieruit afgeleid dat de gegevens met be
trekking tot feit II schenen te wijzen op 
het misdrijf vruchtafdrijving, verwerpt 
op grond dat « de verklaring van mevr. 
Ch ... dat ... op haar een curetage is uitge
voerd door (eiser), niet volstaat als be
wijs dat laatstgenoemde werkelijk een 
vruchtafdrijvi.ng heeft uitgevoerd; dat bo
vendien die hypothese bij gebrek aan 

enig bewijs door de raad uitdrukkelijk 
van de hand wordt gewezen », 

terwijl artikel 29 van het W etboek van 
Strafvordering de tuchtoverheden ver
plicht aan de procureur des Konings be
richt te geven van de misdaden of wan
bedrijven waarvan zij in de uitoefening 
van hun ambt kennis hebben gekregen, 
en het algemeen rechtsbeginsel « de 
strafvordering schort de tuchtvordering 
op » de overheden verbiedt een tuchtpro
cedure voort te zetten wanneer er aan
wijzingen bestaan dat een misdrijf is ge
pleegd; de tuchtoverheid in dit geval 
verplicht is de tuchtprocedure op te 
schorten; de tuchtoverheid al evenmin 
bevoegd is uitspraak te doen over het be
wijs van feiten die een misdrijf opleve
ren, nu zodanige beslissing uitsluitend 
tot de bevoegdheid behoort van de recht
banken van de rechterlijke orde; de 
tuchtoverheid, die genoemde regels over
treedt, artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
van 4 november 1950 schendt, nu betrok
kene aldus wordt beroofd van het recht 
om over de gegrondheid van een straf
vervolging in strafzaken uitspraak te ho
ren doen overeenkomstig de wet, dat wil 
zeggen door de rechtbanken van de rech
terlijke orde; de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, nu hij het door 
eiser aangevoerde middel volgens het
welk de tuchtvordering moeS;t worden 
opgeschort, verwerpt op grond dat de 
verklaring van mevr. Ch ... niet volstaat 
als bewijs dat werkelijk een abortus is 
uitgevoerd en dat die hypothese door de 
provinciale raad, bij gebrek aan bewij
zen, van de hand was gewezen, zich in 
strijd met de wet de bevoegdheid heeft 
toegeeigend om feiten, die een misdrijf 
opleveren, te beoordelen; de bestreden 
beslissing derhalve de wetsbepalingen en 
het algemeen rechtsbeginsel die in het 
middel zijn aangehaald, schendt : 

Over het eerste middel van niet
ontvankelijkheid, door verweerder 
aangevoerd en hieruit afgeleid dat 
eiser niet aangeeft hoe de aange
voerde grondwettelijke bepalingen 
geschonden zijn : 

Overwegende dat eiser niet duide
lijk aangeeft in welk opzicht de arti
kelen 9, 30 en 92 van de Grondwet 
geschonden zijn; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 
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Over het tweede middel van niet
ontvankelijkheid, door verweerder 
aangevoerd en hieruit afgeleid dat 
het middel zonder belang is voor ei
ser: 

Overwegende dat het middel, 
enerzijds, berust op de bewering dat 
eiser van vruchtafdrijving had kun
nen worden verdacht en, anderzijds, 
de bestreden beslissing verwijt de 
hypothese dat eiser dat misdrijf had 
kunnen plegen, van de hand te wij
zen; 

Dat zodanig middel zonder belang 
is; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

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

29 mei 1986 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Dassesse en De Bruyn. 

Nr. 610 

1 • KAMER - 29 mei 1986 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN - TUCHTRAAD - PROCES-VER
BAAL VAN DE ZITTING- VERMELDING VAN 
DE SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE -
VERMELDING ONLEESBAAR GEMAAKT EN NA
DIEN OVERSCHREVEN - NIET GOEDGEKEUR
DE OVERSCHRIJVING - GEVOLG. 

2° GENEESKUND.h: - ORDE VAN APOTHE

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
TUCHTZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
COLLEGE - ORDE VAN APOTHEKERS -
TUCHTRAAD - SAMENSTELLING VOLGENS 
HET PROCES-VERBAAL VERSCHILLEND VAN 
DIE VERMELD IN DE BESLISSING - NIETIGE 
BESLISSING. 

4° GENEESKUNDE - ORDE VAN APOTHE
KERS - TUCHTRAAD - SAMENSTELLING VAN 
HET COLLEGE - SAMENSTELLING LUIDENS 
HET PROCES-VERBAAL VERSCHILLEND VAN 
DIE VERMELD IN DE BESLISSING - NIETIGE 
BESLISSING. 

1 o en 2° Wanneer in een proces-verbaal 
van een zitting van een tuchtraad de 
naam en de hoedanigheid van een lid 
van het college is vermeld door over
schrijving over een andere onleesbaar 
gemaakte vermelding, zonder dat die 
overschrijving is goedgekeurd, wordt 
zij als niet bestaande beschouwd (1). 

3° en 4o Wanneer luidens de vermeldin
gen van het proces-verbaal van de zit
ting van een tuchtraad waarop een 
tuchtzaak is behandeld, enerzijds, en 
luidens de beslissing welke in die zaak 
door die raad is uitgesproken, ander
zijds, de Jeden van die raad niet de
zelfde zijn, moet die beslissing worden 
vernietigd (2). (Artt. 2 en 779 Ger.W.) 

(V ... T. ORDE VAN APOTHEKERS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7484) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 juni 1985 door 
de franstalige raad van beroep van 
de Orde van Apothekers gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 78 van het Wet
hoek van Strafvordering, 15, 16 van de 
wet van 25 Ventose Jaar XI (16 maart 
1803) tot regeling van het notarisambt en 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk elke niet door de instrumente
rende ambtenaar goedgekeurde doorha
ling of overschrijving in een authentieke 

KERS - TUCHTRAAD - PROCES-VERBAAL 1-----------------
VAN DE ZITTING - VERMELDING VAN DE 
SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE- VER
MELDING ONLEESBAAR GEMAAKT EN NA
DIEN OVERSCHREVEN - NIET GOEDGEKEUR
DE OVERSCHRIJVING - GEVOLG. 

(1) Zie Cass., 30 nov. 1981, A.R. nr. 6281 
(A.C., 1981-82, nr. 213). 

(2) Zie Cass., 31 jan. 1985, A.R. nrs. 7164 en 
7221 (A.C., 1984-85, nr. 319). 
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akte als niet bestaande wordt be
schouwd, dat onder meer is neergelegd 
in die artikelen 78 van het Wetboek van 
Strafvordering, 15, 16 van de wet van 25 
Ventose Jaar XI, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17 
van het koninklijk besluit van 29 mei 
1970 tot regeling van de organisatie en 
de werking der raden van de Orde van 
Apothekers, 12, 13, 24, 25 van het 
koninklijk besluit nr. 80 van 10 novem
ber 1967 betreffende de Orde van Apo
thekers en 779, inzonderheid het eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de bestreden beslissing is ge
wezen door een college dat is samenge
steld uit de heren Mahaux, Moreau, 
Hans, Kleinermann de Lance, Wery, 
Degbomont, Renaux, Berger, Chaidron 
en Auvray, 

terwijl, enerzijds, de franstalige raad 
van beroep van de Orde van Apothekers 
slechts wettig uitspraak doet als hij re
gelmatig is samengesteld ( artikelen 12, 
13 van het koninklijk besluit nr. 80 en 13 
van het koninklijk besluit van 29 mei 
1970) en als aile leden alle zittingen heb
ben bijgewoond (artikel 779, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek); ander
zijds, elke niet goedgekeurde doorhaling 
of overschrijving in een proces-verbaal 
als niet bestaande wordt beschouwd (ar
tikelen 78 van het Wetboek van Strafvor
dering, 15 en 16 van de wet van 25 
Ventose J aar XI en van het algemeen 
rechtsbeginsel waarvan in het middel 
sprake is); ten deze, hoewel het proces
verbaal van de zitting van 26 oktober 
1984, waarnaar wordt verwezen in de 
processen-verbaal van de zittingen van 
29 november 1984, 14 februari, 15 maart, 
18 april en 6 juni 1985, vermeldt dat « de 
heer J. Auvray, apotheker (Luik), plaats
vervangend lid, aanwezig is », is zulks 
getypt op de vermelding van een andere 
naam, die met witte corrector onleesbaar 
is gemaakt, zonder dat die doorhaling is 
goedgekeurd, zodat de vermelding van 
de aanwezigheid van J. Auvray op voor
melde zittingen als niet bestaande wordt 
beschouwd; waaruit volgt dat door die 
onregelmatigheid van het proces-verbaal 
van de zitting van 26 oktober 1984, en 
derhalve van de daaropvolgende proces
sen-verbaal (schending van de artikelen 
78 van het Wetboek van Strafvordering, 
15 en 16 van de wet van 25 Ventose Jaar 
XI en van het in het middel aangewezen 
algemeen rechtsbeginsel), het Hof niet 
kan nagaan of de bestreden beslissing 
door een regelmatig samengesteld colle
ge is gewezen (schending van de in het 
middel aangewezen bepalingen en inzon-

derheid van de artikelen 12, 13 van het 
koninklijk besluit nr. 80 en 13 van het 
koninklijk besluit van 29 mei 1970) en of 
alle leden alle zittingen hebben bijge
woond (schending van alle in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
van artikel 779, eerste lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek): 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de openbare zitting van 26 
oktober 1984 van de franstalige raad 
van beroep van de Orde van Apothe
kers de heer « J. Auvray, apotheker 
(Luik) » bij de aanwezige leden ver
ineldt; dat die naam en hoedanig
heid getypt zijn op een witte stof, 
die blijkbaar een andere onleesbare 
vermelding moet bedekken; dat die 
overschrijving niet is goedgekeurd 
en derhalve als niet bestaande moet 
worden beschouwd; 

Overwegende dat de processen
verbaal van de openbare zittingen 
van 29 november 1984, tijdens welke 
een beslissing tot heropening van 'de 
debatten is uitgesproken, van 14 fe
bruari 1985, waarop de debatten zijn 
heropend, van 15 maart 1985, waar
op een beslissing is uitgesproken tot 
heropening van de debatten, van 18 
april 1985, waarop de debatten wer
den heropend, en van 6 juni 1985, 
waarop de bestreden beslissing 
werd uitgesproken, allemaal vermel
den : « aanwezig : dezelfden »; 

Dat daaruit volgt dat volgens de 
authentieke vaststellingen in die 
processen-verbaal, welke niet van 
valsheid zijn beticht, apotheker 
J. Auvray op geen enkele zitting 
aanwezig was waarop de zaak van 
eiser is behandeld; 

Overwegende dat de op 6 juni 
1985 gewezen beslissing vermeldt 
dat de apotheker Auvray aanwezig 
.is en door hem is ondertekend; 

Overwegende dat wegens die 
tegenstrijdige vermeldingen het Hof 
niet kan nagaan of, als voorgeschre
ven bij artikel 779, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, de bestre
den beslissing is gewezen door rech
ters die aile zittingen over de zaak 
hebben bijgewoond; dat die beslis
sing derhalve nietig is; 
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Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
der in de kosten; verwij st de zaak 
naar de franstalige raad van beroep 
van de Orde van Apothekers, anders 
samengesteld. 

29 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Simont en Bayart. 

Nr. 611 

1' KAMER - 29 mei 1986 

VERZEKERING - LANDVERZEKERING -
DRIEJARIGE VER.JARING VASTGESTELJ:1 BIJ 
ART. 32 VERZEKERINGSWET - RECHTSVOR
DERING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE 
VERZEKERDE TOT TERUGBETALING VAN DE 
BEDRAGEN BETAALD AAN HET SLACHTOFFER 
VAN EEN ONGEVAL - BETALINGEN GE
SPREID IN DE TIJD- AANVANG VAN DEVER
JARING. 

elk van die bedragen telkens vanaf de 
dag van uitkering van ieder bedrag (1). 
(Wet 11 juni 1874, art. 32.) 

(• GENERALI BELGIUM» N.V. T. LEFEBVRE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7489) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 januari 1985 door 
het Hof vah Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 32 van de Verzeke
ringswet van 11 juni 1874 (hoek I, titel X, 
van het Wetboek van Koophandel) en, 
voor zoveel nodig, 11 van de wet van 1 
juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 

doordat het arrest de rechtsvordering 
die eiseres, verplichte aansprakelijk
heidsverzekeraar inzake motorrijtuigen 
van de werkgever van verweerster, bij 
exploot van 4 oktober 1978 heeft inge
steld, bij welke rechtsvordering eiseres 
tegen verweerster, wegens verval van de 
verzekering, terugbetaling vorderde van 
de vergoedingen die eiseres had betaald 
aan de slachtoffers van het ongeval dat 
verweerster door haar schuld op 18 au
gustus 1973 had veroorzaakt, verjaard 
verklaart op grond dat « ingevolge arti
kel 32 van de verzekeringswet van 11 ju
ni 1874 elke rechtsvordering die voort
vloeit uit een verzekeringspolis verjaard 
is door verloop van drie jaren, te reke
nen van de gebeurtenis waarop zij is ge
grond; ... de gebeurtenis waarop de 
rechtsvordering (van eiseres) is gegrond, 
niet de eindbeslissing houdende veroor
deling van (verweerster) is, maar de 
« aanval » van de derde, dat wil zeggen 
zijn reclamatie die hij tot de verzekeraar 
richt, hetzij in der minne, hetzij in rech
te; dat ten deze ... de derden hun recla
matie hebben geuit bij wege van een 
burgerlijke-partijstelling, naar aanleiding 
van vervolgingen die tegen (verweerster) 
voor de 17de kamer van de Correctionele 
Rechtbank te Brussel zijn ingesteld, wel
ke bij vonnis van 1 oktober 1974 uit
spraak heeft gedaan; dat op die datum 
de reclamatie van de derden dus als ge-

De uitkering die de verzekeraar heeft ge
daan, nadat is uitgemaakt dat hij wet
telijk verplicht is tot schadelooss'telling 
van de benadeelde persoon, is de ge
beurtenis die hem het recht geeft de 
rechtsvordering in te stellen, gegrond 
op een van de oorzaken van verval uit 
de verzekeringspolis en strekkende tot 
terugbetaling van de aan de slacht
offers van een ongeval uitgekeerde be
dragen; vanaf die gebeurtenis loopt 
oak de driejarige verjaringstermijn 
van art. 32 Verzekeringswet; als de 
verzekeraar verscheidene bedragen 
achtereenvolgens heeft uitgekeerd, 1-----------------
loopt de verjaringstermijn van de (1) Cass., 13 Jan. 1!183, A.R. nr 6727 
rechtsvordering tot terugbetaling van (A.C., 1982-83, nr 282). 
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beurtenis gold voor de rechtsvordering, 
die echter pas vier jaar later, dit is op 4 
oktober 1978, werd ingediend; dat die 
rechtsvordering dus verjaard is; dat zij 
eveneens zou verjaard zijn indien -
quod non - de datum van de (correctio
nele) definitieve veroordeling van (ver
weerster), dit is het arrest van de 7de 
kamer van het Hof van Beroep te Brus
sel van 22 januari 1975, als beginpunt 
van de verjaringstermijn diende te wor
den in aanmerking genomen ''• 

terwijl, wanneer de verzekeraar, die 
tegen de verzekerde een grand van ver
val aanvoert, een rechtsvordering instelt 
tot terugbetaling van de door hem aan 
het slachtoffer van een ongeval betaalde 
bedragen, de gebeurtenissen die aanlei
ding geven tot de rechtsvordering, in de 
zin van artikel 32 van de Verzekerings
wet, en vanaf welke de verjaring van 
drie jaren begint te lopen, worden opge
leverd door elke opeenvolgende betaling 
door de verzekeraar, nadat in rechte is 
bewezen dat hij wettelijk verplicht is de 
benadeelde derde te vergoeden; ten deze 
eiseres bij conclusie aanvoerde dat zij 
onder meer op 5 juli 1977 aan een van de 
derde benadeelden een bedrag van 
615.000 frank had betaald; daaruit volgt 
dat het hof van beroep, door de rechts
vordering van eiseres vervallen te ver
klaren, zonder vast te stellen dat aile te
rugvorderbare betalingen meer dan drie 
jaar v66r de datum van het gedinginlei
dend exploot waren gedaan en zonder te 

·Ontkennen dat een van die betalingen Op 
5 juli 1977 was geschied, dit is minder 
dan drie jaar v66r die datum, de in het 
middel aangewezen bepalingen heeft ge
schonden: 

Overwegende dat ingevolge artl
kel 32 van de Verzekeringswet van 
11 juni 1874 elke rechtsvordering die 
voortvloeit uit een verzekeringspolis 
verjaard is door verloop van drie ja
ren, te rekenen van de gebeurtenis 
waarop zij is gegrond; 

Overwegende dat, wanneer de ver
zekeraar een rechtsvordering tot te
rugbetaling van de door hem aan de 
slachtoffers van een ongeval betaal
de bedragen tegen de verzekerde, 
wegens een grond van verval, in
stelt, de verjaringstermijn niet kan 
lopen voordat de verzekeraar over 
een rechtsvordering beschikt om de 
verzekerde tot terugbetaling te 
dwingen; 

Dat de gebeurtenis waarop die 
rechtsvordering is gegrond en die de 
verjaringstermijn doet ingaan, 
wordt opgeleverd door de betaling 
door de verzekeraar, nadat is uitge
maakt dat hij wettelijk verplicht is 
de benadeelde derde te vergoeden; 

Dat, ingeval de verzekeraar de op
eenvolgende betalingen welke hij 
heeft gedaan aan de partij, die door 
de schuld van de verzekerde is be
nadeeld, terugvordert, de datum van 
elke betaling door de verzekeraar, 
nadat bij een in kracht van gewijs
de gegane beslissing is vastgesteld 
dat hij wettelijk verplicht was de be
nadeelde te vergoeden, in aanmer
king moet worden genomen als aan
vangspunt van de driejarige verja
ring; 

Overwegende dat ten deze uit het 
arrest blijkt dat eiseres wettelijk 
verplicht was de slachtoffers van 
het litigieuze ongeval te vergoeden, 
zulks ingevolge de definitieve ver
oordeling van verweerster - haar 
verzekerde - bij arrest van het Hof 
van Beroep te Brussel van 22 janua
ri 1975; dat eiseres in haar aanvul
lende conclusie voor het hof van be
roep onder meer betoogde dat zij op 
5 juli 1977 aan een van de slacht
offers een bedrag van 615.000 frank 
had betaald; dat het arrest die stel
ling niet weerlegt; 

Overwegende dat het hof van be
roep derhalve niet zonder schen
ding van het in het middel aangewe
zen artikel 32 van de Verzekerings
wet van 11 juni 1874, heeft kunnen 
beslissen dat de op 4 oktober 1978 
ingestelde rechtsvordering tot terug
betaling verj aard was, op grond dat 
de gebeurtenis waarop die rechts
vordering was gesteund, bestond in 
de veroordeling van de verzekerde 
van eiseres bij vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel van 
1 oktober 1974; 

Dat het middel gegrond is; 

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

29 mei 1986 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Kirkpatrick. 
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ALF ABETISCHE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Fout -Abstract criterium - Begrip. 1004 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid voor zaken - Bewaarder 
- Begrip. 1050 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid voor zaken - Bewaring -
Begrip. 1050 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Begrip - Gewaarborgd maand
loon. 1295 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Materiele schade ten gevolge van een blij
vende arbeidsongeschiktheid - Raming van 
de schade. 1199 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - MateriiHe schade - Raming van de 
schade op het tijdstip van de beslissing -
Geldschuld - Muntontwaarding in aanmer
king genomen bij de raming - Wettig. 1323 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - MateriiHe schade - Elementen van 
grootte - Vergoedende rente - Tijdstip 
waarop ze een aanvang neemt. 1258 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door het gebrek van een 
zaak - Bewijs te leveren aangaande het 
gebrek - Bewijs dat de schade niet mogelijk 
zou zijn geweest indien het gebrek van de 
zaak niet had bestaan - Voldoende bewijs. 

1216 

Adoptie 
Akte van wettiging door adoptie 
Verzoekschrift tot homologatie - Omzetting 
van de wettiging door adoptie m adoptie -
Uitspraak van de adoptie door de rechter -
Beschikkend gedeelte van het vonms of van 
het arrest - Vermeldmgen 983 

INHOUDSOPGAVE 

Advocaat 
Tucht - Beslissing van de Orde - Beslissing 
enkel ondertekend door de voorzitter en door 
de secretaris- Geen nietigheid. 1014 

Arbeid 
Arbeidstijd ·- Bepaling van de dagelijkse 
werktijd - Schafttijd niet in aanmerking 
genomen. 996 

Arbeidsongeval 
Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Aard. 

1132 

Arbeidsongeval 
Verplichting voor de arbeidsongevallenverze
keraar de verzekeringsinstelling te verwit
tigen - Getroffene wegens een eerste 
ongeval vergoed door de arbeidsongevallen
verzekeraar - Geen verplichting om de 
verzekeringsinstelling die de getroffene 
vergoedt wegens de gevolgen van een later 
gewoon ongeval, dat met het eerste ongeval 
geen verband houdt, ervan te verwittigen dat 
de bij het arbeidsongeval aan de getroffene 
toegekende ongeschiktheidsgraad is gewij
zigd. 907 

Arbeidsongeval 
Kosten - Geschil tussen een verzekeringsin
stelling en de verzekeraar van de werkgever 
van de getroffene. 1057 

Arbeidsongeval 
Overheidspersoneel - Blijvende invaliditeit 
- Begrip. 1023 

Arbeidsovereenkomst 
Verhouding van ondergeschiktheid - Begrip. 

914 

Arbeidsovereenkomst 
Bediende - Aankoop door die bediende, in 
de loop van de uitvoering van de overeen
komst, van aandelen m de vennootschap 
onder firma waarbij h1j werkzaam IS, terwijl 
hij m dienst staat van die vennootschap -
Gevolg 1137 
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Arbeidsovereenkomst 

Artikel 20, 1", Arbeidsovereenkomstenwet -
Bepaling van dwingend recht ten voordele 
van de werknemer. 986 

Arbeidsovereenkomst 
Artikel 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet -
Bepaling van dwingend recht ten voordele 
van de werknemer. 986 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Opzegging - Termijn - Dienst bij 
dezelfde werkgever - Verscheidene arbeids
overeenkomsten. 951 

Arbeidsovereenkomst 
Handelsvertegenwoordiger - Uitwinnings
vergoeding - Berekening - Enkel op de · 
basis van het eigenlijke loon als handelsverte
genwoordiger. 992 · 

Arbeidsovereenkomst 
Handelsvertegenwoordiger Uitwinnings
vergoeding - Aanbreng van clienteel -
Begrip. 1027 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Uitwinningsvergoeding 
ning - Loon - Begrip. 

Arbeidsovereenkomst 

Bereke-
1157 

Tijdelijke wijziging van een der wezenlijke 
bestanddelen van de overeenkomst - Gevolg. 

986 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Blijvende arbeidsongeschiktheid 
van de werknemer - Arrest waarin wordt 
beslist dat de overeenkomst niet is geeindigd 
door de ongeschiktheid - Onwettige belis
~~ 1W 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Blijvende ongeschiktheid van de 
werknemer wegens ziekte - Beoordeling 
door de feitenrechter van de gevolgen van die 
ongeschiktheid op de uitvoering van de 
bedongen arbeid - Begrip. 1129 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen - Sluitings
fonds - Betaling van conventioneel brugpen
sioen Brugpensioen toegekend door 
C.A.O.'s die niet in de Nationale Arbeidsraad 
zijn gesloten. 953 

Automobielen, autobussen, autocars, 
taxi's 
Vervoer van zaken met motorvoertuigen 
tegen vergoeding - Wet 1 aug. 1960, art. ll., 
§ 5, tweede lid - Verificatie van het gewicht 
van de lading - Duur - Gevolgen. 1274 

B 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Zaakvoerder van een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid in staat van 
faillissement - Vervolging ten laste van die 
zaakvoerder wegens bedrieglijke bankbreuk 
-Art. 577, 1", Kh. en art. 489 Sw. - Bedrieg
lijk opzet - Begrip. 1097 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Zaakvoerder van een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid in staat van 
faillissement - Vervolgingen ten laste van 
die zaakvoerder wl egens bedrieglijke bank
breuk - Art. 577, 2", Kh. en art. 489 Sw. -
Bewijs - Bewijslast - Begrip. 1097 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Poging tot invoer zonder aangifte 
Verbeurdverklaring - Vordering van de 
administratie der douane en accijnzen 
Correctionele rechtbank. 1292 

Benelux 
Verdrag betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechtshof -
Uitlegging van een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke rechts
regel - Geval waarin het Hof van Cassatie 
niet verplicht is zich bij wege van prejudiciele 
vraag voor uitleg tot het Beneluxhof te 
wenden. 940 

Beroepsgeheim 
Geneesheer - Geen verplichting tot geheim
houding jegens de tuchtoverheid. 1329 

Beroepsgeheim 
Geneesheer - Tuchtvervolging - Verklaring 
afgelegd onder beroepsgeheim - Verklaring 
waarvan geen gewag mag worden gemaakt bij 
een strafvervolging. 1329 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij waarbij de inrichting wordt aange
wezen waarin de internering zal plaatsvinden 
- Cassatieberoep niet ontvankelijk. 1312 

Bescherming van de maatschappij 
Miskenning van het recht van verdediging 
niet aangevoerd voor de commissie ...:. Middel 
niet ontvankelijk voor het Hof. 1036 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie - Beoordeling, in feite, van de 
geestestoestand van een gelnterneerde en van 
de mogelijkheid tot reclassering. 1036 
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Bescherming van de maatschappij 

Beslissing van de commissie waarbij een 
verzoek tot invrijheidstelling wordt afge
wezen - Redengeving. 1036 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie die uitspraak moet doen over een 
verzoek tot invrijheidstelling - Aanwezig
heid van de raadsman van de ge'interneerde 
niet vereist bij diens verhoor door de 
directeur of de geneesheer van de inrichting. 

1036 

Bescherming van de maatschappij 
Besluit tot uitzetting van een ge'interneerde 
- Zonder gevolg voor de aanhangigmaking 
van de zaak bij de comm1ssie tot bescherming 
van de maatschappij, en voor haar beslissing. 

1036 

Bescherming van de maatschappij 
Bes!issing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij - Optreden van de 
raadsman van de ge'interneerde. 1312 

Bestendige deputatie 
Directe gemeentebelastingen - Openbaar
heid - Uitspraak van de beslissing. 1084 

Betaling 
Schuld die in een geldsom bestaat - Betaling 
per cheque. 1183 

Betekening van exploten 
Burgerlijke zaken - Vermelding van de 
naam van de persoon voor wie het exploot 
bestemd is - Onregelmatigheid in de vermel
ding - Nietigheid - Vereiste. 1228 

Betekening van exploten 
Burgerlijke zaken - Betekening op de admi
nistratieve zetel van een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid - Onregelmatige bete
kening - Gevolg. 1278 

Betekening van exploten 
Burgerlijke zaken - Betekening aan een 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid -
Plaats van betekening. 1278 

Betichting van valsheid 
Strafzaken - Vordering ingesteld bij een 
voorziening in cassatie - Vordering van de 
burgerlijke partij - Vorm. 1238 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Vordering van de 
curator tegen de oprichters van een failliet
verklaarde P.V.B.A., wegens ontoereikend 
kapitaal bij de oprichting - Art. 123, tweede 
lid, 7•, Vennootschappenwet - Volstrekte 
bevoegdheid van de rechtbank van koop
handel. 948 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Geschil mzake faillisse
ment - Gegevens voor de oplossmg die z1ch 

bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel 
van het faillissement beheerst. 948 

Bevoegdheid en aanleg 
Volstrekte bevoegdheid - Sociale zaken -
Arbeidsongeval - Door de openbare overheid 
tewerkgestelde werkloze - Bevoegdheid van 
de arbeidsgerechten. 1186 

Bevoegdheid en aanleg 
Volstrekte bevoegdheid - Sociale zaken -
Geschil tussen een verzekeringsinstelling 
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
een arbeidsongevallenverzekeraar - Ger.W., 
art. 580, 4• - Begrip. 1289 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht -
Arbeidsrechtbank - Geschil van burgerlijke 
aard dat het gevolg is van een overtreding -
Begrip. 992 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken - Geschil inzake 
de bevoegdheid van de kamer van inbeschul
digingstelling - Begrip. 957 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken - Geschil inzake 
bevoegdheid - Begrip. 1270 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken - Geschil inzake 
bevoegdheid - Begrip. 1270 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken Betwisting 
betreffende de regelmatigheid van de aanwij
zing van de onderzoeksrechter en de wettig
heid van het door hem gegeven bevel tot huis
zoeking - Betwisting die niet de bevoegdheid 
van de onderzoeksrechter of van de raad
kamer betreft. 1270 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken Beschikking 
van de raadkamer tot verwijzing van de 
verdachte naar de correctionele rechtbank 
wegens wanbedrijven - Hof van beroep dat 
een der feiten als een misdaad omschrijft en 
de beklaagde veroordeelt wegens alle feiten 
die het samenhangend heeft verklaa!'d -
Bevoegdheid. 1299 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Correctionele rechtbank -
Territoriale bevoegdheid. 1301 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken - Gecontraven
tionaliseerd wanbedrijf - Feit dat terzelfder 
tijd een misdaad is - Politierechtbank. 1305 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdhe1d - Beschikking 
van de raadkamer tot verwijzing van twee 
verdachten naar de correctionele rechtbank 
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wegens wanbedrijven - Hof van beroep dat 
een van de aan een beklaagde ten laste 
gelegde feiten als een misdaad omschrijft en 
beide beklaagden veroordeelt wegens aile 
feiten, die het samenhangend verklaart. 1316 

Bewijs 
Algemene begrippen - Strafzaken - Opspo
ringsonderzoek - Bewijskrachtige gegevens 
verkregen onder de misleidende belofte dat 
geen vervolging zal worden ingesteld -
Schending van het recht van verdediging -
Onwettig bewijsmiddel - Gevolg. 1230 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Arrest waarin niet kan 
worden uitgemaakt of de rechter een vaststel
ling op persoonlijke wetenschap dan wei op 
hem regelmatig voorgelegde gegevens heeft 
doen steunen - Dubbelzinnige beslissing. 

1114 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Geschriften - Verzeke
ringsovereenkomst. 1024 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken -
Art. 1326 B.W. - Werkingssfeer. 1075 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijslast - Begrip. 1097 

Bewijs 
Strafzaken - Strafvordering - Deskundi- · 
genverslag - Feitelijke beoordeling door de 
fei tenrech ter. 1315 

Bewijs 
Strafzaken - Strafvordering - Geval waarin 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft - Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter - Feitelijke vermoedens -
Begrip. 1319 

Bewijs 
Strafzaken - Besturen van een voertuig in 
staat van alcoholintoxicatie - Deskundigen
verslag - Bewijskracht. 1275 

Bewijs 
Strafzaken - Strafvordering - Bewijs door 
vermoedens - Beoordeling door de feiten
rechter. 1173 

Bloedproef 
Wegverkeerswet, art. 34, 1• - K.B. 10 juni 
1959, art. 9 - Kennisgeving van de uitslagen 
van het bloedonderzoek - Nietigheid van de 
kennisgeving - Gevolgen voor de bewijs
kracht van het deskundigenverslag. 1275 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, art. 14.5 - Recht op 
rechtspraak in twee instanties in strafzaken 
- Bepaling niet toepasselijk op de personen 

die naar het hof van assisen worden 
verwezen. 1064 

Burgerlijke rechtsvordering 
Ontvankelijkheid- Vereiste. 1144 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke partij - Ontvankelijkheidsver
eiste - Belang - Belang bij de bestraffing 
onvoldoende. 1234 

c 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Verschrijving 
in een proces-verbaal van de terechtzitting -
Bevoegdheid van het Hof. 1205 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Rechtstreekse 
aangifte van misdaden of wanbedrijven in de 
uitoefening van hun ambt gepleegd door 
!eden van een rechtbank van eerste aanleg, 
arbeidsrechtbank, rechtbank van koophandel 
of door magistraten van het openbaar minis-
terie bij die rechtbanken Ontvankelijk-
heidsvereisten. 1211 

Cassatie 
Strafzaken - Verschrijving in de bestreden 
beslissing - Bevoegdheid van het Hof om ze 
te verbeteren. 1298 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Regeling van 
rechtsgebied - Bevoegdheid van het Hof om 
het rechtsgebied te regelen bij verwerping 
van een voorziening. 1305 

Cassatie 
Strafzaken - Voorziening van de procureur
generaal - Sv., art. 441 - Voorziening inge
steld na de verwerping van een voorziening 
van de veroordeelde - Ontvankelijkheidsver
eisten. · 1105 

Cassatie 
Strafzaken - Voorziening in cassatie van de 
procureur-generaal - Art. 441 Sv. - Raad
kamer die twee verdachten wegens als wanbe
drijven omschreven feiten naar de correctio
nele rechtbank verwijst - Hof van beroep dat 
beide beklaagden veroordeelt, een van de aan 
een der beide beklaagden ten laste gelegde 
feiten als een misdaad omschrijft en aile aan 
beide beklaagden ten laste gelegde feiten 
samenhangend verklaart - Vernietiging van 
de veroordeling - Verwijzing naar een ander 
hof van beroep. 1316 
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Cassatie 

Omvang - Burgerlijke zaken - Beschikkend 
gedeelte niet onderscheiden wat de omvang 
van de cassatie betreft - Begrip. 1024 

Cassatie 
Strafzaken - Voorziening van de procureur
generaal - Sv., art. 441 - Veroordeling 
wegens een feit dat geen misdrijf is - Vernie
tiging zonder verwijzing. 928 

Cassatie 
Omvang- Strafzaken- Veroordelend arrest 
- Procedure niet door het onderzoeksgerecht 
geregeld - Vernietiging van hetgeen aan het 
veroordelend arrest is voorafgegaan vanaf de 
oudste nietige akte. 926 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering- Voorziening van de beklaagde
Vernietiging van de beslissing op de strafvor
dering - Gevolg voor de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering tegen de 
beklaagde. 1163 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vorderingen - Voorziening van de beklaagde 
- Vernietiging van de eindbes!issing op de 
tegen beklaagde ingestelde burgerlijke rechts
vordering - Uitbreiding van de vernietiging 
tot de eindbeslissing op de burgerlijke rechts
vordering van de beklaagde- Voorwaarden. 

1202 

Cassatie 
Rechtspleging - Strafzaken - Voorziening 
van het openbaar ministerie - Dossier met 
vertraging overgezonden - Onwettigheid te 
wijten aan eiser - Gevolgen t.a.v. de toetsing 
van eisers memorie door het Hof. 973 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Vernietiging van 
het arrest waarbij beklaagdes hoger beroep 
ontvankelijk wordt verklaard - Vernietiging 
tevens van het veroordelend arrest dat het 
gevolg is van eerstgenoemd arrest. 1160 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Ontvankelijk
heid - Middel dat het Hof ertoe zou 
verplichten feitelijke gegevens na te gaan, 
waarvoor het niet bevoegd is. 1318 

Cassatiemiddelen 
Middelen niet ontvankelijk wegens onduide
lijkheid. 1004 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel waarin niet wordt 
aangewezen in welk opzicht een wetsbepaling 
is geschonden - Niet ontvankelijk middel. 

1064 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vaag middel - Ontvan
kelijkheid. 1218 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken Verplichting voor elk 
van de middelen afzonderlijk de wettelijke 
bepalingen te vermelden waarvan schending 
wordt aangevoerd. 1218 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken Verplichting voor elk 
van de middelen afzonderlijk de wettelijke 
bepalingen te vermelden waarvan schending 
wordt aangevoerd. 1218 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel gegrond op de beweerde 
valsheid van de minuut van het bestreden 
arrest - Geen betichting van valsheid van 
het authentiek afschrift van het arrest, dat in 
het dossier berust. 1032 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat betreffende 
een feitelijk element een afleiding maakt die 
niet in de bestreden beslissing voorkomt -
Gemis aan feitelijke grondslag. 1218 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken Middel gegrond op een 
verschrijving in de bestreden beslissing -
Middel dat feitelijke grondslag mist. 1298 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel 
afgeleid uit schending van de artt. 20, 1', en 
39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet - Middel 
gegrond op bepalingen van dwingend recht 
ten voordele van de werknemer - Middel dat 
voor het eerst voor het Hof kan worden 
aangevoerd. 986 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip. 

1075 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel gegrond op 
wettelijke bepalingen of een rechtsbeginsel 
die noch de openbare orde raken, noch van 
dwingende aard zijn - Middel niet voorge
legd aan de appelrechter en waarover deze 
evenmin op eigen initiatief heeft beslist -
Nieuw middel - Niet ontvankelijk middel. 

1282 

Cassatiemiddelen 
Middel ten betoge dat de rechter heeft nage
laten de wettelijke schuldvergelijking vast te 
stellen - Niet ontvankelijk middel. 1085 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Beslissing die geen 
betrekking heeft op een verweerder. 1155 



-6-
Cassatiemiddelen 

Burgerlijke zaken - Middel dat, al was het 
gegrond, niet tot cassatie kan leiden. 1186 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Straf uitge
sproken wegens inbreuk op art. 342 W.I.B., 
gew. bij wet van 4 aug. 1978 - Middel ten 
betoge dat de rechter toepassing had moeten 
maken van de nieuwe, bij wet van 10 feb. 1981 
ingevoerde artt. 339 en 340 - Straf naar recht 
verantwoord door het misdrijf, ook al had de 
rechter die nieuwe wetsbepalingen toegepast 
- Niet ontvankelijk middel. 921 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Elm enkele straf voor verschei
dene misdrijven - Middel dat slechts op een 
van die misdrijven betrekking heeft -
Ontvankelijkheid. 1035 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Bescherming van de maat
schappij - Miskenning van het recht van 
verdediging voor de commissie niet aange
voerd door de raadsman van een ge1nter
neerde - Niet ontvankelijk middel. 1036 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Straf uitge
sproken wegens een zware overtreding van 
het Wegverkeersreglement - Middel waarin 
wordt betwist dat het gaat om een zware 
overtreding - Straf naar recht verantwoord 
door de overtreding, ook al was zij door de 
Koning niet als zware overtreding aange
wezen - Niet ontvankelijk middel. 1109 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Middel hieruit afgeleid dat de rechter niet 
heeft geantwoord op de conclusie van de 
burgerlijke partij - Conclusie gegrond op een 
misdrijf waarvoor de beklaagde niet was 
vervolgd - Gemis aan belang - Niet ontvan
kelijk middel. 1144 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel hieruit afgeleid dat het 
enkele door de eiser gepleegde misdrijf door 
een andere wetsbepaling wordt gestraft dan 
die welke de rechter heeft toegepast - Straf 
naar recht verantwoord, ook al was het 
middel gegrond. 1146 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Ontvankelijk
heid - Een enkele straf uitgesproken voor 
verscheidene misdrijven - Middel dat slechts 
op een van die misdrijven betrekking heeft -
Straf wettelijk verantwoord door een ander 
misdrijf. 1205 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Hof van assisen Feiten 
bewezen verklaard in hun oorspronkelijke 

kwalificatie - Ontvankelijkheid - Middel 
betreffende door de verdediging voorgestelde 
subsidiaire vragen. 1308 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Hof van assisen- Voorziening 
tegen het veroordelend arrest - Middel 
waarin een nietigheid wordt aangevoerd 
m.b.t. het verwijzend arrest en de vroegere 
daden van onderzoek - Niet ontvankelijk 
middel. 1064 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Kritiek van het middel op de 
regelmatigheid van de dagvaarding - Middel, 
niet opgeworpen voor de feitenrechter - Niet 
onivankelijk middel. 1274 

Cheque 
Schuld die in een geldsom bestaat - Betaling 
per cheque - Gevolg. 1183 

Collectieve arbeidsovereelikomst 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 
december 1977, gesloten in het paritair comite 
voor het vervoer, betreffende de arbeidsvoor
waarden van sommige werklieden tewerkge
steld in de ondernemingen van goederenver
voer - Bepaling van de dagelijkse werktijd 
met het oog op het loon - Schafttijd daarbij 
niet gerekend. 996 

D 

Dagvaarding 
Aanwijzing van de rechter die van de zaak 
kennis moet nemen - Begrip. 1046 

Deskundigenonderzoek 
Strafzaken - Verslag waarin gegevens voor
komen uit een vertrouwelijke en anonieme 
bran - Geen nietigheid. 1315 

Dienstplicht 
Uitstel of vrijlating op morele grond - lnge
schrevene onmisbaar voor een bedrijf -
Begrip. 1096 

Dienstplicht 
Uitstel of vrijlating op morele grand - Hoger 
onderwijs - Tijdstip waarop de voorwaarden 
moeten vervuld zijn. 1096 

Dienstplicht 
Militiegerechten Herkeuringsraad 
Samenstelling - Inobservatiestelling gelast 
na verschijning van de dienstplichtige -
Beslissing van de raad over de besluiten van 
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een geneesheer-deskundige Nieuwe 
verschijning nodeloos geacht - Lid van de 
raad niet aanwezig bij de verschijning van de 
dienstplichtige- Onwettige beslissing. 1140 

Dienstplicht 
Militiegerechten - Herkeuringsraad - Raad 
bevoegd om een administratief onderzoek in 
te stellen - Onaantastbare beoordeling. 1185 

Douane en accijnzen 
Overtreding - Proces-verbaal opgemaakt 
door een douaneambtenaar Wettelijke 
bewijswaarde- Grens. 1319 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Echtscheiding op grond van bepaalde feiten 
- Wederzijdse eisen tot echtscheiding bij 
hetzelfde vonnis ingewilligd - Overschrijving 
in de registers van de burgerlijke stand van 
het beschikkend gedeelte van het vonnis wat 
een van die eisen betreft - Hoger beroep wat 
de andere eis betreft - Incidenteel beroep 
door ge!ntimeerde ingesteld tegen het reeds 
overgeschreven beschikkend gedeelte van het 
vonnis. 1040 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Vereniging na echtscheiding - Wijziging -
Voorwaarden. 1154 

Eed 
Gedingbeslissende eed - Begrip. 1251 

Eigenlijke rechtspraak 
Administratief rechtscollege - Openbaarheid 
- Behandeling van de zaak en uitspraak van 
de beslissing. 1084 

Erfdienstbaarheid 
Conventionele erfdienstbaarheid - Erfdienst
baarheid van overgang - Verbindende kracht 
van de titel van vestigip.g van die erfdienst
baarheid - Schending - Begrip. 1255 

Erfdienstbaarheid 
Openbare erfdienstbaarheid van overgang -
Rechthebbende. 1286 

Erfenissen 
B.W., art. 756 - Niet erkend natuurlijk kind 
geen erfgenaam van zijn beweerde moeder -
Bepaling niet in strijd met art. 8.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens. 937 

F 

Fabrieks- en handelsmerken 
Benelux-Merkenwet - Uitlegging van een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel Geval 
waarin het Hof van Cassatie niet verplicht is 
zich bij wege van prejudiciele vraag voor 
uitleg tot het Benelux-Hof te wenden. 940 

Fabrieks- en handelsmerken 
Maatstaf ter beoordeling van de vraag of een 
teken dient om de waren van een onderne
ming te onderscheiden. 940 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Vonnis van ambtshalve faillietverklaring -
Schuldenaar niet vooraf gehoord - Wettig. 

945 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Vonnis van ambtshalve faillietverklaring -
Redenen. 945 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Vordering van de curator tegen de oprichters 
van een faillietverklaarde P.V.B.A., wegens 
ontoereikend kapitaal bij de oprichting -
Art. 123, tweede lid, 7' , Vennootschappenwet 
- Volstrekte bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel. 948 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Persoonlijke lening op afbetaling - Faillisse
ment van de lener - Verschuldigde maande
lijkse termijnen - Vonnis van faillietverkla
ring - Niet vervallen maandelijkse termijnen 
- Opneming in het niet bevoorrecht passief 
- Aftrek van de in de « lasten » begrepen 
kosten. 1078 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Persoonlijke lening op afbetaling - Faillisse
ment van de lener - Verschuldigde maande
lijkse termijnen - Vonnis van faillietverkla
ring - Niet vervallen maandelijkse termijnen 
- Opneming in het niet bevoorrecht passief 
- Aftrek van de interest. 1078 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Overeenkomst - Faillissement van een 
contractant - Strafbeding - Sanctie op een 
tekortkoming aan het contract - Gevolg. 1078 
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Faillissement, faillissementsakkoord en 

gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Wettelijke schuldvergelij
king - B.W., art. 1291 - Wettelijke schuld
vergelijking tussen een schuld van de gefail
leerde jegens een schuldeiser en een schuld 
van deze jegens de gefailleerde - Voor
waarde. 1093 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - B.W., art. 1291 - Wettelijke 
schuldvergelijking tussen een schuld van de 
gefailleerde jegens een schuldeiser en een 
schuld van deze jegens de gefailleerde -
Schuld van de schuldeiser jegens de gefail
leerde vaststaande - Schuld van de gefail
leerde nog te bepalen op het tijdstip van de 
faillietverklaring door een deskundigenonder
zoek - Gevolg. 1093 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Beslissing om aangifte te doen van het faillis
sement - Ondernemingshooofd dat nalaat 
die beslissing mede te delen aan de onderne
mingsraad - Misdrijf - Bestanddelen. 1174 

G 

Gemeenschap, gewest 
Verbintenissen door de Belgische Staat 
aangegaan - Gevallen waarin de gemeen
schappen voor die verbintenissen instaan. 

1004 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelastirtg op niet bebouwde 
percelen van een niet vervallen verkaveling -
Niet bebouwd perceel - Begrip. 985 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelasting op de tweede verblijven 
- E.E.G.-ambtenaar met hoofdverblijf in de 
gemeente gevestigd en niet in de vreemdelin
genregisters ingeschreven. 1123 

Geneeskunde 
Beslissing van de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren houdende bevestiging 
van een beslissing van een provinciale raad 
van de Orde die een individuele maatregel 
oplegt om een overtreding van de regels van 
de geneeskundige plichtenleer te voorkomen 
of te doen eindigen Beslissing met gezag 
van gewijsde. 1001 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure -
Strafrechter bij wie de strafvordering 
aanhangig is - Geen schorsing van de tucht
vordering. 1008 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren Raad van beroep 
die beslist dat de artikelen van de Code van 
geneeskundige plichtenleer geen kracht van 
wet hebben, de aangepaste kwalificatie 
omschrijft en een tuchtstraf uitspreekt -
Geen overneming van de nietigheid van de 
beroepen uitspraken. 1215 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Raden van beroep 
- Samenstelling - Aantal aanwezige !eden 
vereist voor de geldigheid van de beslissing. 

1329 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Beroepsgeheim -
Geneesheer- Tuchtvervolging- Verklaring 
afgelegd onder beroepsgeheim - Verklaring 
waarvan geen gewag mag worden gemaakt bij 
een strafvervolging. 1329 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Provinciale raad -
Procedure - Kennisneming van de zaak. 

1329 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Beroepsgeheim -
Geneesheer - Ge~n verplichting tot geheim
houding jegens de tuchtoverheid. 1329 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtraad 
Geheime beraadslaging - Beslissing waarin 
wordt vastgesteld dat een lid van die raad de 
beslissing heeft goedgekeurd Schending 
van het geheim - Gevolg. 1329 

Geneeskunde 
Orde van Apothekers - Tuchtraad - Samen
stelling van het college - Samenstelling 
luidens het proces-verbaal verschillend van 
die vermeld in de beslissing - Nietige beslis
sing. 1336 

Geneeskunde 
Orde van Apothekers - Tuchtraad - Proces
verbaal van de zitting - Vermelding van de 
samenstelling van het college - Vermelding 
onleesbaar gemaakt en nadien overschreven 

Niet goedgekeurde overschrijving 
Gevolg. 1336 

Goederen 
Vervroegde roerendmaking - Begrip. 976 

Grondwet 
Art. 7, derde lid - Met redenen omkleed 
bevel van de rechter - Begrip. 1191 
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H 

Hof van assisen 
Verwijzend arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling- Voorziening in cassatie 
door de beschuldigde ingesteld overeen
komstig art. 296 Sv. - Toetsing door het Hof. 

1102 

Hof van assisen 
Verwijzend arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling - Voorziening in cassatie 
door de beschuldigde ingesteld overeen
komstig art. 296 Sv. op grond van art. 299, 
tweede lid, Sv. - Feit geen misdaad volgens 
de wet - Toetsing door het Hof - Omvang. 

1102 

Hof van assisen 
Samenstelling van het hof - Veroordelend 
arrest - Rechter die een arrest alvorens 
recht te doen nopens aan de jury te stellen 
vragen me de heeft gewezen. 1306 

Hof van assisen 
Wetboek van Strafvordering, art. 321, eerste 
lid - Volgorde waarin de getuigen, in 
beginsel, moeten worden gehoord - Geen op 
straffe van nietigheid voorgeschreven of 
substantiele rechtsvorm. 1064 

Hof van assisen 
Voorzitter van dat hof 
macht - Uitoefening. 

Hof van assisen 

Discretionaire 
1064 

Beschuldigde bijgestaan door een tolk - Tolk 
op aile terechtzittingen aanwezig 
Vermoeden dat de tolk is opgetreden telkens 
als zulks nodig was. 1064 

Hof van assisen 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, art. 14.5 - Recht op 
rechtspraak in twee instanties - Bepaling 
niet toepasselijk op de personen die naar het 
hof van assisen worden verwezen. 1064 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Incidenteel beroep -
Echtscheiding op grond van bepaalde feiten 
- Wederzijdse eisen tot echtscheiding bij 
hetzelfde vonnis ingewilligd - Overschrijving 
in de register van de burgerlijke stand van 
het beschikkend gedeelte van het vonnis wat 
een van die eisen betreft - Hoger beroep wat 
de andere eis betreft - Incidenteel beroep 
door gelntimeerde ingesteld tegen het reeds 
overgeschreven beschikkend gedeelte van het 
vonnis. 1040 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank 
- Hoger beroep van de procureur des 
Konings - Te late betekening - Ontvanke
lijkheid. 1030 

Hoger beroep 
Strafzaken - Hoger beroep van beklaagde -
Termijn - Vonnis ten aanzien van beklaagde 
bij verstek gewezen - Vonnis, bij ontsten
tenis van een gekende woonplaats en verblijf
plaats van de beklaagde, betekend aan de 
procureur des Konings - Hoger beroep van 
de beklaagde, meer dan vijftien dagen na die 
betekening ingesteld - Geen overmacht. 1160 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank 
- Hoger beroep van de procureur des 
Konings - Laattijdige betekening aan de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Niet 
ontvankelijk. 1163 

Hoger beroep 
Strafzaken - Hoger beroep van de beklaagde 
- Devolutieve werking - Een enkele straf 
door de eerste rechter uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven - Appelgerecht dat 
slechts bepaalde misdrijven bewezen 
verklaart - Handhaving van de door de 
eerste rechter uitgesproken straf Geen 
verzwaring van de straf. 1318 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemmigheid - Arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat de 
beschikking van de raadkamer vernietigt en 
bij een nieuwe beslissing de voorlopige hech
tenis handhaaft zoals de vernietigde beschik
king had gedaan. 1195 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemmigheid - Beslissing 
waarbij tegen eiser geen enkele veroordeling 
wordt uitgesproken. 1204 

Hoger beroep 
Strafzaken - Recht op hoger beroep van 
beklaagde - Sv., ·art. 199 - Vernietiging van 
het beroepen vonnis en uitspraak over de 
zaak zelf door het appelgerecht - Geen 
aantasting van het recht op hoger beroep. 

1239 

Hoger beroep 
Strafzaken - Strafvordering - Eenstemmig
heid - Eerste rechter die wegens twee telast
Jeggingen een enkele straf heeft uitgesproken 
- Appelrechters die slechts een van die 
telastleggingen bewezen verklaren - Behoud 
van de door de eerste rechter uitgesproken 
straf - Geen eenstemmigheid vereist. 1269 

Hoger beroep 
Strafzaken- l!:vocatie- Vereisten. 121:11 
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Hoger beroep 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Vonnis waarbij de beklaagde wordt vrijge
sproken en de rechtsvordering van de burger
lijke partij wordt afgewezen - Enkel hoger 
beroep van de burgerlijke partij ontvankelijk 
- Wijziging en toekenning van schadevergoe
ding door de appelrechter - Eenstemmigheid 
vereist. 1202 

Huur van diensten 
Aannemingscontract Oprichting van een 
gebouw - Constructiefouten die de stevig
heid van het gebouw of van een aanzienlijk 
dee! ervan in gevaar brengen - B.W., artt. 
1792 en 2270 - Wetsbepalingen toepasselijk 
op de onderaannemer t.o.v. de hoofdaan
nemer. 1088 

Huur van diensten 
Aannemingscontract - Oprichting van een 
gebouw - Constructiefouten die de stevig
heid van het gebouw of van een aanzienlijk 
dee! ervan in gevaar brengen - Tienjarige 
aansprakelijkheid van de architect en de 
aannemer - Begrip. 1088 

Huur van goederen 
Huur in het algemeen - Tekortkoming van 
de verhuurder aan de verplichting hem opge
legd door art. 1719, 2•, B.W.- Ontbinding van 
de huurovereenkomst te zijnen nadele -
Huurgenot slechts Iicht verminderd 
Huurder kan de exceptie van niet-uitvoering 
niet inroepen voor het geheel van zijn 
verplichtingen - Ontbinding van de overeen
komst ook ten nadele van de huurder. 935 

Huur van goederen 
Huur in het algemeen - Tekortkoming van 
de verhuurder aan de verplichting hem opge
legd door art. 1719, 2•, B.W. - Gevolg voor de 
huurder. 935 

Huur van goederen 
Pacht - Opzegging door de verpachter -
Voornemen van de verpachter het pachtgoed 
zelf te exploiteren - Persoonlijke exploitatie 
- Begrip. 1261 

Huur van goederen 
Pacht - Onverdeeld onroerend goed -
Opzegging door een medeiHgenaar gedaan 
tijdens de onverdeeldheid - Geldigheid. 1279 

Huur van goederen 
Handelshuur - Weigering van de verhuurder 
de huurovereenkomst te hernieuwen -
Retentierecht van de afgaande huurder, 
afhankelijk van een niet ernstig betwist recht 
op vergoeding wegens uitzetting. 1127 

Huwelijk 
Respectieve rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten - Door een echtgenoot gesloten 

brandverzekering - Overeenkomst rriet clau
sule tot minnelijke schatting van de eventuele 
schade - Schatting aangenomen door de 
echtgenoot die de overeenkomst heeft onder
tekend - Gevolg. 1249 

Huwelijkscontract 
Schuldvordering van de gemeenschap t.a.v. 
een der echtgenoten, op grond van oud art. 
1437 B.W. - Bewijs door aile middelen. 1042 

I 

Indeplaatsstelling 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verze
keringsinstelling - Interest. 1057 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Meerwaarden - Vrijstelling Ongebouwd 
onroerend goed - Begrip. 976 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Bedrijfslasten en -uitgaven - Zekere en vast
staande schulden - Begrip. 1124 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Aftrekking van de bedrijfsverliezen 
Bedrijfsverliezen gelijkgesteld met bedrijfs
uitgaven en -lasten - Begrip. 1120 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Handelsonderneming in vereffening 
Verlies ten gevolge van de tegeldemaking van 
belegde activa - Geen bedrijfsverlies. 1120 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Handelsverenigirig bij wijze van deelneming 
- Belasting ten name van de deelgenoten -
Winsten of baten van de deelgenoten - Vast
stelling. 976 

lnkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting Vaststelling van 
het belastbaar netto-inkomen - Inkomsten 
aftrekbaar van de belastbare winsten -
Inkomsten uit aandelen of delen die op vaste 
deelnemingen betrekking hebben - Begrip. 

1126 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bedrijfsinkomsten -
Bedrijfslasten- Bewijsvoering- Bewijslast. 

1264 
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Inkomstenbelastingen 

Sancties, straffen - Overtredingen van art. 
342 W.I.B., gew. bij wet van 4 aug. 1978 - Wet 
van 10 feb. 1981 - Gevolgen. 921 

lnternationale verdragen 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, art. 14.5 - Recht op 
rechtspraak in twee instanties in strafzaken 
- Bepaling niet toepasselijk op de personen 
die naar het Hof van assisen worden 
verwezen. 1064 

J 

Jeugdbescherming 
Wet van 8 april 1965, artikel 55 - Draag
wijdte. 1004 

Jeugdbescherming 
Wet van 8 april 1965, artikel 80 - Draag
wijdte. 1004 

K 

Koop 
Verkoop van onroerende goederen 
Zuivering na vrijwillige verkoop - Hoger bod 
op vrijwillige vervreemding volgend op een 
verkoop uit de hand - Veilingsvoorwaarden 
- Vaststelling - Hypotheekwet, artt. 109 en 
vlg. - Ger.W., artt. 1323 tot 1332. 1044 

Koop 
Gedwongen openbare verkoop van onroe
rende goederen - Opbod - Draagwijdte. 

1179 

L 

Landloperij 
Wet 27 november 1891 - Staat van Iandlo
perij - Bestanddelen - Ontbreken van 
bestaansmiddelen - Begrip. 973 

Landloperij 
Wet 27 november 1891 - Staat van Iandlo
perij - Bestanddelen - Ontbreken van 
bestaansmiddelen - Begrip. 973 

Lening 
Persoonlijke lening op afbetaling - Wet van 9 
juli 1957 aangevuld bij die van 5 maart 1965 -
Interest- Lastenpercentage - Begrip. 1078 

Lening 
Persoonlijke Jening op afbetaling - Faillisse
ment van de lener - Verschuldigde maande
Iijkse termijnen - Vonnis van faillietverkla
ring - Niet vervallen maandelijkse termijnen 
- Opneming in het niet bevoorrecht passief 
- Aftrek van in de « lasten » begrepen kosten. 

1078 

Lening 
Persoonlijke Iening op afbetaling - Faillisse
ment van de Jener - Verschuldigde maande
Iijkse termijnen - Vonnis van faillietverkla
ring - Niet vervallen maandelijkse termijnen 
- Opneming in het niet bevoorrecht passief 
- Aftrek van de interest. 1078 

Levensonderhoud 
Uitkering na echtscheiding 
Vereisten. 

Wijziging -
1154 

Loon (bescherming, gelijkheid) 
Bescherming - Rente - Afhouding bedrijfs
voorheffing en sociale-zekerheidsbijdrage. 

956 

Loon (bescherming, gelijkheid) 
Bescherming - Voordelen in natura -
Schatting en kennisgeving aan de werk
nemer. 1095 

Loon (bescherming, gelijkheid) 
Berekening van de uitwinningsvergoeding -
Dertiende maand en dubbel vakantiegeld. 

1157 

M 

Misbruik van vertrouwen 
Materieel bestanddeel van het misdrijf. 1169 

N 

Natuurlijk kind 
B.W., art. 756 - Vordering door niet erkend 
natuurlijk kind ingesteld tegen een wettig 
kind tot vereffening en verdeling van de nala
tenschap van zijn beweerde moeder - Art. 
8.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens. 

937 

r 
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0 

Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter 
Toekenning of weigering van uitstel voor de 
tenuitvoerlegging van de veroordeling. 1177 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Ontslag om econo
mische of technische redenen - Ontbinding 
van de overeenkomst door de vereffenaar van 
een vennootschap. 1135 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Ondernemingshoofd dat nalaat belangrijke 
beslissingen betreffende de onderneming 
mede te delen aan de ondernemingsraad -
Misdrijf - Bestanddelen. 1174 

Onderzoek in strafzaken 
Daad van onderzoek, verricht door de gerech
telijke politie, die daartoe opdracht gekregen 
had van een zich onderzoeksrechter 
noemende magistraat - Magistraat geen 
onderzoeksrechter op het tijdstip van de 
opdracht - Nietig. 915 

Onderzoek in strafzaken 
Strafvervolging - Vervolging op grand van 
een aangifte - Sv., art. 29 - Aangifte met 
schending van het beroepsgeheim - Nietige 
vervolging. 1329 

Onteigening ten algemenen nutte 
Bepaling van de billijke vergoeding -
Actuele of toekomstige schade - Mogelijke 
schade. 1254 

Openbaar ministerie 
Burger!ijke zaken - Vordering bedoeld in 
art. 578, 7' , Ger.W. - Mededeling aan het 
openbaar ministerie. 992 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Arbeidsauditoraat -
Gerechtelijk Wetboek, artikel138, derde lid -
Draagwijdte. 1015 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Zaak die aan het open
baar ministerie moet worden meegedeeld -
Geschil tussen een verzekeringsinstelling 
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
een arbeidsongevallenverzekeraar. 1289 

Overeenkomst 
Faillissement van een contractant - Strafbe
ding - Sanctie op een tekortkoming aan het 
contract - Gevolg. 1078 

Overeenkomst 
Niet-uitvoering - Wanprestatie - Niet door 
opzet van de schuldenaar veroorzaakt -
Schadevergoeding - B.W., artt. 1149 en 1150 
- Schade die was voorzien of kon worden 
voorzien ten tijde van het aangaan van het 
contract - Begrip. 1091 

Overeenkomst 
Conctractuele aansprakelijkheid - Wanpres
tatie - Schadevergoeding - Kosten van 
aanstelling van een deskundige en een 
raadsman. 1155 

. Overeenkomst 
Niet-nakoming door beide partijen van hun 
verbintenissen t Schadevergoeding 
Omvang van de scl:iadeloosstelling. 1223 

Overeenkomst 
Foutieve niet-uitvoering - Schadevergoeding 
- Omvang van de schadeloosstelling. 1223 

Overeenkomst 
Niet-nakoming aoor beide partijen van hun 
verbintenissen Schadevergoeding 
Omvang van de schadeloosstelling. 1223 

Overeenkomst 
Ontbinding van de overeenkomst wegens de 
wanprestatie van beide partijen - Bepaling 
van de schadevergoeding waarop iedere 
partij, wegens het niet nakomen door de 
andere partij van haar verbintenissen, recht 
heeft. 1223 

Overeenkomst 
Lening - Persoonlijke lening op afbetaling 
- Faillissement van de lener - Verschul
digde maandelijkse termijnen - Vonnis van 
faillietverklaring - Niet vervallen maande
lijkse termijnen - Opneming in het niet 
bevoorrecht passief - Aftrek van de in de 
« lasten » begrepen kosten. 1078 

Overeenkomst 
Opschortende voorwaarde Rechten en 
verplichtingen van de partijen hangende de 
voorwaarde - Niet-vervulling van de voor
waarde door de fout van een partij -
Gevolgen. 1248 

R 

Radio- en televisieomroep 
Wet 30 juli 1979, art. 15- Verbeurdverklaring 
van zend- of ontvangtoestellen voor r adiover
binding- Voorwaarden. 1277 
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Rechtbanken 

Burgerlijke zaken - Wijziging van de vorde
ring Ambtshalve wijziging van de 
oorspronkelijke vordering door de rechter -
Onwettige wijziging. 1010 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Arrest waarin niet kan 
worden uitgemaakt of de rechter een vaststel
ling op persoonlijke wetenschap dan wel op 
hem regelmatig voorgelegde gegevens heeft 
doen steunen - Dubbelzinnige beslissing. 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken 
Omvang. 

Rechtbanken 

Rechtsmacht 

1114 

1252 

Burgerlijke zaken - Betwisting buiten de 
rechtsstrijd - Opwerping van een dergelijke 
betwisting door de rechter - Begrip. 1327 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek 
gevorderd - Procedure niet door het onder
zoeksgerecht geregeld Rechtstreekse 
dagvaarding - Niet ontvankelijk. 926 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
wegens een ander misdrijf dan dat waarvoor 
de beklaagde werd vervolgd - Wettig -
Voorwaarden. 933 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Telastlegging 
niet aanhangig gemaakt bij de eerste rechter 
- Veroordeling door de appelrechters -
Onwettige veroordeling. 1198 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Nieuwe 
kwalificatie van de feiten - Vereisten. 1305 

Rechtbanken 
Vordering in rechte - Bijzondere rechtsple
gingen - Hoger bod op vrijwillige vervreem
ding volgend op een verkoop uit de hand -
Veilingsvoorwaarden Vaststelling 
Ger.W. artt. 1323 tot 1332. 1044 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak -
Begrip. 921 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
8.1 - Erfrecht van natuurlijk kind. 937 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
8.1 - Recht van een ieder op eerbiediging van 
zijn prive-leven en zijn gezinsleven 
Werking. 937 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Vonnis van ambtshalve faillietverkla
ring - Schuldenaar niet vooraf gehoord. 945 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling waarbij de handhaving van de 
voorlopige hechtenis wordt bevolen - Geen 
antwoord op de conclusie van de verdachte 
ten betoge dat de redelijke termijn van boven
vermelde bepaling overschreden is - Misken
ning van het recht van verdediging. 972 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Nietigheid van het beroepen vonnis, 
door het appelgerecht niet overgenomen -
Geen miskenning van het recht op een onaf
hankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie. 1059 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak - Begrip. 1064 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.2 - Vermoeden van onschuld van de 
beschuldigde - Begrip. 1064 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Recht om binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld - Begrip. 1069 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Militair Gerechtshof - Arrest van 
veroordeling Lid van het Militair 
Gerechtshof dat vroeger in de zaak is opge
treden om uitspraak te doen op het hoger 
beroep tegen een vonnis van de krijgsraad, 
waarbij wordt geweigerd de beklaagde in vrij
heid te stellen- Onwettige beslissing. 1110 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie - Begrip. 1145 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie - Correctionele rechtbank die 
uitspraak doet over een zaak waarin een van 
haar !eden als onderzoeksrechter is opge
treden - Schending van de voormelde bepa
ling - Gevolg. 1267 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van ue 
Mens - Strafgerecht dat uitspraak doet uve,· 
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een zaak waarin een lid van het college in het 
onderzoeksgerecht zitting heeft gehad -
Gevolg. 1294 

Rechten van de Mens 
Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens - Eerlijke behandeling van de zaak -
Begrip. 1308 

Recht van verdediging 
Vonnis van ambtshalve faillietverklaring -
Schuldenaar niet vooraf gehoord - Geen 
schending. 945 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Verzoek om een aanvullend 
onderzoek - Niet ingewilligd door de rechter 
omdat hij die maatregel niet nodig acht om 
tot zijn overtuiging te komen - Miskenning 
van het recht van verdediging - Begrip. 966 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij de handhaving 
van de voorlopige hechtenis wordt bevolen -
Geen antwoord op de conclusie van de 
verdachte ten betoge dat de redelijke termijn 
van art. 5.3 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens is overschreden - Miskenning van het 
recht van verdediging. 972 

Recht van verdediging 
Bescherming van de maatschappij - Misken
ning van het recht van verdediging voor de 
commissie niet aangevoerd door de raadsman 
van een gelnterneerde - Middel niet ontvan
kelijk voor het Ho£. 1036 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken - Vordering gegrond op 
een contractuele tekortkoming en strekkende 
tot ontbinding van het contract wegens 
wanprestatie - Ambtshalve uitspraak door 
de rechter over de vraag of verweerder tekort 
is gekomen aan zijn verplichting om te goeder 
trouw te onderhandelen over het sluiten van 
het contract - Schending van het recht van 
verdediging. 1114 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Opsporingsonderzoek - Zwijg
recht van de verdachte - Bewijskrachtige 
gegevens verkregen onder de misleidende 
belofte dat geen vervolging zal worden inge
steld - Miskenning van het recht van verde
diging. 1230 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Geneesheren 
houdende bevestiging van een beslissing van 
een provinciale raad van de Orde die een indi
viduele maatregel oplegt om een overtreding 
van de regels van de geneeskundige plichten
leer te voorkomen of te doen eindigen -
Beslissing met gezag van gewijsde. 1001 

Rechterlijke organisatie 
lnternationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, art. 14.5 - Recht op 
rechtspraak in twee instanties - Bepaling 
niet toepasselijk op de personen die naar het 
ho£ van assisen worden verwezen. 1064 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Straf
zaken - Arrest van een hof van beroep 
waaraan is meegewerkt door een raadsheer 
die vroeger kennis genomen had van de zaak, 
in de hoedanigheid van voorzitter van de 
raadkamer. 932 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Straf
zaken - Hoger beroep - Nietigheid van het 
beroepen vonnis I Gevolg in hager beroep -
Voorwaarde. 1059 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Militair Gerechtshof - Arrest 
van veroordeling - Lid van het Militair 
Gerechtshof dat vroeger in de zaak is opge
treden om uitspraak te doen op het hager 
beroep tegen een vonnis van de krijgsraad, 
waarbij wordt geweigerd de beklaagde in vrij
heid te stellen - Onwettige beslissing. 1110 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Beslissing alvorens recht te doen 
- Latere beslissing over de vordering zel£ -
Andere rechters - Wettige beslissing. 1158 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Beslissing waarbij de heropening 
van het debat wordt bevolen over een onder
werp dat de rechter vaststelt - Latere beslis
sing over de vordering zel£ - Andere rechters 
- Vereisten. 1158 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtcollege - Stra£
zaken Correctionele rechtbank die 
uitspraak doet over een zaak waarin een van 
haar !eden als onderzoeksrechter is opge
treden - Schending van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens - Gevolg. 1267 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Strafgerecht dat uitspraak doet 
over een zaak waarin een lid van het college 
in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad 
- Gevolg. 1294 

Rechterlijke organisatie 
Tuchtzaken - Samenstelling van het college 
- Orde van Apothekers - Tuchtraad -
Samenstelling volgens het proces-verbaal 
verschillend van die vermeld in de beslissing 
- Nietige beslissing. 1336 
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Rechtsbeginselen (Algemene) 

Exceptie van niet-uitvoering inzake wederke
rige overeenkomsten - Algemeen rechtsbe
ginsel. 935 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Rechtsspreuk volgens welke de bijzaak de 
hoofdzaak volgt. 1053 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Tegenstrijdige redengeving -
Begrip. 929 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Dubbelzinnige redengeving -
Begrip. 929 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering - Tegenstrijdigheid tussen 
de beslissing op de strafvordering en de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering 
- Schending van art. 97 Gw. - Begrip. 1107 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Arrest waarin niet kan 
worden uitgemaakt of de rechter een vaststel
ling op persoonlijke wetenschap dan wel op 
hem regelmatig voorgelegde gegevei).s heeft 
doen steunen - Dubbelzinnige beslissing. 

1114 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Geen conclusie - Weigering 
van uitstel van de tenuitvoerlegging van de 
veroordeling - Opgave van gronden niet 
verplicht. 1177 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Veroordelende beslissing op de 
strafvordering - Vermelding van de toege
paste wettelijke bepalingen - Niet op straffe 
van nietigheid voorgeschreven - Appel
rechter - Verwijzing naar het beroepen 
vonnis - Wettig. 1326 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen 
- Begrip. 935 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Beslissing waarbij een 
vordering wordt aangenomen - Regelmatig 
voorgedragen verweer - Geen antwoord -
Niet regelmatig met redenen omklede beslis
sing. 1085 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Conclusie met verwij
zing naar een conclusie in een ander geschil 
- _Beantwoording. 1284 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstel
ling, rechtdoende op het verzet van de burger
lijke partij tegen de door de raadkamer 
gewezen beschikking van buitenvervolging-

stelling - Conclusie waarin de burgerlijke 
partij bepaalde aanvullende onderzoeksmaat
regelen vordert - Verplichting om op die 
conclusie te antwoorden. 966 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Rege
ling van de procedure - Arresten en beschik
kingen - Motiveringsverplichting - Grand
slag. 966 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Reg
ling van de procedure - Buitenvervolging
stelling. 966 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Veroorde
lende beslissing Verweermiddel van 
beklaagde onbeantwoord gebleven - Beslis
sing niet met redenen omkleed. 1163 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Eenheid van opzet - Vermel-

• ding van art. 65 Sw. niet vereist. 1239 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank 
dat, met toepassing van art. 23 Taalwet 
Gerechtszaken, de verwijzing van een zaak 
naar een ander rechtscollege van dezelfde 
rang beveelt - Rechtbank op verwijzing die 
beslist dat zij niet het bevoegde rechtscollege 
is - Beslissingen in kracht van gewijsde 
gegaan - Regeling van rechtsgebied. 1271 

Regeling van rechtsgebied 
Vordering in burgerlijke zaken of vordering 
van een burgerlijke partij in een strafproces 
- Bijstand van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie vereist. 1278 

Regeling van rechtsgebied 
Beschikking tot verwijzing naar de correctio
nele rechtbank wegens misdaden - Geen 
opgave van verzachtende omstandigheden -
Vernietiging van de beschikking en verwij
zing naar de kamer van inbeschuldigingstel
ling. 1113 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
houdende contraventionalisering van een als 
wanbedrijf omschreven feit . - Correctionele 
rechtbank, in hoger beroep rechtdoende, die 
zich onbevoegd verklaart omdat het feit ook 
een misdaad oplevert - Nietigverklaring van 
de beschikking - Verwijzing naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling. 1305 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking tot verw!Jzmg 
naar de politierechtbank - Correctionele 
rechtbank, in hoger beroep rechtdoende, die 
zich onbevoegd verklaart - Voorziening in 
cassatie van de procureur des Konings -
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Verwerping van de voorziening - Bevoegd
heid van het Hof om het rechtsgebied te 
regelen. 1305 

s 

Schip, scheepvaart 
Cognossementsbedingen - Toepasselijkheid. 

1226 

Schuldvergelijking 
Wettelijke schuldvergelijking - B.W., art. 
1291 - Vereiste dat de twee schulden vast
staande zijn - Begrip. 1093 

Schuldvergelijking 
Wettelijke schuldvergelijking - B.W., art. 
1291 - Faillissement - Wettelijke schuldver
gelijking tussen een schuld van de gefail
leerde jegens een schuldeiser en een schuld 
van deze jegens de gefailleerde - Voor
waarde. 1093 

Schuldvergelijking 
Wettelijke schuldvergelijking B.W., art. 
1291 - Faillissement - Wettelijke schuldver
gelijking tussen een schuld van de gefail
leerde jegens een schuldeiser en een schuld 
van deze jegens de gefailleerde - Schuld van 
de schuldeiser jegens de gefailleerde vast
staande - Schuld van de gefailleerde nog te 
bepalen op het tijdstip van de faillietverkla
ring door een deskundigenonderzoek -
Gevolg. 1093 

Sociale zekerheid 
Bijdragen - Algemeen voorrecht op de 
roerende goederen van de schuldenaar -
Omvang. 1053 

Spoorwegen (Politie over de) 
Koninklijk besluit van 2 aug. 1977, art. 25 -
Moree! bestanddeel van het misdrijf. 1033 

Stedebouw 
Onwettig opgericht gebouw - Bevel om de 
plaats in de vorige staat te herstellen -
Veroordeelde geen eigenaar van het onroe
rend goed. 1236 

Stedebouw 
Uitvoeren en in stand houden van werken -
Artt. 64 en 65 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw - Vereisten. 1300 

Straf 
Gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
Correctionele straf - Onwettige beslissing. 

1112 

Strafvordering 
Ontvankelijkheid - Niet-inachtneming van 
art. 29 Sv. ten aanzien van andere personen 
dan de beklaagde. 921 

Strafvordering 
Onderzoek gevorderd - Procedure niet door 
het onderzoeksgerecht geregeld - Recht
streekse dagvaarding door het openbaar 
ministerie - Niet ontvankelijk. 926 

Strafvordering 
Orde van de procesgang ter terechtzitting 
voor de correctionele en de politierechtbank 
- Niet dwingend voorschrift - Mogelijkheid 
voor de beklaagde om het laatst aan het 
woord te komen - Vereiste. 959 

Strafvordering 
Opzettelijk toebrengen van slagen of verwon
dingen - Draagwijdte van de strafvordering 
- Omvang. 1112 

Strafvordering 
Op gang brengen van de strafvordering -
Rechtstreekse dagvaarding door de burger
lijke partij - Misdrijf dat ten aanzien van de 
beklaagde niet als bedrog, zware schuld of 
een Iichte schuld die bij hem gewoonlijk voor
komt, kan worden aangemerkt - Ontvanke
lijkheid van de vordering. 1163 

v 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Gebruik - Tijdstip waarop dat gebruik 
eindigt. 917 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
W.I.B., art. 342, gew. bij wet van 4 aug. 1978 -
Wet van 10 feb. 1981 - Gevolgen. 921 

Vennootschap 
Handelsvennootschap Vereffening 
Beginsel van de gelijkheid tussen de schuldei
sers - Draagwijd"te. 1053 

· Vennootschap 
Handelsvennootschap - Vereffening - Inte
resten van de schuldvorderingen van de 
schuldeisers, wier schuldvordering niet door 
een bijzonder voorrecht of een zakelijke 
zekerheid wordt gewaarborgd - Loop van de 
interesten geschorst op de dag van de vereffe
ning. 1053 

Verbintenis 
Schuld die in een geldsom bestaat - Teniet
gaan van de schuld - Betaling per cheque. 

1183 
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Verbintenis 
Verbintenis onder opschortende voorwaarde 
- Rechten en verplichtingen van de partijen 
hangende de voorwaarde - Niet-vervulling 
van de voorwaarde door de fout van een partij 
- Gevolgen. 1248 

Verdeling 
Onsplitsbaarheid van de vordering tot verde
ling - Gedeeltelijke verdeling niet uitge· 
sloten. 1042 

Verdeling 
Onverdeeld onroerend goed in huur gegeven 
- Rechten van de medeeigenaars - Aanwij
zende werking van de verdeling - Begrip. 

1279 

Verjaring 
Strafzaken - Valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken door de vervalser 
- Aanvang van de verjaring van de strafvor
dering. 917 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Toekenning of weigering van uitstel -
Onaantastbare beoordeling - Per ken. 1177 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Veroordelend arrest - Proce
dure niet door het onderzoeksgerecht gere
geld - Vernietiging van hetgeen aan het 
veroordelend arrest is voorafgegaan vanaf het 
bevel tot dagvaarding van de beklaagde om te 
verschijnen voor de correctionele rechtbank 
- Verwijzing naar de onderzoeksrechter. 926 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering wegens onwettigheid van 
de uitgesproken straf - Strafvordering 
verjaard- Kosten van die vordering ten laste 
van de Staat - Vernietiging zonder verwij
zing. 1112 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Vernietiging van een veroorde
lende beslissing wegens niet-ontvankelijkheid 
van het hoger beroep van het openbaar minis
terie- Vernietiging zonder verwijzing. 1163 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Beslissing waarbij de strafvor
dering verjaard wordt verklaard - Vernieti
ging van de beslissing omdat de evocatie 
onwettig is - Vernietiging met verwijzing. 

1291 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Ontvankelijkheid - Verzoek gegrond op 
feiten die aan bepaalde magistraten van een 
rechtbank ten laste worden gelegd. 1148 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Niet 
ontvankelijk verzoek tot verwijzing - Begrip. 

1148 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Vordering gegrond op de omstandigheid dat 
de rechtspleging leemten vertoont. 1207 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Verzoek gegrond op feiten ten laste van 
personen die niet behoren tot het rechtscol
lege waarbij de vervolgingen aanhangig zijn 
- Niet ontvankelijk verzoek. 1207 

Verwijzing van een rechtbank naar eim 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Verzoek gegrond op vage grieven. 1207 

Verwijzing van een rechtbank naat een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Verdenking niet af te leiden uit de gegevens 
uiteengezet door de verzoeker. 1207 

Verzekering 
Algemene regels 
komst - Bewijs. 

Verzekering 

Verzekeringsovereen-
1024 

Landverzekering - Door een echtgenoot 
gesloten brandverzekering - Overeenkomst 
met clausule tot minnelijke schatting van de 
eventuele schade - Schatting aangenomen 
door de echtgenoot die de overeenkomst heeft 
ondertekend - Gevolg. 1249 

Verzt:kering 
Landverzekering Driejarige verjaring 
vastgesteld bij art. 32 Verzekeringswet -
Rechtsvordering van de verzekeraar tegen de 
verzekerde tot terugbetaling van de bedragen 
betaald aan het slachtoffer van een ongeval -
Betalingen gespreid in de tijd - Aanvang van 
de verjaring. 1338 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Staat of instellingen 
van openbaar nut, bedoeld in art. 14, § 1, 
eerste lid, W.A.M.-wet, waarvan de motorrij
tuigen door geen verzekering zijn gedekt -
Verplichte dekking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de houders en de 
bestuurders van die motorrijtuigen door de 
staat of door die instellingen - Omvang van 
die verplichting. 1212 

Vonnissen en arresten 
Uitspraak m openbare terechtztttmg 
Grondwet, art. 97 - Toepassmgsgebted. 1084 
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Vonnissen en arresten 

Strafzaken - Arrest van een hof van beroep 
waaraan is meegewerkt door een raadsheer 
die vroeger kennis genomen had van de zaak 
in de hoedanigheid van voorzitter van de 
raadkamer - Nietig. 932 

Vonnissen en arresten 
Vonnis op tegenspraak - Begrip - Vonnis 
uitgesproken op verdaagde terechtzitting, in 
afwezigheid van de beklaagde nadat deze op 
een vorige terechtzitting de vordering van het 
openbaar ministerie heeft gehoord en zijn 
verdediging heeft voorgedragen zonder 
daarna nag het woord te vragen - Geen 
nieuwe vorderingen, onderzoeksdaden of 
stukken t.a.v. de beklaagde in diens afwezig
heid. 959 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie - Begrip. 970 

Vonnissen en arresten 
Arrest van het Hof - Strafzaken - Arrest 
dat uitspraak doet op een voorziening van het 
openbaar ministerie - Dossier met vertra
ging overgezonden - Onwettigheid te wijten 
aan eiser - Gevolgen t.a.v. de toetsing van 
eisers memorie door het Hof. 973 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Niet goedgekeurde doorhaling en 
toevoeging - Doorhaling en toevoeging als 
niet bestaande beschouwd. 1199 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Hof van beroep dat, kennis 
nemend van de vervolging, het verzoek om 
voorlopige invrijheidstelling van beklaagde 
afwijst - Hof van beroep dat, in dezelfde 
samenstelling, uitspraak doet over de zaak 
zelf - Geen vooroordeel. 1239 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beslissing van de appelrechter, 
gegrond op een eigen redengeving 
Beroepen vonnis nietig - Nietigheid zonder 
invloed op de wettigheid van de beslissing in 
hager beroep. 1239 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beroepen vonnis nietig -
Arrest van het hof van beroep dat de nietig
heid overneemt - Nietigheid van het arrest. 

1267 

Vonnissen en arresten 
::itrafzaken - Vormen van het onderzoek 
voor de rechter in hager beroep - Bewijs. 

1298 

Vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Beslissing van de raad van de 
Orde van Advocaten - Beslissing enkel 

ondertekend door de voorzitter en door de 
secretaris - Geen nietigheid. 1014 

Vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren -
Tuchtraacl - Geheime beraadslaging 
Beslissing waarin wordt vastgesteld dat een 
lid van die raad de beslissing heeft goedge
keurd - Schending van het geheim -
Gevolg. 1329 

Vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Tuchtraad - Proces-verbaal 
van de zitting - Vermelding van de samen
stelling van het college - Vermelding onlees
baar gemaakt en nadien overschreven - Niet 
goedgekeurde overschrijving - Gevolg. 1336 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel tot medebrenging -
Art. 7, derde lid, Gw. - Gemotiveerd bevel 
van de rechter- Begrip. 1191 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel tot medebrenging -
Art. 7, derde lid, Gw. - Gemotiveerd bevel 
van de rechter - Begrip. 1191 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel 
Begrip. 

Voorlopige hechtenis 

tot medebrenging -
1191 

Aanhouding - Bevel tot verschijning en 
bevel tot medebrenging - Begrip. 1191 

Vooriopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel tot medebrenging -
Art. 91 Sv. - Doe!. 1191 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel tot medebrenging -
Titel voor de vrijheidsbeneming - Duur van 
de geldigheid. 1191 

Voorlopige hechtenis 
Aanhouding - Bevel tot medebrenging -
Art. 93 Sv. - Termijn van vierentwintig uur 
door dat artikel bepaald - Begrip. 1191 

Voorlopige hechtenis 
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wordt bevolen - Geen antwoord op 
de conclusie van de verdachte ten betoge dat 
de redelijke termijn van art 5.3 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens is 
overschreden - Miskenning van het recht 
van verdediging. !J'/2 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Regelmatig
heid van het bevel tot aanhouding met meer 
te betwisten 1 1061 
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Voorlopige hechtenis 

Handhaving van de hechtenis Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, art. 5.3 -
Recht om binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld - Begrip. 1069 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet 20 april 
1974, art. 5- Redengeving. 1069 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis- Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Conclusie van de 
verdachte - Redengeving. 1073 

Voorlopige hechtenis 
Voorstel tot opheffing van het bevel tot 
aanhouding door de onderzoeksrechter -
Strijdige conclusie van de procureur des 
Konings- Rechtspleging. 1142 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Regelmatig
heid van het bevel tot aanhouding niet meer 
te betwisten. 1171 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Art. 5, eerste en tweede lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis- Vereisten. 1195 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat de· beschikking van de 
raadkamer vernietigt en bij een nieuwe 
beslissing de voorlopige hechtenis handhaaft 
zoals de vernietigde beschikking had gedaan. 

1195 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Art. 5 Wet Voorlopige Hech
tenis - Redengeving. 1195 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Art. 20, eerste en tweede lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis - Termijn van 24 
uur - Begrip. 1195 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlo .. 
pige Hechtenis, art. 5 - Redengeving. 1242 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Redengeving. 1242 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet 20 april 
1874, art. 5 - Redengeving. 1246 

Voorrechten en hypotheken 
Algemeen voorrecht op de roerende goederen 
van de schuldenaar - Voorrecht voor de 
bijdragen verschuldigd aan de Rijksdienst 
voor Soc1ale Zekerhe1d - Omvang 1053 

Voorrechten en hypotheken 
Kosten tot behoud van de zaak - Begrip. 

1151 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Gemeente- en provinciebelastingen 
- Directe gemeentebelastingen - Voorzie
ning bij een ter post aangetekende brief, 
gericht aan de eerste voorzitter van het Hof, 
tegen een beslissing van de bestendige depu
tatie van een provincieraad - Niet ontvanke
lijke voorziening. 940 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Beslissing 
van de commissie tot bescherming van de 
maatschappij waarbij de inrichting wordt 
aangewezen waarin de internering zal plaats
vinden. 1312 

· Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Casatiebe
roep is maar eenmaal toegelaten. 1312 

Voorziening in cassatie 
' Personen bevoegd om zich in cassatie te voor

zien - Burgerlijke zaken - Geen geding 
gevoerd voor de feitenrechter tussen de eiser 
en de verweerder, en geen veroordeling ten 
laste van de ene partij uitgesproken ten voor
dele van de andere - Oproeping van het Hof 
aileen tot bindendverklaring - Niet ontvim
kelijke voorziening. 907 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Burgerlijke zaken - Betekening van 
de voorziening aan een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid - Plaats van beteke
ning. 1278 

'Voorziening in cassatie 
Vorm - Burgerlijke zaken - Bij te voegen 
stukken - Voorziening tegen de Vlaamse 
Gemeenschap als rechtsopvolger van de 
Belgische Staat - Ontvankelijkheid van de 
voorziening- Voorwaarde. 1004 

Voorziening in cassatie 
Burger!jjke zaken - Middel van niet-ontvan
kelijkheid - Twee vorderingen, nl. een 
hoofdvordering tegen een partij en een subsi
diaire vordering tegen een andere partij -
Beslissing waarbij enkel de subsidiaire vorde
ring gegrond is verklaard - Middel van niet
ontvankelijkheid tegen de voorziening door 
de verweerder op de hoofdvordering opge
worpen en afgeleid uit het gebrek a an belang 
- Belang - Begrip. 907 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich m cassatie te voor 
z1en - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvor 
dermg -· Beslissmg die de burgerlijke rechts 

r 
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vordering niet ontvankelijk verklaart- Voor-
ziening van de beklaagde Niet ontvanke-
lijke voorziening. 1141 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest van de 
Ieamer van inbeschuldigingstelling dat het 
verzet van de verdachte tegen een beschik
king tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank niet ontvankelijk verklaart -
Geen uitspraak over een geschil inzake de 
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten -
Voorziening van de verdachte v66r de eindbe
slissing - Niet ontvankelijke voorziening. 957 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Ontvankelijkheid -
Arrest van de Ieamer van inbeschuldigingstel
ling dat het verzet van de verdachte tegen een 
beschikking tot verwijzing naar de correctio
nele rechtbank niet ontvankelijk verklaart -
Geen uitspraak over een geschil inzake de 
bevoegdheid van de onderzoeksgerechten. 

1270 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Ontvankelijkheid -
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat niet ontvankelijk verklaart het boger 
beroep van de verdachte tegen de beschikking 
tot verwijzing naar de correctionele recht
bank en verwerping van zijn verzoek om 
invrijheidstelling - Geen geschil inzake 
bevoegdheid - Voorziening v66r de eindbe
slissing. 1273 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Ontvankelijkheid -
Arrest waarin de strafvordering niet verjaard 
wordt verklaard en de zaak tot een latere 
terechtzitting wordt verdaagd - Voorziening 
v66r de eindbeslissing. 1303 

Voorziening in cassatie 
Vorm- Herstel in eer en rechten - Voorzie
ning van de procureur-generaal bij het hof 
van beroep - Geen betekening Niet 
ontvankelijk. 928 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Openbaar ministerie, 
eiser - Dossier -met vertraging overgezonden 
- Onwettigheid te wijten aan eiser -
Gevolgen t.a.v. de toetsing van eisers 
memorie door het Hof. 973 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van de 
burgerlijke partij - Exploot van betekening 
- Neerlegging - Termijn gesteld bij art. 
420bis, tweede lid, Sv. 1032 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van de 
burgerlijke partij - Betekeningsexploot neer
gelegd ter griffie van het Hof buiten de bij art. 

420bis, tweede lid, Sv. gestelde termijn - Niet 
ontvankelijke voorziening. 1170 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van de 
burgerlijke partij - Memorie neergelegd ter 
griffie van het Hof van Cassatie - Medewer
king van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie vereist. 1170 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van de 
beklaagde tegen de beslissing waarbij zijn 
vordering tot terugbetaling van een voorschot 
wordt afgewezen - Betekening - Ontvanke
lijkheid. 1295 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van het 
openbaar ministerie Betekening 
Ontvankelijkheid. 1311 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Indienen van een 
memorie - Termijn. 1303 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken- Hof van assisen- Voorziening 
van de beschuldigde tegen het veroordelend 
arrest - Gevolg t.a.v. het verwijzend arrest. 

1064 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Cassatiebe
roep is maar eenmaal toegelaten. 1303 

Voorziening in cassatie 
Vreemdelingenwet, art. 27, derde lid- Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
houdende handhaving van de hechtenis van 
de vreemdeling die bij administratieve maat
regel van zijn vrijheid is beroofd - Vreemde
ling naar de grens teruggeleid - Cassatiebe
roep van die vreemdeling doelloos. 1150 

Voorziening in cassatie 
Afstand - Strafzaken - Voorziening van de 
Belgische Staat, minister van Financien 
(Bestuur van Douane en Accijnzen), als 
vervolgende partij tegen een vrijsprekend 
arrest - Afstand door een lasthebber zonder 
bijzondere volmacht- Gevolg. 1319 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Wijziging van de vorde
ring - Begrip. 1U10 

Vordering in rechte 
Strafzaken - Burgelijke rechtsvordering -
Belang - Algemeen belang te onderscheiden 
van het privaatrechtelijk belang. 1234 

Vreemdelingen 
Vreemdelingenwet, art. 27, derde lid- Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
houdende handhaving van de hechtenis van 
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de vreemdeling die bij administratieve maat
regel van zijn vrijheid is beroofd - Vreemde
ling naar de grens teruggeleid - Cassatiebe
roep van die vreemdeling doelloos. 1150 

w 

Wegverkeer 
Rijbewijs en leervergunning - Overtreding 
van de Wegverkeerswet, art. 32 - Voertuig 
toevertrouwd aan een persoon die niet voor
zien is van het rijbewijs of van het als zodanig 
geldend bewijs - Begrip. 930 

Wegverkeer 
Vluchtmisdrijf- Begrip. 1001 

Wegverkeer 
Overtreding - Processen-verbaal die bewijs
kracht hebben op het bewijs van het tegen
deel- Grenzen van de bewijswaarde. 962 

WegverJ[eer 
Wegverkeersreglement - Overtreding door 
niet geldentificeerde bestuurder - Houder 
van de nummerplaat van het voertuig -
Toerekening van de overtreding. 1189 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 7.1 - Belemme
ring - Begrip. 999 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 12.2 - Oprijden 
van een kruispunt - Verplichting tot bijzon
dere voorzichtigheid - Begrip. 1063 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 16.3, tweede lid -
Rechts inhalen- Voorwaarden. 1163 

Wegverkeer 
Verandering van richting - Wegverkeersre
glement, art. 19.3.3" - Verplichting tegenlig
gers te Iaten voorgaan, zelfs indien hun 
rijwijze niet als normaal verkeer kan worden 
aangemerkt. 964 

Wegverkeer 
Ontruimingspijl op een kruispunt - Wegver
keersreglement, art. 62 - Geen uitsluiting 
van de verplichting, vervat in art. 19.3.3" van 
genoemd reglement. 964 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 78.2 - Verplich
ting tot signaleren- Vomwerp. 999 

Wegverkeer 
Rijbewijs- Voertuig voor traag ve1-voer. 928 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Beslis
sing - Ontzegging of beperking van het recht 
- Verhoor van de werkloze. 1028 

Werldoosheid 
Toepasselijkheid van de in art. 261, 5", Werk
loosheidsbesluit bepaalde strafrechtelijke 
sanctie - Bedrieglijk oogmerk vereist. 1188 

Wraking 
Wraking toegestaan - Rechtsmiddel - Partij 
die het rechtsmiddel kan instellen. 1047 

Wraking 
Gronden tot wraking - Partij die de wraking 
kan aanvoeren- Begrip. 1047 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Indeplaatsstelling van de verzekeringsinstel
ling - Interest. 1057 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid 
- Arbeidsongeval - Getroffene door de 
arbeidsongevallenverzekeraar vergoed we
gens tijdelijke volledige ongeschiktheid -
Tweede ongeval - Arrest waarin is beslist 
dat de arbeidsongeschiktheid, in de zin van 
de arbeidsongevallenwet en van de Z.I.V.-wet, 
volledig te wijten is aan het arbeidsongeval en 
als dusdanig is vergoed - Weigering tot 
toekenning van de in de Z.I.V.-wet bedoelde 
vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid 
- Beslissing naar recht verantwoord. 907 
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